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povzročil veliko razdejanje, 
pri nas večje škode ni bilo

PRVI ODMERKI CEPIVA  
ZA SLOVENSKO VOJSKO

Konec leta smo tudi v Sloveniji v okvi-
ru skupnega naročila Evropske uni-
je prevzeli prve vzorce cepiva proti 
covidu-19 ter takoj začeli množično 
cepljenje najranljivejših in najbolj iz-
postavljenih skupin prebivalcev. Skla-
dno s pripravljenimi prednostnimi na-
logami in ob upoštevanju varnostnih 
protokolov je sredi tega meseca prve 
odmerke cepiva dobila tudi Sloven-
ska vojska. Med prvimi v Slovenski 
vojski so bili cepljeni pripadniki he-
likopterskih posadk, ki zagotavljajo 
nujno medicinsko pomoč, pripadni-
ki, ki nameravajo v kratkem prevze-
ti dolžnosti v mednarodnih operaci-
jah in na misijah, ter osebje Vojaške 
zdravstvene enote, ki s svojimi vsak-
danjimi dejavnostmi pripomore k 
ohranjanju zdravja vseh pripadnikov 
SV. Med drugim odvzemajo brise, 
merijo telesno temperaturo, razku-
žujejo prostore in po novem cepijo 
pripadnike proti covidu-19. Slovenska 
vojska je v začetni fazi dobila 200 od-
merkov cepiva, po pričakovanjih pa 
se bo cepljenje pripadnikov nadalje-
valo in končalo predvidoma do pole-
tja. Da bi v vojski čim bolje poskr-
beli za zdravje svojih pripadnikov in 
dodatno zmanjšali možnost za pre-
nos okužb, so kmalu po izbruhu epi-
demije odpovedali nenujna vojaška 
usposabljanja in mednarodne voja-
ške vaje, medtem ko redna usposa-
bljanja za zagotavljanje sil za delova-
nje v mednarodnih operacijah in na 
misijah, za sodelovanje pri nadzoru 
državne meje ter usposabljanja sil v 
pripravljenosti potekajo nemoteno in 
ob strogem upoštevanju varnostnih 
ukrepov za zajezitev koronavirusa. 

Marko Pišlar
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Z ENOTNO 
VSTOPNO 

TOČKO DO 
VEČ NOVIH 

PRIPADNIKOV

inister za obrambo 
mag. Matej Tonin je na 
avdio-video novinarski  
konferenci 18. janu-
arja predstavil trenu-

tne kadrovske številke v Slovenski 
vojski in napovedal več sprememb 
pri pridobivanju ter zaposlovanju 
novih pripadnic in pripadnikov. Julija 
2021 bo začel veljati sistem enotne 
vstopne točke, ki bo za mlade zani-
mivejši in prilagodljivejši, omogo-
čal bo usklajevanje izobraževanja, 
pridobivanje novih veščin, možnost 
opravljanja vozniškega izpita B-ka-
tegorije ter finančna nadomestila 
oziroma nagrade. Manj bo birokrat-
skih ovir, postopki bodo hitrejši. 
Leta 2021 želi Ministrstvo za obram-
bo v vojaške vrste pridobiti čim več 
mladih kandidatk in kandidatov, saj 
se bo letos upokojilo okoli 350 pri-
padnikov Slovenske vojske. 

Leta 2020 se je negativni kadrovski 
trend v Slovenski vojski ustavil. Na 
novo se je v službo domovine vključi-
lo 222 pripadnikov stalne sestave in 73 

pogodbenih rezervistov. Po več letih je bilo kandidatov za prostovoljno 
služenje vojaškega roka več kot 100, večje je bilo tudi število dodeljenih 
kadrovskih štipendij Slovenske vojske, in sicer 36. Minister za obrambo 
mag. Matej Tonin je večje zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski 
pripisal več dejavnikom, in sicer izboljšanju razmer v vojski, napovedani 
posodobitvi, več pozitivnim zgodbam v javnosti, promociji in tudi trenu-
tni negotovosti, saj je zaposlitev v Slovenski vojski varna. Da bi odpravili 
birokratske ovire pri pridobivanju novega kadra, so na Ministrstvu za 
obrambo pripravili koncept enotne vstopne točke. »Do zdaj smo imeli tri 
različne vstopne točke v sistem: prostovoljno služenje vojaškega roka, 
prostovoljno rezervo in profesionalno zaposlitev, od julija 2021 pa bo za 
vse tri oblike delovanja le enotna vstopna točka,« je pojasnil minister 
Tonin. Poudaril je, da so si prizadevali skrajšati tudi čas od oddaje vloge 
do začetka usposabljanja, ki je zdaj 96 dni, na mesec dni, končni cilj pa 
je le en teden. 

TRI FAZE Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA
Nova enotna vstopna točka predvideva tri faze. Prva bo trajala pet te-
dnov in v tem času bodo posamezniki opravili prostovoljno služenje voja-
škega roka. Po koncu bodo dobili naziv vojak strateške rezerve. Za tiste, 
ki bodo želeli nadaljevati poslanstvo, se bo po krajšem premoru začela 
druga faza, ki bo namenjena usposabljanju pogodbenih rezervistov in 
bo trajala šest tednov. Na koncu bodo kandidatke in kandidati podpisali 
pogodbo za priključitev k pogodbeni rezervi Slovenske vojske in pridobili 
vojaško evidenčno dolžnost pogodbeni vojak rezervist. Tisti, ki bi se že-
leli v Slovenski vojski zaposliti, pa bodo temeljno usposabljanje sklenili 
z dvotedensko tretjo fazo. Že na začetku te faze bodo dobili v podpis 

tudi pogodbo o zaposlitvi. Sledila bodo 
še dodatna usposabljanja v enotah, 
v katerih bodo začeli opravljati svojo 
dolžnost. »Želeli smo narediti povezljiv 
sistem. Tako lahko kandidat nadaljuje, 
kjer je končal, in prehaja med posame-
znimi fazami,« je pojasnil minister za 
obrambo. Napovedal je tudi, da bodo 
kandidati v posameznih fazah primerno 
nagrajeni. V prvi fazi bo po novem mo-
goče pridobivati teoretično znanje za 
opravljanje vozniškega izpita B-katego-
rije, v drugi fazi pa bodo kandidati do-
bili vavčer za 30 ur šole vožnje v obči-
ni prebivanja. Tako bodo lahko hkrati z 
opravljanjem vojaškega usposabljanja 
pridobili vozniško dovoljenje. Ohranili 
bodo tudi nagrado v višini 2105 evrov 
neto po končanih prvih dveh fazah. 

AKTUALNO

ENOTNA 
VSTOPNA 
TOČKA
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6 tednov
usposabljanje za 
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POGODBENI VOJAK 
REZERVIST
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služenje  
vojaškega roka

VOJAK STRATEŠKE 
REZERVE

3. FAZA
2 tedna
usposabljanje  
za poklicno delo

POKLICNI VOJAK

LETA 2021 VSAJ 350 NOVIH 
PRIPADNIKOV
Minister za obrambo mag. Matej Tonin 
je poudaril, da bi leta 2021 po ustavitvi 
padanja števila pripadnikov kadrovsko 
krivuljo zdaj radi obrnili še navzgor. Gle-
de na starostno strukturo se bo letos 
upokojilo okoli 350 pripadnic in pripadni-
kov Slovenske vojske. V Slovenski vojski 
bi trenutno potrebovali 1200 pripadni-
kov stalne sestave in 600 pripadnikov 
pogodbene rezerve, trenutne zmogljivo-
sti omogočajo tudi 300 usposabljanj v 
okviru prostovoljnega služenja vojaške-
ga roka, na voljo pa je 230 kadrovskih 
štipendij, je še povedal minister. 

STALNA SESTAVA DO 30 LET, 
POGODBENA DO 50
Spremenili se bodo tudi starostni pogoji. 
Za delo v poklicni sestavi in za prosto-
voljno služenje vojaškega roka bo veljala 
starostna omejitev do dopolnjenega 30. 
leta, meja za pogodbene rezerviste pa bo 
s 45 let dvignjena na 50 let. Tisti, ki so že 
opravili služenje vojaškega roka v Slove-
niji, se bodo lahko le s krajšim dodatnim 
usposabljanjem priključili pogodbeni re-
zervi. Ob tem je minister za obrambo po-
udaril, da sta še vedno pogoj za pristop k 
usposabljanju uspešno opravljena zdrav-
niški pregled in varnostno preverjanje, je 
pa pri zdravstvenih merilih napovedal ne-
katere spremembe, predvsem pri ome-
jitvah, ki nimajo vpliva na opravljanje 
vojaškega poklica ali ki se jih da odpra-
viti, na primer ustrezna telesna teža in 
fizična pripravljenost. »Če želimo skleniti 
leto s pozitivno ničlo, potrebujemo vsaj 
350 novih pripadnikov. Vrata v Slovensko 
vojsko so na široko odprta. S spremem-
bami uveljavljamo zanimivejši sistem, ki 
prinaša nove izkušnje, finančne nagrade 
in možnost opravljanja vozniškega izpita 
ter je prilagodljiv šolskim obveznostim. 
Koncept bomo začeli uveljavljati 1. julija, 
glede na odziv pa bomo sproti prilagajali 
termine usposabljanj. Tisti, ki bodo imeli 
študijske obveznosti, bodo usposabljanja 
lahko opravili že poleti,« je še pojasnil 
minister. Naznanil je tudi, da bodo v že-
lji po transparentnosti in aktualnosti leta 
2021 vsak mesec organizirali novinarsko 
konferenco, na kateri se bo javnost lahko 
seznanila z dogajanjem v Slovenski vojski 
in na področju zaščite in reševanja. 

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič

M Po novem sistemu bo  
vojaško usposabljanje  
za mlade še zanimivejše.
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ALEKSANDROM VIDERGARJEM

lani pridobili pet novih terenskih reševal-
nih vozil HMMWV, ki se opremljajo in so v 
postopku uvajanja v operativno uporabo. 
Izpostavim naj tudi zagon kuhinje v vo-
jaškem objektu na Škrilju v okviru enote 
vojašnice v Kočevski Reki, kjer je sedež 
Veterinarske enote. Uspešno smo pre-
verili končne operativne zmogljivosti za 
delovanje v Natovih odzivnih silah (Nato 
Response Force – NRF) leta 2021, in sicer 
skupine za vzorčenje, identifikacijo biolo-
ških, kemičnih in radioloških agensov ozi-
roma SIBCRA iz sestave Enote LAB JRK-
BO, ter samoocenili enoto. Preverili smo 
tudi pripravljenost zmogljivosti premične 
bolnišnice Role 2 LM za doseganje začet- 
nih operativnih zmogljivosti ter opravili sa-
moocenjevanje. Po metodi ugotavljanja 
pripravljenosti nas je kot nadrejena enota 
ocenila Logistična brigada. Uspešno smo 
sodelovali na nekaterih mednarodnih vo-
jaških vajah, kot so Lipicanec, Rock Klešč-
man in LCAT 2020, ter na osrednji vojaški 
vaji SV Preskok 2020.

 SKLADNO Z AKTIVACIJO DRŽAVNEGA NAČRTA 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE 
STE MED PRVIM VALOM V VOJAŠNICI EDVARDA 
PEPERKA V LJUBLJANI POSTAVILI DEL ZMOGLJI-
VOSTI PREMIČNE BOLNIŠNICE ROLE 2. ČEPRAV 
JE BILA V PRIPRAVLJENOSTI, SE NA SREČO 
TA ZMOGLJIVOST V PRAKSI NI UPORABILA. 
KAKŠNA JE NJENA UPORABNOST OB EPIDEMIJI?
Role 2 je vojaška premična kirurška bol-
nišnica. Vendar to ne pomeni, da njenih 
sestavnih delov ni mogoče uporabiti med 
epidemijo. V premični bolnišnici Role 2 bi 
lahko namestili bolnike z lažjo obliko co-
vida-19, če bi bile zmogljivosti civilnega 
zdravstva preobremenjene, saj zagotavlja 
ustrezno okolje za oskrbo takih bolnikov.

ZARADI ZAJEZITVENIH UKREPOV 
LE 0,8 % AKTIVNIH PRIMEROV

BESEDILO Marko Pišlar 
FOTO Bruno Toič

V

Pogovor s poveljnikom Vojaške zdravstvene enote

ojaška zdravstvena enota iz sestave Logistične bri-
gade SV je bila lani najpomembnejša enota Sloven-
ske vojske pri podpori prizadevanjem za omejitev 
širjenja novega koronavirusa. Njeni pripadniki so 
skoraj vsak dan sodelovali pri izvedbi hitrih zdrav- 

stvenih pregledov na vstopnih točkah v objekte Slovenske vojske 
in Ministrstva za obrambo, pri jemanju brisov za testiranje na 
covid-19 doma in v mednarodnih operacijah v tujini ter pri dezin-
fekciji prostorov in opreme v objektih Slovenske vojske ter Mi-
nistrstva za obrambo. O najpomembnejših lanskih dosežkih ter 
prihodnjih izzivih pa več v pogovoru s poveljnikom enote podpol-
kovnikom Aleksandrom Vidergarjem.

 KATERE SO BILE VAŠE GLAVNE NALOGE IN KOLIKO PRIPADNIKOV JE PRI TEH DEJAV-
NOSTIH SODELOVALO? 
Naše najpomembnejše naloge so bile leta 2020 povezane predvsem z 
omejevanjem širjenja covida-19, v kar so bile vključene vse enote iz se-
stave Vojaške zdravstvene enote. Za opravljanje nalog in dejavnosti, po-
vezanih z zajezitvijo širjenja covida-19, smo ustanovili operativni skupini. 
Odvzeli smo več kot 4500 brisov, izmed teh smo jih 1887 testirali v biolo-
škem laboratoriju Enote LAB JRKBO zaradi suma na okužbo s SARS-CoV-2. 
Opravili smo več kot 5500 hitrih antigenskih testov. Poskrbeli smo za po-
stavitev analitike in vzpostavitev mini epidemiološke službe, zaradi katere 
je epidemija v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo pod večjim 
nadzorom, s čimer smo preprečili več kot 550 dodatnih okužb. Naši sode-
lavci so opravili več tisoč hitrih pregledov na simptome covida-19. Prav tako 
je bilo v tem času skupno 30 naših pripadnikov kar sedemkrat napotenih 
na območje mednarodnih operacij in misij zaradi potrebe po evakuaciji 
obolelih ali jemanja brisov. Sodelovali smo pri vrnitvi pripadnika SV s težjo 
obliko covida-19 z mednarodne misije iz Malija. Naši pripadniki so dezinfici-
rali 11.039 različnih prostorov v uporabi Ministrstva za obrambo in Sloven-
ske vojske v izmeri 385.268 kvadratnih metrov. 

 LETO 2020 JE BILO ZARADI EPIDEMIJE NEKAJ POSEBNEGA, SAJ SE JE GOTOVO ZMANJ-
ŠAL OBSEG OPRAVLJANJA DRUGIH MIRNODOBNIH NALOG. KOLIKO STE JIH OPRAVILI?
Lani smo izvedli 1404 zdravstvenih zagotovitev za Slovensko vojsko. Naš zdrav- 
stveni center je opravil 3229 preventivnih zdravstvenih pregledov in uvelja-
vil pravilo za pregled v enem dnevu za vse na novo zaposlene v Slovenski 
vojski. V letalski ambulanti smo izvedli več kot 200 pregledov za obnovitev 
licenc za letalsko osebje. Poleg tega smo opravili nacionalne poklicne kvali-
fikacije za diplomirane medicinske sestre in medicinske sestre. V enoti smo 
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 KAKO KORISTNE SO BILE IZKUŠNJE IZ PRVE-
GA VALA EPIDEMIJE ZA VAŠE NADALJNJE DELO? 
Pridobljene izkušnje so nam pomaga-
le predvsem pri boljši organizaciji dela 
ter identificiranju dodatnih kadrovskih 
in materialnih virov. Nekatere pomanj-
kljivosti iz prvega vala smo odpravili ozi-
roma izboljšali svoje delovanje. Vojaška 
zdravstvena enota je bila na drugi val 
dobro pripravljena, čeprav nas je ne-
koliko presenetilo večje število okužb. 
Vsi smo namreč pričakovali zrelost slo-
venskega prebivalstva pri upoštevanju 
ukrepov, ki jih je sprejela vlada.

 MED PRVIM VALOM STE Z MOBILNIMI SKU-
PINAMI ZA HITRE PREGLEDE SODELOVALI NA 
RAZLIČNIH VSTOPNIH TOČKAH V ZDRAVSTVENE 
USTANOVE IN NA VSTOPNIH TOČKAH V DRŽAVO. 
KAKO OCENJUJETE DELO Z DRUGIMI CIVILNIMI 
USTANOVAMI?
Čar vsake vojaške organizacije je pri-
lagodljivost. Bistvo vsake naše naloge 
sta predhodno načrtovanje in sprotno 
usklajevanje. Če so vsi ti dejavniki upo-
števani, se redkokdaj zgodijo zapleti. 
Tudi če se, moramo biti vojaki tisti, ki 
poskrbimo, da se naloga opravi. Sodelo-
vanje s civilnimi ustanovami je bilo zgle-
dno. Tudi če smo bili v redkih primerih 
malo neusklajeni, smo nalogo izvajali do 
prihoda civilnih strokovnjakov.

 SLOVENSKA VOJSKA NAPOTUJE SVOJE PRI-
PADNIKE NA MEDNARODNE OPERACIJE, PRI 

ČEMER SO IZPOSTAVLJENI NEVARNOSTIM OKUŽBE ZARADI DELA V VEČNACIONALNEM 
OKOLJU. S SVOJIMI DEJAVNOSTMI STE POMAGALI TUDI PRIPADNIKOM ZAVEZNIŠTVA, SAJ 
STE V BIH IN NA KOSOVO NAPOTILI SKUPINO, KI JE ODVZELA BRISE IN OPRAVILA TE-
STIRANJE PRIPADNIKOV EUFORJA IN KFORJA. KAKO POMEMBNA JE BILA TA IZKUŠNJA? 
Testiranje pripadnikov mednarodnih sil Euforja in Kforja se ne razlikuje od 
testiranja pripadnikov SV v domovini ali testiranja kogar koli drugega. Izziv 
pri izvedbi take naloge sta spet ustrezno načrtovanje in priprava na nalogo, 
saj je treba predvideti vse mogoče dogodke in potrebe v okolju, v katerem 
nimamo svoje zdravstvene ambulante. Ta izkušnja je bila dobrodošla pred-
vsem zaradi prihodnjih podobnih dogodkov, povezanih s testiranji, in tudi za-
radi cepljenja naših pripadnikov na območju mednarodnih operacij in misij.

 KAKŠNA JE UPORABNOST VAŠE OPREME ZA UKREPANJE OB EPIDEMIJI IN KAKO JE 
USPOSOBLJEN KADER?
Treba se je zavedati, da je Vojaška zdravstvena enota organizirana pred-
vsem za mirnodobno zdravstveno zagotovitev z elementi, ki bi jih lahko 
uporabili tudi ob morebitnem oboroženem spopadu. Naša enota primarno 
ni namenjena spopadanju z epidemijo, vendar se kot vojaška enota lahko 
prilagodi tudi za tak primer. Uporabili smo vso opremo, ki nam je bila že 
v preteklosti na voljo, vendar je bilo treba nekatere zaloge obnoviti in do-
polniti, predvsem zaščitno opremo in pozneje tudi hitre teste. Strokovna 
usposobljenost zdravstvenega osebja se je ob epidemiji posebej izkazala, 
saj smo se zaradi prej pridobljenega znanja hitro prilagodili za delo v oko-
liščinah epidemije. Predhodno znanje nam je omogočilo tudi hitro dodatno 
usposabljanje za uporabo opreme, ki smo jo dobili naknadno.

 KATERE SO DANES VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE?
Najpomembnejše naloge Vojaške zdravstvene enote so od začetka pojava 
covida-19 ostale nespremenjene, vendar z eno razliko, da je boj proti šir-
jenju koronavirusa postal naša prednostna naloga. Še vedno opravljamo 
preventivne zdravstvene preglede, skrbimo za zdravstvene zagotovitve pri 
dejavnostih SV doma in v tujini, izvajamo druga cepljenja, se udeležujemo 
vaj in smo vključeni v vse nujne dejavnosti za doseganje zmogljivosti.

 PRVI VAL EPIDEMIJE SMO PREŽIVELI BREZ VEČJEGA ŠTEVILA OKUŽB, V DRUGEM 

Do zdaj  
smo odvzeli  
že več kot 

10.000 brisov 
za hitre in  
PCR-teste.

VALU PA NAM NE GRE TAKO DOBRO. KOLIKO LJUDI STE DO ZDAJ TESTIRALI TER KOLIKO 
OKUŽB STE POTRDILI PRI PRIPADNIKIH SV IN ZAPOSLENIH NA NAŠEM MINISTRSTVU?
Zaradi jemanja brisov za hitre in PCR-teste izgubimo veliko kadrovskih zmo-
gljivosti, saj je to poleg cepljenja edini način za omejevanje širjenja virusa v 
enotah SV in organih MO. Do zdaj smo odvzeli že več kot 10.000 brisov za hi-
tre in PCR-teste. Izmed vseh testiranih je bilo do zdaj v Slovenski vojski 629 
in na Ministrstvu za obrambo 38 pozitivnih na covid-19. Zaradi vseh zajezit-
venih dejavnosti imamo trenutno skupno le 0,8 odstotka aktivnih primerov v 
Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo. Z aktivnim sledenjem stikov z 
okuženimi smo preprečili še več kot 550 novih okužb.

 V SLOVENIJI SMO KONEC LANSKEGA LETA PREJELI PRVE VZORCE CEPIVA PROTI CO-
VIDU-19. NAM LAHKO PREDSTAVITE, KAKO BO POTEKALO CEPLJENJE IN KATERI POSA-
MEZNIKI OZIROMA ENOTE BODO PREDNOSTNO OBRAVNAVANI, KO BO CEPIVO NA VOLJO 
TUDI V SLOVENSKI VOJSKI?
15. januarja smo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana – Center že 
cepili prvih 198 pripadnikov, in sicer zdravstveno osebje, pilote in letalske 
posadke ter pripadnike, ki odhajajo na misije. Ministrstvo za obrambo, 
Generalštab SV in Poveljstvo sil SV bodo določili prednostne naloge, v na-
ših ambulantah pa bo naše osebje ta cepljenja opravilo. Dve ekipi sta že 
usposobljeni za cepljenje s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, ki ga 
je že dobila naša država.

 POGOSTO SO VAŠI SODELAVCI ZARADI DELA V OKOLIŠČINAH EPIDEMIJE COVIDA-19 
DELO OPRAVLJALI V STRESNIH OKOLIŠČINAH IN BILI IZPOSTAVLJENI VELIKIM NEVAR-
NOSTIM ZARADI OKUŽBE. KAKO JE TO VPLIVALO NA NJIHOVO MOTIVACIJO IN POČUTJE?
Vse dogajanje v povezavi s covidom-19 je seveda vplivalo na naše pripadni-
ke, vendar ne v negativnem smislu. Ob epidemiji se je pokazalo, da lahko 
delo v stresnih razmerah tudi pozitivno vpliva na motiviranost in bojno mo-
ralo. Vsi smo presegli svoje zmogljivosti in moči. Od poletnih mesecev ni 
bilo možnosti za dopuste, zato so imeli naši zaposleni ob koncu leta velike 
presežke delovnih ur. Tudi med božičnimi in novoletnimi prazniki v Vojaški 
zdravstveni enoti nismo počivali, saj smo prav v tem času opravili več kot 
500 hitrih testov za enote na nujnih nalogah. Tudi število drugih opravljenih 
nalog se v primerjavi s prejšnjim letom ni veliko zmanjšalo. 

 KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA ZA LETO 2021 IN KATERE BODO VAŠE PREDNO -
STNE NALOGE?
Kot poveljnik ne pričakujem, da se bo v prvi polovici leta veliko spremenilo 
glede nalog, povezanih s covidom-19, saj bomo morali poskrbeti za dobro 
precepljenost. Dotlej bomo še vedno zagotavljali testiranja za vse nujne na-
loge. Prav tako bomo še naprej izpopolnjevali zmogljivosti Enote LAB JRKBO 
in premične bolnišnice Role 2. Doseganje in vzdrževanje končnih operativnih 
zmogljivosti bolnišnice Role 2 bo pogoj, da sploh lahko razmišljamo o pro-
jektih, kot je na primer tudi sodelovanje v Balkanskih zdravstvenih namen-
skih silah (Balkan Medical Task Force – BMTF), v katerih naj bi vlogo vodilne 
države leta 2022 prevzela Slovenija. Prvi pogoj za to bodo dobri kadrovska 
in materialna popolnjenost ter ustrezna usposobljenost enote. Nova vojaška 
reševalna vozila HMMWV so velika pridobitev, vendar nikakor ne zadostna za 
našo mobilnost. Še vedno bomo izboljševali preventivne zdravniške preglede, 
sploh za tiste nove zaposlitve, pri katerih moramo vseskozi aktivno iskati re-
šitve, ki bodo omogočile, da se ti pregledi opravijo v enem dnevu. Naš cilj je 
vzpostaviti tudi zobozdravstveno ambulanto in izpopolniti naše zmogljivosti, 
da bomo lahko v svojem zdravstvenem centru v Štuli opravljali tudi obreme-
nitvene teste. Veterinarska enota bo še naprej skrbela za dezinfekcijo, derati-
zacijo in dezinsekcijo objektov Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo ter 
za zagotovitev zadostnega števila izurjenih vojaških psov za vojsko. Leta 2021 

želimo pripadniki SV pokazati svojo altru-
istično naravo in pomagati sodržavljanom 
z zgledom ter se v čim večjem številu od-
ločiti za cepljenje proti covidu-19. Le tako 
lahko pričakujemo, da se bo naše življenje 
spet vrnilo v stare tirnice.

 PRAV CEPLJENJE JE NAJUČINKOVITEJŠI 
NAČIN PREPREČEVANJA ŠIRJENJA OKUŽBE IN 
ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE. KLJUB ŠTEVILNIM 
ZNANSTVENIM DOKAZOM NIKAKOR NE POJEN- 
JAJO PREPRIČANJA NEKATERIH, DA JE BIL RA-
ZVOJ CEPIVA PREHITER, DA VSEBUJE NEVARNE 
SNOVI IN DA JE TVEGANJE STRANSKIH UČIN-
KOV ZARADI NJEGOVE UPORABE VEČJE. KAKO 
ZAVRAČATE NJIHOVE OČITKE IN ZAKAJ SE JE 
TREBA CEPITI?
Zaradi velike potrebe in želje po obvlado-
vanju koronavirusne bolezni so znanstve-
niki hitro razvili cepivo. Vsa cepiva morajo 
prestati enake, točno določene postop-
ke, za kar poskrbijo ustrezne ustanove. 
Cepiva za covid-19 so bila preizkušena v 
kliničnih testiranjih, v katerih je sodelova-
lo več deset tisoč ljudi. Temu so bila na-
menjena velika finančna sredstva in prvič 
v zgodovini so tesno sodelovali znanstve-
niki z vsega sveta, zato je bilo mogoče 
cepivo pripraviti v bistveno krajšem času, 
kot je bilo to v praksi do zdaj. Vmesnih 
postopkov niso preskočili, vsa pravila za 
registracijo cepiv so ostala enaka. Vse-
skozi so nadzorovali tudi varnost cepiv, 
kar se bo v prihodnosti nadaljevalo. Skrb 
je odveč, cepivo za covid-19 je varno in 
učinkovito. Tako kot vsako cepivo ima 
tudi to lahko neželene učinke, vendar so 
večinoma blagi in kratkotrajni ter podob-
ni stranskim učinkom drugih cepiv, kot so 
bolečina in oteklina na mestu cepljenja, 
redkeje utrujenost, glavobol, bolečine v 
mišicah in povišana telesna temperatura. 
Vsi neželeni učinki so prehodni in izzve-
nijo v nekaj dneh. Huda reakcija, ki se 
lahko pojavi neposredno po cepljenju, je 
posledica preobčutljivosti na eno izmed 
sestavin cepiva. Je izjemno redka in se 
pojavi pri eni izmed 100.000 cepljenih 
oseb. Ko se odločamo, ali se bomo cepili 
ali ne, je treba najprej razmisliti, kaj je 
za nas manjše zdravstveno tveganje, ali 
cepljenje in majhna verjetnost hudih ne-
želenih učinkov po njem ali okužba s co-
vidom-19, pri kateri so že znane ne tako 
redke, dolgotrajne posledice bolezni na 
srcu, pljučih, ožilju, centralnem živčnem 
sistemu, motnje spomina in drugo.
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trokovna in operativna skupina za covid-19 že od 
oktobra usmerjata ukrepe v Slovenski vojski za 
preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. 
Prva je posvetovalne narave in jo sestavljajo stro-
kovnjaki z različnih področij, operativna skupina 

pa skrbi za zbiranje ter vodenje empiričnih podatkov o številu 
okužb, izolacijah in karantenah ter opravlja epidemiološko poiz-
vedovanje ob pojavu okužbe v vojaških vrstah ali civilnem delu 
Ministrstva za obrambo. S hitro diagnostiko in izolacijami je us-
pelo Slovenski vojski številko okužb v drugem valu v primerjavi s 
splošno populacijo zmanjšati in razmere so trenutno obvladljive. 
Strokovnjaki pa opozarjajo, da bo pot v normalnost omogočilo le 
množično cepljenje, ki bo kmalu na voljo tudi v Slovenski vojski.

Spomladi, med prvim valom koronavirusne bolezni, v Slovenski vojski sko-
raj ni bilo okužb, jeseni pa se je podobno kot med splošno populacijo virus 
Sars-CoV-2 začel hitro širiti tudi med pripadniki SV. Poveljnik sil Sloven-
ske vojske brigadir Miha Škerbinc je oktobra ustanovil posebno strokovno 
svetovalno skupino za covid-19, da bi pripravljala ukrepe in pomagala pri 
usmerjanju dela Poveljstva sil. Vodja svetovalne skupine major Igor Ster-
gar je pojasnil, da so v Vojaški zdravstveni enoti v nekaj dneh vzpostavili 
mehanizem, s katerim na podlagi empiričnih podatkov že tri mesece svetu-
jejo poveljujočim. Poudaril je, da je pri tem najpomembnejše, da so njihovi 
nasveti za ukrepe podkrepljeni s številkami. 

S HITRIM PREPOZNAVANJEM OKUŽENIH IN IZOLACIJAMI PREPREČILI 
VEČ KOT 570 NOVIH OKUŽB 

Svetovalno skupino poleg majorja Stergarja sestavljajo biolog višji vojaški 
uslužbenec XIII. razreda dr. Simon Lukančič, mikrobiologinja višja vojaška 
uslužbenka XI. razreda Tanja Kremžar Kovač, glavni zdravstvenik Voja-
ške zdravstvene enote višji vojaški uslužbenec XI. razreda Zlatko Kvržić, 
zdravnice dr. Irena Jurca, dr. Maja Šubelj in dr. Alenka Trstenjak, pravnik 
višji vojaški uslužbenec XII. razreda Matej Kšela in major Matjaž Bončina 
iz operativnega centra Poveljstva sil, višji vojaški uslužbenec XIV. razreda 
Peter Levstek iz Veterinarske enote ter glavna analitičarka višja vojaška 
uslužbenka IX. razreda Lea Papler, ki je tudi vodja operativne skupine. 
»Operativna skupina opravlja neke vrste epidemiološko službo. Vsak dan 
v bazo podatkov vnaša statuse pripadnikov Slovenske vojske, spremlja 
okužbe in išče visoko tvegane stike ter odreja testiranja,« je pojasnil ma-
jor Stergar. Na začetku drugega vala, ko so v Slovenski vojski vzpostavili 
nadzor nad epidemijo, so bili podatki slabši kot v populaciji. Odstotek oku-
ženih je znašal 2,7 na število pripadnikov, medtem ko je bilo med splošno 
populacijo 1,7 odstotka aktivnih okužb na število prebivalcev. Po dobrih 
treh mesecih delovanja obeh skupin in ustreznih ukrepov so številke veliko 
nižje. »Ob 5,5-krat večjem testiranju imamo 0,8 odstotka aktivnih okužb 
na število pripadnikov Slovenske vojske, medtem ko je v splošni populaciji 
odstotek aktivnih okužb 0,9 na število prebivalcev. Ocenjujemo, da smo s 
hitrim prepoznavanjem okuženih in izolacijami njihovih stikov preprečili več 
kot 570 novih okužb,« je še poudaril major Stergar. 

REŠUJEJO DILEME IN SPREMLJAJO RAZMERE V TUJINI

Dr. Irena Jurca je povedala, da so v strokovni skupini pripravili navodila 
in postopkovnike, kako ravnati ob okužbah oziroma pri preprečevanju šir-
jenja covida-19 v vrstah Slovenske vojske. »Glede vprašanj ali dilem sva 
s kolegico dr. Alenko Trstenjak vedno na voljo, da sprejmemo strokovne 
odločitve. Kot specialistki s področja medicine dela pomagava pri odlo-
čitvah glede izolacij, testiranj ter pri drugih dilemah, ki zadevajo covid-19 
na delovnem mestu,« je pojasnila. Vprašanja so zelo različna. Včasih je 
treba določiti, koga vse je smiselno ob neki potrjeni okužbi testirati, koga 
poslati v izolacijo in katere ukrepe še zaostriti, da se bolezen ne bi širila. 
V strokovni skupini spremljajo tudi razmere po svetu in v državah, kamor 
Slovenija pošilja svoje pripadnike v mednarodne operacije in na misije. Dr. 
Simon Lukančič je povedal, da se razmere na mejah nenehno spreminjajo, 
zato skrbijo, da Poveljstvu sil in enotam posredujejo preverjene in posodo-
bljene podatke. »Če gre več kot 250 pripadnikov na misijo na Kosovo, mo-
ramo vedeti, kakšne so tamkajšnje razmere in katere dokumente moramo 
zagotoviti. Tega je po navadi zelo veliko,« je pojasnil. Potrdil je še, da po 
decembrskih okužbah v silah Kforja na Kosovem ni več okuženih. 

NAJVEČJI IZZIV SO ODHODI NA MISIJE, KO JE TREBA HKRATI 
TESTIRATI VEČ PRIPADNIKOV 

Glavni zdravstvenik Vojaške zdravstvene enote Zlatko Kvržić je razložil, da je 
bilo treba najprej usposobiti zdravstvenike v vojski za odvzem brisa in pra-
vilno uporabo zaščitne opreme, ker s tem pred epidemijo niso imeli oprav-
ka. Povedal je, da ima vodja operativne skupine vsak dan na voljo mobilne 
enote, ki opravljajo testiranja, zaradi številnih nalog pa pomaga tudi enota 
premične bolnišnice Role 2. »Največji izziv so odhodi na misije, ko je treba 

hkrati testirati več pripadnikov,« je po-
vedal. Hitro diagnostiko jim omogočajo 
tudi hitri antigenski testi, ki jih Sloven-
ska vojska nabavlja pri podjetju Roche in 
imajo 98-odstotno zanesljivost. Ob tem 
je pojasnil, da vodijo tudi portal opravlje-
nih testov, tako da ima vsak test ime in 
priimek, ne le hitri, temveč tudi PCR-testi 
in tisti, ki jih pošljejo na Inštitut za mikro-
biologijo in imunologijo. 

VRNITEV V NORMALNOST JE MOGOČA 
LE Z MNOŽIČNIM CEPLJENJEM 

Delo vodje operativne skupine višje 
zdravstvenice Lee Papler je podobno 
delu epidemiologov in med drugim za-
jema vnašanje podatkov, klicanje oku-
ženih in iskanje njihovih stikov, spre-
mljanje razmer ter pripravo poročil. »Ob 
imenovanju operativne skupine smo 
skupaj z Gregorjem Mariničem iz Službe 
za informatiko in komunikacije Ministr-
stva za obrambo pripravili aplikacijo, ki 
je povezana z več bazami. Za vsakega 
posameznika, ki je del sistema, vodi-
mo evidenco – ali je okužen, ima sum 
na okužbo, je bil v rizičnem stiku itn. 
Spremljamo tudi domnevne vire okužb, 
da lahko ob izbruhih po enotah predla-
gamo Poveljstvu sil ustavitev ali presta-
vitev nekaterih dejavnosti,« je pojasnila 
Lea Papler. Razložila je, da so v Sloven-
ski vojski okužbe vrh dosegle konec ok-
tobra, ko je bilo povprečno 23 okužb 
na dan. Številka je zdaj zmanjšana za 
polovico. Na podlagi karanten so v Slo-
venski vojski preprečili 228 okužb. Ob 
reprodukcijskem faktorju 2,4 to pome-
ni tudi več kot 500 potencialnih okužb. 
Povedala je še, da vsakega pripadnika, 
ki je okužen, pokliče po telefonu in se z 
njim pogovori, ob tem pa pohvalila od-
govornost in kooperativnost pripadnikov 
Slovenske vojske.
Ob koncu pogovora je major Igor Ster-
gar napovedal tudi cepljenje zdravstve-
nih delavcev Vojaške zdravstvene enote, 
ki ga pričakujejo sredi januarja, nato pa 
kmalu tudi drugih pripadnikov. Ob tem 
so vsi sogovorniki poudarili, da je vrnitev 
v normalnost mogoča le z množičnim 
cepljenjem in da upajo, da bodo tudi 
pripadniki Slovenske vojske za cepljenje 
pokazali čim večji interes in bili za zgled 
drugim državljanom. 

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič
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V SV upajo, da bodo 
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POSADKA

pilot, sopilot in  
skrbnik tovora

MERE

DOLŽINA 22,7 m
RAZPON KRIL 28,7 m

VIŠINA 9,64 m

POGON

2 x Rolls-Royce  
AE 2100-D2A

NAJVEČJI DOLET

5852 km

NAJVEČJA VIŠINA LETENJA

9144 m

NAJVEČJA HITROST

602 km/h

TOVORNI DEL

8–11 m × 3,33 m  
× 2,60 m

dokumentov, kot sta na primer Bela knjiga 
o obrambi Republike Slovenije in Resoluci-
ja o splošnem dolgoročnem programu ra-
zvoja in opremljanja Slovenske vojske do 
leta 2025, primerjale s trenutnim prese-
kom delovanja Slovenske vojske v medna-
rodnih operacijah in na misijah ter uresni-
čitve uporabe vertikalnega premika v letih 
2016–2019 v sorazmerju z usmeritvami, 
ki so bile podane v vojaškem nasvetu za 
nabavo taktičnega transportnega letala za 
potrebe Republike Slovenije.

RAZISKAVA TRGA
Nakup transportnega letala je zahte-
ven proces in zahteva celovito raziska-
vo trga. Ta je vključevala pregled pro-
izvajalcev in uporabnikov potencialnih 
tipov letal, ki spadajo v kategorijo lahkih 
(Airbus CASA C-295M, Leonardo C-27J 
Spartan) in srednjih (Lockheed Mar-
tin C-130J-30 Super Hercules, Embraer  
C-390 Millennium in Airbus A-400M) 
transportnih letal, ter tudi ponudnikov 
rabljenih letal. Pred končno odločitvijo 
so se preverile predvsem uporabniške 
izkušnje vojsk pri državah, ki že upora-
bljajo te tipe letal. »Na podlagi pridoblje-
nih podatkov sta bili pripravljeni analiza 
doseganja minimalnih vojaških tehnič-
nih zahtev v okviru letalnih in tovornih 
zmogljivosti ter zmogljivosti preživetja 
in tudi ekonomska analiza stroškov na-
ložbe v življenjski dobi letala. Predsta-
vljene so bile prednosti in pomanjklji-
vosti posameznih različic. Analizirano je 
bilo doseganje minimalnih vojaških teh-
ničnih zahtev, ki so bile predstavljene 
v pretekli investicijski dokumentaciji in 
povzete v vojaškem nasvetu kot še ved-
no veljavne. Velikost letala v povezavi s 
tovornimi zmogljivostmi kaže, da večje 
ko je letalo, večji sta prostornina tovor-
nega prostora in nosilnost. Enako velja 
tudi za stroške, za večje letalo so večji 
stroški nakupa ter stroški vzdrževanja 
in operativnega delovanja. Zato je tre-
ba upoštevati ekonomsko upravičenost 
naložbe, ki je bila pripravljena v primer-
javi z učinkovitostjo letala in potrebnimi 
finančnimi sredstvi,« je pojasnila mag. 
Suzana Tisnikar Goričanec.
Na podlagi ugotovitev analize stanja 
zračnega transporta Slovenske vojske, 
ugotovljenih potreb in ekonomske upra-
vičenosti naložbe ter dejstva, da lahko 

Letalo se v različnih 
konfiguracijah uporablja  

za prevoz ljudi, tovora  
in manjših vozil.

nakupom novega transportnega letala bo Slovenija 
postala neodvisna pri zagotavljanju zračnega tran-
sporta za svoje potrebe. Lanski izbruh pandemije 
covida-19 je namreč pokazal, da smo bili pri evaku-
aciji svojih državljanov iz tujine v domovino in pri 

zagotavljanju zalog zaščitne opreme v glavnem odvisni od dru-
gih. Cena, ki smo jo za to plačali, je bila visoka. 15 let stara zami-
sel o nakupu transportnega letala je znova oživela. Kot kaže, bo 
zdaj tudi uresničena. 

Začetek projekta nakupa transportnega letala sega v leto 2006, ko je Mi-
nistrstvo za obrambo pripravilo investicijsko dokumentacijo za nakup nove-
ga letala. V ožji izbor sta se na podlagi te dokumentacije uvrstili letali CASA 

TRANSPORTNO LETALO C-27J 
SPARTAN ZA SLOVENSKO VOJSKO

C-295M in C-27J Spartan. Obe letali smo 
lahko v preteklosti v Sloveniji tudi videli. 
Na podlagi novelacij investicijske doku-
mentacije, taktične študije in vojaškega 
nasveta je Ministrstvo za obrambo ko-
nec decembra 2020 potrdilo investicijski 
program, na podlagi katerega bo pristo-
pilo k nakupu taktičnega transportnega 
letala, je povedala vodja projekta mag. 
Suzana Tisnikar Goričanec iz Sektorja 
za opremljanje MO. Razložila je, da so 
se ambicije delovanja Slovenske vojske, 
ki so bile povzete na podlagi strateških  

Z

TEHNIČNI 
PODATKI
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načrtujemo prevoze večjih mas in dimen-
zij tovorov po programih strateškega le-
talskega transporta SAC in SALIS, je bil 
kot najboljša možnost predlagan nakup 
novega lahkega transportnega letala. V 
končno presojo sta bila vključena dva 
tipa taktičnih transportnih letal, vendar 
se je po preučitvi minimalnih vojaških 
tehničnih zahtev kot najboljše izkazalo 
letalo C-27J Spartan. Generalni direktor 
Direktorata za logistiko MO Uroš Korošec 
je o odločitvi za nakup spartana pove-
dal, da bo letalo predstavljalo vzposta-
vitev nacionalne dvonamenske zmoglji-
vosti, ki bo omogočala samostojnost in 
neodvisnost delovanja Slovenske vojske 
za potrebe premika na mesto delovanja 
in z njega, podporo delovanju Slovenske 
vojske na mestu delovanja in podporo 
medicinski evakuaciji oziroma podporo 
reševanju izoliranega osebja Slovenske 
vojske in državljanov Republike Slovenije 
ter podporo drugim sistemom v Repu-
bliki Sloveniji v okviru zaščite in reševa-
nja. Vzpostavitev nacionalne zmogljivo-
sti vertikalnega premika po Koroščevih 
besedah ne bo nadomestila sodelovanja 
Republike Slovenije v programih strate-
škega letalskega transporta, temveč se 
bo s programi dopolnjevala. 

LETALO C-27J SPARTAN
Letalo C-27J Spartan italijanskega pod-
jetja Leonardo je vojaško transportno 
letalo, ki je bilo že od začetka načrtova-
no in konstruirano za vojsko in vojaški 
transport, in ni letalo, ki bi bilo konstru-
irano za civilno komercialno letenje ter 
nato prilagojeno za vojaški trg. Ko so 
konstruktorji podjetja Leonardo (pred 
letom 2016 se je podjetje imenovalo 
Alenia Aermacchi) letalo začeli načrto-
vati, so želeli predvsem izdelati vojaš-
ko transportno letalo za večnamenske 
potrebe, ki bo izpolnjevalo zahteve v 
najzahtevnejšem okolju delovanja in bo 
imelo najboljše razmerje med zahteva-
mi, učinkovitostjo ter zanesljivostjo in 
predvsem veliko stopnjo preživetja.
Njegove tehnične zmogljivosti omogo-
čajo prevoz oseb in tovora v vseh vre-
menskih razmerah na razdaljah, daljših 
od 3500 kilometrov, in brez vmesnih 
postankov. Maksimalni dolet letala je 
5852 kilometrov, leti pa lahko na višinah 
do 9144 metrov, je povedal major Mitja  

Lipovšek z Generalštaba SV. Letalo omogoča transport do 60 vojakov z 
osebno prtljago ali tovora do maksimalne teže 11.600 kilogramov, ki se 
lahko naloži skozi dvižna tovorna repna vrata. Poleg transporta standardnih 
palet omogoča tudi prevoz tovora nestandardnih dimenzij, kot so manjša 
vozila. Stranska tovorna vrata letala omogočajo tudi skoke padalcem. 
Poganjata ga dva turbopropelerska motorja, zaradi katerih lahko vzleta in 
pristaja tudi na neasfaltiranih oziroma improviziranih vzletno-pristajalnih 
površinah. Letalo lahko v operativni konfiguraciji leti in manevrira z obre-
menitvami, večjimi od trikratnega pospeška zemlje. Major Lipovšek je po-
vedal še, da ima letalo tudi zmogljivost nastavitve naklona letala za hitro 
natovarjanje in raztovarjanje tovora. Navedel je tudi nekaj tehničnih last-
nosti: »Za na primer hitro natovarjanje in raztovarjanje na improviziranih 
letališčih, ki nimajo podpornih sistemov delovanja, je letalo opremljeno s 
pomožnim generatorjem, ki omogoča neodvisno delovanje letalskih elek- 
tričnih, hidravličnih in pnevmatskih sistemov brez pomoči delovanja glav-
nih motorjev oziroma zunanjega vira napajanja. Tako se poleg sistemov za 
elektronsko bojevanje, kot so na primer detekcija in procesiranje nevar-
nosti ter sistemsko avtomatsko avtonomno izvajanje protiukrepov oziroma 
protibalistične zaščite posadke in glavnih sistemov letala, omogoča letalu, 
posadki in tovoru večja stopnja preživetja.«
Letalo C-27J Spartan je zasnovano z najsodobnejšimi tehnološkimi rešitva-
mi, ima na primer steklen kokpit, ter predstavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Letalo najbolje podpira vojaške zahteve v svoji kate-
goriji v primerjavi z letali s prvotno civilno zasnovo. Ne smemo pozabiti, da 
je letalo C-27J Spartan pravzaprav »mlajši brat« letala C-130 Hercules, saj 
je bil prvotni načrt pripravljen v sodelovanju s podjetjem Lockheed Martin, 
ki je proizvajalec herculesa. Če je bilo letalo Hercules izdelano za potrebe 
večjih vojsk, ki si lahko privoščijo večje izdatke za obrambne zadeve, je 

letalo Spartan primerno za manjše dr-
žave, kot je na primer Slovenija. Z na-
kupom enega letala C-27J Spartan bodo 
delno izpolnjeni tudi cilji zmogljivosti  
v okviru zavezništva. Da bi v celoti do-
segli izpolnjevanje ciljev zmogljivosti, bi 
potrebovali dve taki letali. 

NALOŽBO POTRDIL STRATEŠKI SVET 
ZA KLJUČNE INVESTICIJE
Podlaga za odločitev glede konkretnega 
tipa letala je bilo izpolnjevanje minimal-
nih vojaških tehničnih zahtev. Projekt 
je trenutno v fazi preučevanja najpri-
mernejšega postopka nakupa glede na 
sprejeto investicijsko odločitev. Ocenju-
je se, da bi bilo dobavo letala mogoče iz-
vesti v enem letu do dveh let od podpisa 
pogodbe, je povedal generalni direktor 
Direktorata za logistiko MO Uroš Koro-
šec ter dodal, da bo za operativno delo-
vanje letala treba zagotoviti tudi ustre-
zne infrastrukturne pogoje, predvsem 
zgraditi hangar.
Ministrstvo za obrambo Republike Italije 
že ima taktična transportna letala C-27J 
Spartan, zato Ministrstvo za obrambo 

Republike Slovenije trenutno intenziv-
no preučuje možnost nakupa taktičnega 
transportnega letala C-27J Spartan po 
postopku vlada vladi. Tak način proda-
je vladam omogoča nakup obrambne 
opreme, storitev in gradenj od drugih 
vlad. Država, ki je v tem primeru kupec, 
ne posluje neposredno s proizvajalcem 
obrambnih proizvodov ali storitev, tem-
več se nakup blaga opravi pri državi, ki 
je v tem primeru prodajalec, in sicer iz 
zalog te vlade ali tako, da opremo sama 
kupi v ta namen.
Če bo Ministrstvo za obrambo kupilo tak-
tično transportno letalo C-27J Spartan pri 
italijanski vladi, se bomo izognili tudi mo-
rebitnim korupcijskim tveganjem, saj bo 
nakup opravljen neposredno pri italijanski 
vladi. »Ker Republika Italija že uporablja 
letala C-27J Spartan, se bomo v okviru 
pogodbe z italijansko vlado dogovorili tudi 
o logistični oskrbi, rezervnih delih, vzdrže-
vanju v življenjskem ciklu ter usposablja-
nju pilotov na taktičnem transportnem 
letalu C-27J Spartan, kar je po našem 
prepričanju prednost v primerjavi z naku-
pom letala C-27J Spartan neposredno pri 
proizvajalcu,« je sklenil Korošec.

Letalo poganjata dva turbopropelerska motorja.

C-27J Spartan je bil konstruiran za vojaški transport.
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redsednik Republike 
Slovenije in vrhov-
ni poveljnik obramb-
nih sil Borut Pahor 
je pred novim letom 

po videokonferenci že tradicional-
no nagovoril pripadnike slovenskih 
kontingentov v mednarodnih ope-
racijah in na misijah. V pogovoru  
s poveljniki se je seznanil z razme-
rami na območjih delovanja, se jim 
zahvalil za odlično delo in predsta-
vljanje Slovenije v svetu ter jim vo-
ščil ob prihajajočih praznikih. Po-
veljniki kontingentov so se javili  
z misij s Kosova, iz Afganistana, 
Iraka, Latvije, Bosne in Hercegovi-
ne, Malija in Libanona ter Natovih 
poveljstev v Sarajevu in Skopju. 

Pred božičnimi prazniki vsako leto pote-
ka videokonferenca predsednika drža-
ve s poveljniki kontingentov Slovenske 
vojske, ki svojo dolžnost opravljajo v 
tujini ter skupaj z zavezniki zagotavljajo 

PRIPADNIKI 
NA MISIJAH 

KLJUB 
COVIDU-19 

VISOKO 
MOTIVIRANI

PRIPADNIKI PRISPEVAJO K UGLEDU 
SLOVENIJE 
Predsednik države Borut Pahor je v svo-
jem nagovoru spomnil na 30. obletnico 
odločitve o ustanovitvi samostojne in 
neodvisne Republike Slovenije ter na 
dogodke, ko je v Kočevski Reki »prvič 
zadišalo po Slovenski vojski«. Trideset 
let pozneje je Slovenija članica Nata in 
sodeluje na številnih mirovnih misijah 
po svetu. Pahor je pripadnicam in pri-
padnikom čestital za odlično opravljeno 
delo in poudaril, da je nanje ponosen, 
saj jih visoki predstavniki mednarodne 
skupnosti pohvalijo. Že tradicionalna 
virtualna konferenca je zanj postala 
lepo doživetje, ki ga je primerjal z dru-
žinskim predbožičnim druženjem: »Vsi 
skupaj in vsak na svoj način poskušamo 
narediti tisto, kar od nas pričakuje do-
movina, in čeprav se ne poznamo, smo 
skupaj povezani v tem poslanstvu.« Iz-
razil je tudi zadovoljstvo, da je bil leta 
2020 sprejet Zakon o zagotavljanju 
sredstev za investicije v Slovenski vojski 
od 2021 do 2026, ki zagotavlja stabil-
no financiranje in opremljanje vojske v 
naslednjih šestih letih. »To je mejnik. 
Ne gre več samo za enkratno odloči-
tev, vezano na proračun, temveč gre za  
sistemski pristop k stabilnemu financira-
nju opreme, posodobitvi vojske in je tisto,  
kar nas mora navdihovati in me navda-
ja z upanjem,« je poudaril in ocenil, da 
lahko to pozitivno vpliva tudi na delo 
vojakov na misijah v tujini. Ob koncu je 
predsednik republike vsem pripadnikom 
zaželel še naprej uspešno spoprijema-
nje z izzivi ter varno in srečno vrnitev 
domov. Poveljnike kontingentov je na-
govoril tudi minister za obrambo mag.  
Matej Tonin in izpostavil, da ob kakršnem 
koli zapletu zaradi covida-19 nikogar ne 
bodo pustili samega. »Naj stane, kar 
hoče, to ministrstvo in ta vojska bosta 
poskrbela za vsakogar, kjer koli na mi-
siji je,« je zagotovil minister. Napovedal 
je cepljenje v vrstah vojske in dodal, da 
razmišljajo tudi, kako cepivo dostaviti 
na misije. Izpostavil je še dobavo nove 
opreme za večjo varnost v začetku leta, 
okrepitev prisotnosti v Maliju in Iraku 
ter zmanjšanje obsega delovanja v Liba-
nonu. Načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Robert Glavaš pa je 
vsem zaželel uspešno dokončanje nalog 
ter veliko zdravja in uspehov.

Udeležba pripadnikov 
Slovenske vojske 
v mednarodnih 
operacijah in na 
misijah leta 2021

Severna Makedonija
JOINT ENTERPRISE

2

Srbija
JOINT ENTERPRISE

1
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Latvija
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40
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3

9 + 4
Bosna in Hercegovina
ALTHEA+JOINT ENTERPRISE
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Libanon
UNIFIL

8
Mali
EUTM

4
Afganistan
RMS

3+1
Irak
OIR3

Sirija
UNTSO

Predsednik Pahor se je seznanil  
z razmerami na območjih delovanja.

mir in stabilnost v svetu. Trenutno je na 
mednarodnih operacijah in misijah ok-
rog 370 pripadnikov Slovenske vojske. 
Poveljniki kontingentov so udeležen-
cem videokonference opisali sestavo, 
zadolžitve ter varnostne in epidemiolo-
ške razmere na območjih delovanja. Po-
vedali so, da so pripadnice in pripadniki 
visoko motivirani ter zdravi. Nekaj več 
okužb s covidom-19 so imeli le na Ko-
sovem. Ponekod so varnostne razmere 
stabilne, predvsem v Afganistanu, Ma-
liju in Iraku pa zaostrene. Prav tako se 
slabšajo varnostne razmere v Libano-
nu. Poveljniki kontingentov so poročali 
tudi o vplivu epidemije koronavirusne 
bolezni na njihovo delo in o ukrepih za 
preprečevanje širjenja okužb v vojaških 
bazah. Ob tem so predvsem poveljni-
ki kontingentov na Zahodnem Balkanu 
poudarili, da bo tudi leta 2021 veliko iz-
zivov povezanih s covidom-19, vendar 
so zagotovili, da bodo ob upoštevanju 
vseh preventivnih ukrepov vse opera-
tivne naloge opravljene nemoteno. 

P

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič



januar 202118 Revija Slovenska vojska 19SPREMLJAMO SPREMLJAMO

DOMOVINI 
PRISEGLO 
47 NOVIH 
VOJAKOV

b koncu preteklega leta so na predbožični dan, 
24. decembra, v Veščinskem centru v Vipavi priseg-
li tri vojakinje in 44 vojakov Slovenske vojske. To je 
zadnja generacija leta 2020, ki je v 16 tednih preiz-
kusov kljub veliko izzivom zaradi epidemije uspešno 

končala temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Ob prisegi jih je 
obiskal tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin in jim čestital.

VOJAŠKA PRISEGA JE ČASTNO DEJANJE
Generacija novih pripadnikov je usposabljanje začela 7. septembra, potek 
usposabljanja pa je bil zaradi epidemije nekoliko prilagojen. Usposabljanje 
so namreč za dva tedna prekinili zaradi samoizolacije, zadnjih šest tednov 
pred prisego pa so udeleženci preživeli v skupni izolaciji, brez stikov z dru-
gimi. Po navadi bodoči pripadniki med usposabljanjem odhajajo domov. Si-
cer pa je usposabljanje potekalo brez težav in so ga vsi kandidati decem-
bra uspešno končali ter ob pomoči vojaških inštruktorjev iz Veščinskega 
centra postali odgovorni pripadniki Slovenske vojske. Med njimi je bilo pet 
vojakov, ki so opravljali prostovoljno služenje vojaškega roka, 26 kandida-
tov za vojaka svojo poklicno pot januarja nadaljuje na osnovnem vojaškem 
strokovnem usposabljanju, 12 kandidatov pa v Šoli za častnike v Mariboru. 
Štirje vojaški uslužbenci nadaljujejo svojo poklicno pot v enotah Slovenske 
vojske. Ob slovesni prisegi je zbrane nagovoril poveljnik Veščinskega cen-
tra podpolkovnik Iztok Stavanja in poudaril, da so skupaj uresničili geslo 
Veščinskega centra »Zmoremo, ker hočemo«, saj so kljub izzivom zaradi 
epidemije uspešno dokončali usposabljanje. Obžaloval je predvsem, da je 
slovesnost potekala v manjšem obsegu, saj bi si novi pripadniki zaslužili več 
pozornosti, in poudaril, da prisega v življenju vojaka predstavlja vojaški krst. 

»Vstop v vojaški sistem  
je bil zanimiva izkušnja.«

GAŠPER PINTER

»Na usposabljanju  
smo izboljšali psihično  

in fizično pripravljenost.«

INGRID ŠILEC

»Bil sem zelo motiviran, 
zato pri premagovanju 

izzivov nisem imel težav.«

JERNEJ BOKAL

Vojaška prisega se je skozi stoletja ne- 
pretrgoma izvajala in je slovesna gesta, s 
katero se pripadnik zaveže, da bo nare-
dil vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti 
dom in interese domovine. Podpolkovnik 
Stavanja je ponosen na nove pripadnike 
in na njihovo odločitev, da so se pridružili 
Slovenski vojski. »Dobrega vojaka prepo-
znamo po njegovi pokončni drži in njego-
vih etičnih dejanjih,« je razložil. Lastnost 
dobrega pripadnika pa je še, da dela 
dobro tudi takrat, ko ga nihče ne gleda. 
Omenil je tudi, da pripadniki z usposa-
bljanja odhajajo močnejši in bogatejši za 
veliko vojaških veščin. Vojaški inštruktor-
ji so jim pomagali izboljšati njihove spo-
sobnosti in tako pomembno prispevali k 
trdnemu temelju Slovenske vojske. Pod-
polkovnik Stavanja je ob koncu svojega 
nagovora čestital vsem ob njihovi slove-
sni prisegi.

LETO 2020 JE BILO ZA SLOVENSKO 
VOJSKO USPEŠNO
Na slovesnosti v Vipavi je pripadnike 
obiskal tudi minister za obrambo mag. 
Matej Tonin. Na začetku nagovora je 

povedal, da ga je razveselilo, da so se 
odločili stopiti v vrste Slovenske vojske. 
Prepričan je, da je za njimi zahteven 
preizkus, ki so ga opravili z odliko in 
dokazali, da zmorejo. Izpostavil je ne-
katere dosežke. Leta 2020 je prvič po 
desetih letih v vrste Slovenske vojske 
vstopilo več pripadnikov, kot jih je iz-
stopilo, na kar je ponosen. Meni, da je 
to izjemen korak naprej. V primerjavi z 
letom 2019 se je število prihodov izbolj-
šalo za kar 100 odstotkov. Leta 2019 
se je Slovenski vojski namreč pridruži-
lo 111 pripadnikov, leta 2020 pa 212. 
Kot eno izmed pomembnih novosti je 
omenil sprejetje Zakona o obrambi, ki 
ureja status vojaka po 45. letu. Minister 
je napovedal tudi izboljšanje postop-
kov zaposlovanja oziroma skrajšanje 
obdobja od oddaje vloge do zaposlitve 
vojaka. Ta čas jim je že uspelo skrajša-
ti s 96 na 30 dni, njegov cilj pa je, da 
se postopki skrajšajo na teden dni. Ob 
koncu svojega nagovora je mag. Tonin 
čestital vsem novim pripadnikom.

USPOSABLJANJE JE BILO ZAHTEVNO
Najboljši vojak v lanskoletni sep-
tembrski generaciji Gašper Pinter je 
povedal, da je bila zanj to priprava 
pred Šolo za častnike. Vstop v vojaš-
ki sistem je bil zanj zanimiva izkušnja. 
Poudaril je, da mu je bila všeč razno-
vrstnost ljudi v tako veliki skupini. Med 
seboj so se dobro razumeli, kar mu je 
najpomembnejše. Pohvalil je tudi in-
štruktorje, ki so jim pomagali, da so 
lahko pridobili znanje, ki ga bodo pot-
rebovali za prihodnje delo. Ingrid Šilec 
se je za vojsko odločila, ker jo je ta pok-
lic veselil že od otroštva. Po izobrazbi 
je diplomirana medicinska sestra. Želi 
si, da bi lahko v vojski združila oba po- 
klica in delala v Vojaški zdravstve-
ni enoti. Usposabljanje se ji je zdelo 
težavno, verjame pa, da so zdaj moč-
nejši in imajo več znanja. Poudarila je 
še, da so na usposabljanju izboljšali 
psihično in fizično pripravljenost. Tudi 
Jernej Bokal je že od malih nog želel 
postati vojak. Usposabljanje se mu 
je sprva zdelo naporno, vendar se je 
sčasoma privadil obremenitvam. Bil je 
zelo motiviran, zato pri premagovanju 
izzivov ni imel težav. V prihodnosti želi 
delati v Vojaški policiji.

Podpis prisege  
je slovesna gesta. 

Usposabljanje v Vipavi so končali  
tri vojakinje in 44 vojakov.

O

BESEDILO Petra Miklaužič 
FOTO Bruno Toič
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SLOVENSKA VOJSKA IN POLICIJA 
PRI VAROVANJU DRŽAVNE MEJE
BESEDILO Petra Miklaužič in Marko Pišlar 
FOTO Bruno Toič

lovenska vojska pomaga Policiji pri širšem varovanju 
državne meje že od leta 2015. Pripadniki Slovenske 
vojske sodelujejo pri nalogah varovanja v mešanih 
patruljah s Policijo, s samostojnim opazovanjem pa 
spremljajo razmere in o zaznavah nezakonitih pre-

hodov meje poročajo policistom. Od 19. oktobra 2015 do 10. ja-
nuarja letos je Slovenska vojska svoje pripadnike na te naloge 
napotila 226.294-krat, skupno pa so prevozili več kot 9.700.000 
kilometrov. V Slovenski vojski z dejavnostmi pri varovanju držav-
ne meje pripomorejo k odkrivanju in preprečevanju nezakonitih 
migracij. V četrtek, 14. januarja, smo jih z ekipo Revije Slovenska 
vojska obiskali na terenu na območju Policijske postaje Ormož in 
tam preverili, kako uspešno poteka sodelovanje v praksi. 

Varovanje državne meje ni vojaška naloga, saj to dejavnost vodi, us-
merja in nadzira Policija. Vojak na meji ni obmejni vojak ali pomožni po-
licist, temveč je usposobljen in opremljen pripadnik Slovenske vojske, ki 
v sodelovanju s policisti opravlja naloge širšega varovanja državne meje. 
Naloge in zmogljivosti Slovenske vojske izvaja skladno z vojaškimi tak-
tikami, tehnikami in postopki ter pri tem upošteva standarde in pravila 
policijskih postopkov. 

DELO V MEŠANIH PATRULJAH
Sodelovanje pripadnikov SV in policistov poteka v mešanih patruljah. Pod-
desetnik Alen Županič iz 74. pehotnega polka je razložil, da se rad odpravi 
na nalogo varovanja državne meje, saj delo poteka v naravi. »Moji nalogi 
sta pomoč policistu pri varovanju meje ter varovanje nekaterih območij in 
policista,« je povedal poddesetnik Županič, ki je bil ob našem obisku na 
meji v mešani patrulji na območju Policijske postaje Ormož. Pojasnil je, 
da imajo pripadniki SV pred vsako napotitvijo kratko usposabljanje, pri 
čemer priprave vodi poveljnik za varovanje, te pa so obvezne pred vsakim 
odhodom. Obvezna je tudi vojaška oprema, ki obsega neprebojni jopič, 
čelado, puško, dva polna okvirja, zaščitno masko, daljnogled, nočnogled, 
službeni telefon in svetilko. »S policisti zelo dobro sodelujemo,« je ocenil 
poddesetnik Županič, ki je bil v mešani patrulji z višjim policistom Alojzom 
Lukmanom s Policijske postaje Ormož. Lukman pa je dodal, da pri nalo-
gah varovanja na državni meji z vojsko sodelujejo že veliko časa. »Pozorni 
smo na morebitne nezakonite prehode ali namero za prehod meje ter 
na poškodbe panelne ograje,« je izpostavil. Kadar policisti ujamejo mi-
grante pri nezakonitem prehodu meje, jih pripadnik SV podpira in varuje 
med postopkom. »Sodelovanje je dobro in učinkovito,« je razložil policist 

iz Ormoža. Policisti se za delo ves čas 
usposabljajo in se prilagajajo trenutnim 
razmeram. Največ nezakonitih prehodov 
je ob svitu ali zvečer, ko se mrači. Takrat 
morata biti vojak in policist pri varovanju 
še posebej pozorna. Policist Lukman je 
še izpostavil, da je veliko njunega dela 
usmerjenega k preprečevanju nezakoni-
tih prehodov. »O tem obvestimo hrvaške 
kolege, ki nato poskrbijo za migrante. 
Če pa pridejo na našo stran, ukrepamo 
skladno s postopki,« je še dopolnil.

VAROVANJE MEJE S SAMOSTOJNIH 
OPAZOVALNIC
Poleg sodelovanja v mešanih patruljah 
pripadniki SV varujejo državno mejo 
tudi na samostojnih opazovalnicah. Šta-
bni vodnik Sašo Dežman iz 74. pehotne-
ga polka je opisal delo na opazovalnici. 
»Če pripadnik SV opazi nezakonit pre-
hod meje ali da migranti šele namerava-
jo prečkati mejo, o tem obvesti policista, 
ki nato ukrepa po predpisanem postop-
ku,« je povedal Dežman. Za pomoč po-
licistom pri varovanju državne meje na 
območju Policijske postaje Ormož skrbi-
jo pripadniki 72. brigade iz Maribora, ki 
zagotavljajo kader za delovanje v treh 
mešanih patruljah in za eno samostoj-
no opazovalnico. Delo je organizirano 
v petdnevnih turnusih. »Ob prihodu na 
delo pripadnika najprej testiramo na ko-
ronavirus. Šele ob negativnem izvidu ga 
napotimo na nalogo,« je razložil štabni 
vodnik Dežman. Pripadniki 72. brigade  

Delo obsega tudi patruljiranje  
ob panelni ograji.

S
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OBJAVE 
MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO

5960.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo) ter 
prvega odstavka 80. člena Pravil-
nika o priznanjih Ministrstva za ob-
rambo (Uradni list RS, št. 41/07, 
4/11, 86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE II. STOPNJE
prejmeta:
major MATTHEW CHIU, 1986, 
Kanada
podpolkovnik TREVOR NORTON, 
1977, Kanada

II. MEDALJO ZA 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
III. STOPNJE
prejme:
stotnik BRENDAN HOGAN, 1994, 
Kanada

III. MEDALJO ZA 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
IV. STOPNJE
prejme:
štabni vodnik SEBASTIEN 
NORMAND, 1983, Kanada

Številka: 094-2/2020-54
Datum: 7. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5961.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo) ter 
prvega odstavka 80. člena Pravil-
nika o priznanjih Ministrstva za ob-
rambo (Uradni list RS, št. 41/07, 
4/11, 86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. MEDALJO ZA  
MEDNARODNO SODELOVANJE 
II. STOPNJE
prejmejo:
podpolkovnik LUCA BUCCINO, 
1973, Italija
podpolkovnik ANTONIO ESPOSITO, 
1968, Italija
podpolkovnik FABIAN LASZLO, 
1968, Madžarska
major FRANCESCO 
MARCOTRIGIANO, 1980, Italija

II. MEDALJO ZA 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
V. STOPNJE
prejme:
naddesetnik ANTONINO BURGIO, 
1980, Italija

Številka: 094-2/2020-55
Datum: 11. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5962.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) ter 
prvega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. RED SLOVENSKE VOJSKE  
NA LENTI
prejme:
Milko PETEK, 1961

II. ZLATO MEDALJO 
SLOVENSKE VOJSKE
prejme:
Andrej OSTERMAN, 1960

Številka: 094-2/2020-56
Datum: 11. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5963.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) ter 
prvega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

SPOMINSKI PEČATNI PRSTAN
prejme:
Robert GLAVAŠ, 1962

Številka: 094-2/2020-57
Datum: 16. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5964.
Na podlagi 46. člena Zakona o službi 
v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
68/07) in člena 15. a Uredbe o činih in 
poviševanju v Slovenski vojski (Ura-
dni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 
116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UGOTOVITVENI AKT  
O ODPOVEDI ČINA IN 
ODREDBO O PRIZNANJU ČINA

I. Ugotovi se, da se je Roman KOCJAN,  
rojen leta 1971, dne 12. 11. 2020 pisno  
odpovedal osebnemu činu poročnika.
II. Romanu KOCJANU se prizna čin 
štabnega vodnika.

Številka: 811-7/2020-45
Datum: 16. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

ŠT. 347 
JANUAR 2021

iz Vojašnice generala Maistra v Maribo-
ru, kjer so začasno nastanjeni, odhajajo 
na območja treh policijskih postaj, in si-
cer Gorišnica, Podlehnik in Ormož. 

SODELOVANJE JE UČINKOVITO
72. brigada SV v sodelovanju s Polici-
jo opravlja naloge pri širšem varova-
nju državne meje na svojem območju 
odgovornosti, ki obsega štiri policijske 
uprave, in sicer Maribor, Celje, Mur-
ska Sobota in Novo mesto. Pripadniki 
72. brigade v sodelovanju s policisti 
opravljajo naloge varovanja na obmo-
čju desetih policijskih postaj, in sicer 
Ljutomer, Gorišnica, Podlehnik, Ormož, 
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 
Brežice, Metlika, Krško in Črnomelj. 
Trenutno je na te naloge napotenih več 
kot 400 pripadnikov 72. brigade na me-
sec, kar je nekaj manj kot tretjina vseh 
pripadnikov enote. Komandir Policijske 
postaje Ormož Jože Šprah je povedal, 
da območje njihove postaje obsega 42 
kilometrov državne meje, ki jo varujejo 
24 ur na dan, pri čemer je v mešani pa-
trulji s policistom tudi pripadnik SV. Te-
ren ob meji se razlikuje, zato so na ne-
katerih predelih migracije pogostejše. 
Leta 2020 je Policijska postaja Ormož 
obravnavala 76 nezakonitih prehodov 
in devet kaznivih dejanj zaradi tihotap- 
stva. »Povečano število nezakonitih 
prehodov opažamo v okolici mejne-
ga prehoda Središče ob Dravi, zato na 
tem območju deluje mešana patrulja,« 
je pojasnil komandir Policijske postaje 
Ormož. Večina nezakonitih prehodov se 
zgodi ponoči in najpogosteje potekajo 
v skupinah od pet do deset prebežni-
kov. Občasno pridejo tudi večje skupine 
in takrat je prisotnost pripadnika SV še 
posebej pomembna, saj bistveno pri-
speva k varnosti policista. Pri varova-
nju državne meje na policijski postaji 
uporabljajo tudi kombi, ki ima na strehi 
nameščeno posebno termovizijsko ka-
mero, s katero je mogoče na razdalji 
nekaj kilometrov prepoznati gibanje.  

»Z njo smo zaznali že veliko nezakonitih prehodov,« je pojasnil koman-
dir Šprah in dopolnil, da policist ukrepa skladno s svojimi pooblastili, ko 
patrulja zazna nezakonit prehod meje. Osebo najprej zadrži, da ugotovi 
mesto prehoda. Nato opravi pridržanje po Zakonu o nalogah in pooblasti-
lih Policije vse do izročitve tujim varnostnim organom. Če tuji varnostni 
organi zaradi različnih vzrokov zadržane osebe ne sprejmejo, jo slovenski 
policisti napotijo v Center za tujce v Postojni. Med epidemijo ne opaža-
jo, da bi se število nezakonitih prehodov zmanjšalo. Nekoliko manj jih je 
ob nizkih temperaturah. »Sodelovanje s Slovensko vojsko je bilo do zdaj 
učinkovito. Pooblastila pripadnikov SV za delo v mešanih patruljah za 
zdaj zadostujejo,« je sklenil pogovor komandir Policijske postaje Ormož.

Z NOVIM NAČRTOM DO BOLJŠEGA SODELOVANJA
Za izboljšanje sodelovanja pri opravljanju nalog širšega varovanja državne 
meje sta Slovenska vojska in Policija decembra lani sprejeli nov Opera-
tivno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri varovanju državne 
meje, ki določa oblike njunega sodelovanja, operacionalizira nacionalne 
interese ter omogoča sinergične učinke nacionalnega varnostnega siste-
ma pri zagotavljanju stabilnosti in notranje varnosti prebivalcem Slovenije. 
Sodelovanje pripadnikov SV s policisti pri širšem varovanju državne meje 
se bo izvajalo kot vojaška operacija Odboj, pri čemer bodo na novi kon-
cept delovanja sile Slovenske vojske prešle februarja. Operacija Odboj je 
naloga Slovenske vojske, s katero Poveljstvo sil SV s svojimi zmogljivostmi 
zagotavlja sodelovanje vojske in policije pri širšem varovanju državne meje 
ter varovanju nekaterih objektov in območij. Za Slovensko vojsko je va-
rovanje državne meje obremenitev in jo ob že tako omejenih kadrovskih 
virih dodatno izčrpava. Slovenska vojska zato na območjih, kjer se op-
ravljajo naloge varovanja državne meje v sodelovanju s policisti, izvaja 
tudi vojaške vaje, izobraževanja in usposabljanja, da bolje spozna teren ter 
dopolni operativne zmogljivosti svojih sil. Z varovanjem državne meje pa 
krepi tudi občutek varnosti pri prebivalcih obmejnega območja Slovenije, 
kar se je pokazalo že lansko pomlad med vojaško vajo Slovenske vojske 
Preskok 2020. K večji odzivnosti, boljšemu pretoku informacij in izboljšanju 
nadaljnjega sodelovanja med obema organizacijama pri širšem varovanju 
državne meje skladno z novim konceptom delovanja pa bodo pripomogli 
tudi redna usklajevanja na različnih ravneh vodenja in delovni sestanki  
z vodstvi policijskih uprav.

Patrulja med 
opazovanjem 

območja ob meji 
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5965.
Na podlagi člena 63. a Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 138/04 
– skl. US, 53/2005 – skl. US, 96/12 
– ZPIZ-2, 95/15) in 3. člena Uredbe o 
vojaških uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 54/03, 119/07 in 88/15) izdajam

ODREDBO
O POTRDITVI RAZREDA  
VIŠJIM VOJAŠKIM USLUŽBENCEM

potrditev IX. razreda:
Nina DOBRAJC, 1984

Številka: 811-7/2020-58
Datum: 16. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5966.
Na podlagi tretjega in petega odstav-
ka 62. člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 5. člena Uredbe o činih in 
poviševanju v Slovenski vojski (Uradni 
list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 
39/15 in 73/19) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI ČINA VODNIK  
36. GENERACIJI ŠOLE  
ZA PODČASTNIKE

Uroš BAJT, 1982
Branimir BOGOJEVIĆ, 1989
Nejc BURIĆ, 1988
Haris BURZIĆ, 1988
Marko GAČIĆ, 1990
Blaž GRADIŠAR, 1992
Aleksandar GRUBEŠIĆ, 1989
Peter KOSTANJŠEK, 1990
Andraž KOŠMRLJ, 1988
Milan LEVIČAR, 1991
Nejc MACUR, 1992
Andrej MARINČIČ, 1994
Matic MURN, 1991
Anže NOVAK ,1991
Primož PAJNKIHAR, 1986
Mićo PANIĆ, 1987
Andrej PLETERŠEK, 1990
Sašo PRISLAN, 1983
Matija ROŽANC, 1988
Mišel ŠKVORC, 1987
Sandi ŠOLMAN, 1990

Primož TEKAVČIČ, 1991
Rok VALIČ, 1984
Urban ZUPANČIČ, 1991

Številka: 811-7/2020-47
Datum: 17. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5967.
Na podlagi tretjega in petega odstav-
ka 62. člena Zakona o obrambi (Ura-
dni list RS, št. 103/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 138/04 – skl. US, 
53/2005 – skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 
95/15) in 6. člena Uredbe o činih in 
poviševanju v Slovenski vojski (Ura-
dni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 
116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI ČINA POROČNIK  
32. GENERACIJI ŠOLE ZA ČASTNIKE

Mitja CERAR, 1991
Jaša COTIČ,1992
Alen HALILOVIĆ, 1990
Jure JESENOVEC, 1992
Matija LEBAN, 1996
Luka MARINŠEK, 1992
Aljaž MEDVED, 1989
Luka NOVAK, 1994
Nik PEM, 1995
Mario ŠTENTA, 1990
Bojan ŽAGAR, 1992
Katja ŽELEZINGER, 1992

Številka: 811-7/2020-52
Datum: 18. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5968.
Na podlagi tretjega in petega odstav-
ka 62. člena Zakona o obrambi (Ura-
dni list RS, št. 103/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo) in 5. člena Uredbe 
o činih in poviševanju v Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O PODELITVI ČINA VODNIK  
36. GENERACIJI ŠOLE  
ZA PODČASTNIKE

Gašper AHAČIČ, 1991
Boštjan CÖR, 1991
Kristijan ČERVINSKI, 1989
Sergej KOTNIK, 1985
Rok LOPAN, 1989
Barbara OVČJAK, 1989
Luka POZNIČ, 1990
Žiga RAZBORŠEK, 1989
Nejc ŠOMEN, 1985

Številka: 811-7/2020-46
Datum: 23. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5969.
Na podlagi prvega odstavka 45. 
člena Zakona o službi v Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 68/07) in 
Kriterijev za izredna povišanja vo-
jaških oseb v činu ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
PODČASTNIKOV  
OB UPOKOJITVI

v čin praporščaka:
Srečko DOBRAVEC, 1964

Številka: 811-7/2020-34
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5970.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
ČASTNIKOV OB UPOKOJITVI

v čin polkovnika:
Anton VAVROŠ, 1961

Številka: 811-7/2020-48
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5971.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
ČASTNIKOV  
OB UPOKOJITVI

v čin polkovnika:
Vojka KOVAČIČ, 1962

Številka: 811-7/2020-49
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5972.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-1172018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM NAPREDOVANJU 
VIŠJIH VOJAŠKIH USLUŽBENCEV 
OB UPOKOJITVI

napredovanje v XI. razred:
Bojan ZEVNIK, 1962

Številka: 811-7/2020-50
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5973.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
PODČASTNIKOV OB UPOKOJITVI

v čin višjega praporščaka:
Andrej BAHČIČ, 1962

Številka: 811-7/2020-51
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5974.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
PODČASTNIKOV OB UPOKOJITVI

v čin štabnega vodnika:
Vojko POPOVIĆ, 1961

Številka: 811-7/2020-53
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5975.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
PODČASTNIKOV  
OB UPOKOJITVI

v čin štabnega vodnika: 
Ludvik KLOBČAR, 1962
Franci MEŽAN, 1961
Branko MIHEVC, 1961
Miloš VODOPIVEC, 1961

Številka: 811-7/2020-54
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5976.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
ČASTNIKOV  
OB UPOKOJITVI

v čin podpolkovnika:
Dušan ŠČURI, 1963

Številka: 811-7/2020-55
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5977.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Kriteri-
jev za izredna povišanja in napredo-
vanja vojaških oseb ob upokojitvi št.  
811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, iz-
dajam

ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
PODČASTNIKOV  
OB UPOKOJITVI

v čin štabnega vodnika:
Janez TURŠIČ, 1960

Številka: 811-7/2020-56
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5978.
Na podlagi prvega odstavka 45. čle-
na Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) in Krite-
rijev za izredna povišanja in napre-
dovanja vojaških oseb ob upokojitvi 
št. 811-11/2018-1, z dne 6. 6. 2018, 
izdajam
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ODREDBO
O IZREDNEM POVIŠANJU 
ČASTNIKOV OB UPOKOJITVI

v čin majorja:
Metka SREČNIK, 1962

Številka: 811-7/2020-57
Datum: 30. 12. 2020

Mag. Matej TONIN
MINISTER

5979.
Na podlagi člena 63. a Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 138/04 
– skl. US, 53/2005 – skl. US, 96/12 
– ZPIZ-2, 95/15) in drugega odstav-
ka 3. člena Uredbe o vojaških usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 54/2003, 
119/07 in 88/15) izdajam

UKAZ
O POTRDITVI RAZREDA  
NIŽJIM VOJAŠKIM  
USLUŽBENCEM

I. potrditev IV. razreda:
Bor SUŠNIK, 1974

II. potrditev III. razreda:
Martina DRAGOJEVIĆ, 1978

III. potrditev I. razreda:
Dimitrij MARC, 1975
Robert MESARIČ, 1975
Sergeja SIRK, 1977

Številka: 811-7/2020-59
Datum: 18. 12. 2020

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

5980.
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 670. LOGP št. 094-5/2013-
171, z dne 11. 11. 2013, z dopolni-
lom izdajam 

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
670. LOGISTIČNEGA POLKA SV

I. SREBRNO MEDALJO 670. LOGP
prejmeta:
Beno DEBELJAK, 1972
Marjan GREIFONER, 1963

II. BRONASTO MEDALJO  
670. LOGP
prejmejo:
Jasmin DELAGIĆ, 1987
Goran ERJAVEC, 1971
Nataša FELKAR, 1969
Andrej HOZJAN, 1985
Jožef KALČIČ, 1965
Janja KOLAR, 1966
Damijan SLEKOVEC, 1975

III. POHVALO POVELJNIKA 
670. LOGP
prejmejo:
Klavdija BARL, 1980
Janko ČONTALA, 1981
Tadej HAFNER, 1989
Jožef JUG, 1965
Tomaž POLANEC, 1979
Dušan ŠUNTNER, 1975
Benjamin TOT, 1985

Številka: 094-3/2020-53
Datum: 9. 9. 2020

Podpolkovnik
Franci MOGOLIČ
POVELJNIK POLKA

5981.
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  
670. LOGISTIČNEGA POLKA SV

v čin poddesetnika:
Davor KARDOŠ, 1982

Številka: 811-3/2020-43
Datum: 10. 9. 2020

Podpolkovnik
Franci MOGOLIČ
POVELJNIK POLKA

5982.
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 obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) in Ukaza 20. 
PEHP št. 094-3/2013-166, z dne 2. 1. 
2014, z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
20. PEHOTNEGA POLKA SV

ZAHVALO POVELJNIKA 20. PEHP
prejme:
Uroš ČRNIGOJ, 1993

Številka: 094-3/2020-50
Datum: 10. 9. 2020

Podpolkovnik
Gregor HAFNER
POVELJNIK POLKA

5983.
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 Slovenski 
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 SV

v čin poddesetnika:
Anton PUNTAR, 1990
Saška ROGAN, 1990

Številka: 811-3/2020-39
Datum: 15. 9. 2020

Podpolkovnik
Simon LINDIČ
POVELJNIK 132. GORP

5984.
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 Slovenski 
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 SV

v čin poddesetnika:
Jože BOŽIČEK, 1973

Številka: 811-3/2020-40
Datum: 15. 9. 2020

Podpolkovnik
Simon LINDIČ
POVELJNIK 132. GORP

5985.
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 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 dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ CENTRA 
ZA ZDRUŽENO USPOSABLJANJE SV

ZLATO MEDALJO CZU
prejmeta:
Valter ILENIČ, 1969
Igor ŽEŽLIN, 1965

Številka: 094-3/2020-55
Datum: 16. 9. 2020

Polkovnik
Aleš MARIČ
POVELJNIK CENTRA

5986.
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 obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) in Ukaza 20. 
PEHP št. 094-3/2013-166, z dne 2. 1. 
2014, z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
20. PEHOTNEGA POLKA SV

ZAHVALO POVELJNIKA  
20. PEHP
prejme:
Peter LIPOVŠEK

Številka: 094-3/2020-56
Datum: 17. 9. 2020

Podpolkovnik
Gregor HAFNER
POVELJNIK POLKA

5987.
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 obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) in Ukaza 157. 
LOGP št. 094-3/2015-12, z dne 5. 3. 
2015, z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
157. LOGISTIČNEGA POLKA SV

I. ZLATO MEDALJO 157. LOGP
prejmeta:
Amir EGRLIĆ, 1968 
Tomo PEJIČ, 1965 

II. BRONASTO MEDALJO  
157. LOGP
prejmejo:
Uroš FERENC, 1970
Tilen GOR, 1994
Drago HARNIK, 1981
Peter KAVČIČ, 1989
Silvo KOCUVAN, 1983
Peter KOGOVŠEK, 1963
Klemen MEZE, 1975
Simon PEČAR, 1989
Izidor SEDMAK, 1968
Ksenija SKOK, 1977

III. POHVALO POVELJNIKA 
157. LOGP
prejmejo:
Denis CEBEK, 1984
Davor DOLENC, 1990
Haris HUSIĆ, 1985
Darko ISKRA, 1962

Anton KLAVŽAR, 1977
Matic KOZMUS, 1987
Karlo LENASSI, 1976
Boštjan ROZMAN, 1975
Darko VIDMAR, 1964

IV. ZAHVALO POVELJNIKA  
157. LOGP
prejmeta:
Mišo RADON, 1964,
Miro ŠALAMUN, 1963

Številka: 094-3/2020-57
Datum: 18. 9. 2020

Podpolkovnik
Igor VERŠNIK
POVELJNIK POLKA

5988.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
74. PEHOTNEGA POLKA SV

v čin poddesetnika:
Nino NAJVIRT, 1994

Številka: 811-3/2020-48
Datum: 21. 9. 2020

Podpolkovnik
Jure HIMELRAJH
POVELJNIK POLKA

5989.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
74. PEHOTNEGA POLKA SV

I. v čin desetnika:
Alen FUKS, 1995
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Matej SEVER, 1993
Dejan SIMONIČ, 1989
Marko ŠEŠKO, 1985
Daniel VINDER, 1990

II. v čin poddesetnika:
Blaž AUBERŠEK, 1991
Silvija HORVAT, 1991
David IVANUŠA, 1993
Patrik KUKEC, 1996
Tomaž PULKO, 1987
Denis RAČEL, 1994
Gašper REČNIK, 1993
Staš ROMIH, 1997
Aleksander VREČAR, 1990
Damir ZIMET, 1990

Številka: 811-3/2020-49
Datum: 21. 9. 2020

Podpolkovnik
Jure HIMELRAJH
POVELJNIK POLKA

5990.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
1. BRIGADE SV

v čin desetnika:
Miran ABRAM, 1982

Številka: 811-3/2020-44
Datum: 1. 10. 2020

Polkovnik
Boštjan MOČNIK
POVELJNIK 1. BRIGADE

5991.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
157. LOGISTIČNEGA POLKA SV

I. v čin naddesetnika:
Marjan RIZMAL, 1981
Dejan ŠPEHAR, 1987

II. v čin poddesetnika
Matjaž CVENČEK, 1986
Igor JERŠIN, 1979

Številka: 811-3/2020-47
Datum: 1. 10. 2020

Podpolkovnik
Igor VERŠNIK
POVELJNIK POLKA

5992.
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 obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) in Ukaza 
TERP 72. BR št. 094-3/2013-168, z 
dne 7. 1. 2014, z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
TERITORIALNEGA POLKA  
72. BRIGADE SV

SREBRNO MEDALJO  
TERP 72. BR
prejme:
Andreja KAPUŠIN, 1969

Številka: 094-3/2020-58
Datum: 5. 10. 2020

Polkovnik
Igor STROJIN
POVELJNIK POLKA

5993.
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 obrambo 
(Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 
105/13, 37/15 in 72/18) in Ukaza 20. 
PEHP št. 094-3/2013-166, z dne 2. 1. 
2014, z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
20. PEHOTNEGA POLKA SV

ZAHVALO POVELJNIKA 20. PEHP
prejme:
Gregor DROFENIK, 1980

Številka: 094-3/2020-59
Datum: 6. 10. 2020

Podpolkovnik
Gregor HAFNER
POVELJNIK POLKA

5994.
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 VM SV št. 094-5/2013-168, 
z dne 8. 11. 2013, z dopolnilom iz-
dajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
VOJAŠKEGA MUZEJA SV

I. ZAHVALO POVELJNIKA 
VOJAŠKEGA MUZEJA
prejme:
dr. Aleksandra BERBERIH SLANA

II. BRONASTO MEDALJO 
VOJAŠKEGA MUZEJA
prejme:
Matjaž ČESNIK, 1967

Številka: 094-3/2020-61
Datum: 7. 10. 2020

Brigadir
Ernest ANŽELJ
NAČELNIK VOJAŠKEGA MUZEJA

5995.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
10. PEHOTNEGA POLKA SV

I. v čin desetnika:
Aleš HAMULIĆ, 1987
Dejan HENIGMAN, 1989
Almir ŠILJEGOVIĆ, 1982
David VONTA, 1983

II. v čin poddesetnika:
Janez BERZEK, 1989
Tadej BRIŠKI, 1987
Gašper CERJANEC, 1994
Žiga HROVAT, 1996
Matjaž KNEZ, 1980
Hana KUSUR, 1993
Katarina MIKLAVŽINA, 1992
Aljaž PIBERNIK, 1995
Miha SEMPRIMOŽNIK, 1992
Jaša TERZIĆ, 1992

Številka: 811-3/2020-41
Datum: 8. 10. 2020

Podpolkovnik
Bojan LANGERHOLC
POVELJNIK 10. PEHP

5996.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
10. PEHOTNEGA POLKA SV

v čin poddesetnika:
Matevž ŽUŽEK, 1996

Številka: 811-3/2020-52
Datum: 8. 10. 2020

Podpolkovnik
Bojan LANGERHOLC
POVELJNIK 10. PEHP

5997.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
20. PEHOTNEGA POLKA SV

v čin poddesetnika:
Rolando KROPEJ, 1991

Številka: 811-3/2020-54
Datum: 15. 10. 2020

Podpolkovnik
Gregor HAFNER
POVELJNIK POLKA

5998.
Na podlagi 54. člena Zakona o obram-
bi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno 
prečiščeno besedilo), drugega odstav-
ka 80. člena Pravilnika o priznanjih Mi-
nistrstva za obrambo (Uradni list RS, 
št. 41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15 in 
72/18), Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260, z dne 17. 1. 
2014, in Ukaza o priznanjih Poveljstva 
sil Slovenske vojske št. 094-4/2018-29, 
z dne 31. 7. 2018, izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
POVELJSTVA SIL SV

I. SREBRNO MEDALJO PS
prejmejo:
Janez OBLAK, 1969
Mitja PEKLENK, 1971
Aleš ŽIBRET, 1984

II. BRONASTO MEDALJO PS
prejme:
Franjo CESAR, 1968

Številka: 094-3/2020-63
Datum: 15. 10. 2020

Brigadir
Miha ŠKERBINC
POVELJNIK SIL SV

5999.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
107. LETALSKE BAZE SV

I. v čin desetnika:
Miha BOŽIČ, 1988
Drago JANŽIĆ, 1980

II. v čin poddesetnika:
Anže SMUKOVIČ, 1991

Številka: 811-3/2020-50
Datum: 25. 10. 2020

Podpolkovnik
Janez KRAŠEVEC
POVELJNIK LETALSKE BAZE

6000.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
107. LETALSKE BAZE SV

v čin poddesetnika:
Bernard TUTIN, 1989

Številka: 811-3/2020-55
Datum: 25. 10. 2020

Podpolkovnik
Janez KRAŠEVEC
POVELJNIK LETALSKE BAZE

6001.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
10. PEHOTNEGA POLKA SV
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v čin naddesetnika:
Denis KOCJAN, 1983
David ŽNIDARŠIČ, 1981

Številka: 811-3/2020-42
Datum: 2. 11. 2020

Podpolkovnik
Bojan LANGERHOLC
POVELJNIK 10. PEHP

6002.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV ENOTE  
ZA ELEKTRONSKO BOJEVANJE SV

v čin desetnika:
Jan HAZDOVAC, 1988

Številka: 811-3/2020-46
Datum: 1. 12. 2020

Brigadir
Mihec ŠKERBINC
POVELJNIK SIL SV

6003.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV VOJAŠKE 
ZDRAVSTVENE ENOTE SV

v čin desetnika:
Marica JERMAN, 1983

Številka: 811-3/2020-60
Datum: 1. 12. 2020

Podpolkovnik
Aleksander VIDERGAR
POVELJNIK VZE

6004.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
GARDNE ENOTE SV

I. v čin desetnika:
Uroš DRUZOVIČ, 1987

II. v čin poddesetnika:
Robert ROŽMAN, 1994
Dejan ZUPAN, 1992

Številka: 811-3/2020-59
Datum: 2. 12. 2020

Podpolkovnik
Marko HLASTEC
POVELJNIK GARDNE ENOTE

6005.
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 Slovenski 
vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 
34/06, 116/07, 39/15 in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV 
VEŠČINSKEGA CENTRA SV

v čin desetnika:
Jernej ANŽIN, 1990

Številka: 811-3/2020-53
Datum: 11. 12. 2020

Podpolkovnik
Iztok STAVANJA
POVELJNIK

6006.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju  

v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
RODOVSKEGA BATALJONA  
1. BRIGADE SV

v čin desetnika:
Aljaž NARAT, 1992

Številka: 811-3/2020-57
Datum: 17. 12. 2020

Podpolkovnik
Tomaž ŽBOGAR
POVELJNIK BATALJONA

6007.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni 
list RS, št. 103/04 – uradno prečiš-
čeno besedilo) ter 2., 3. in 4. čle-
na Uredbe o činih in poviševanju v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 
99/02, 87/05, 34/06, 116/07, 39/15 
in 73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
10. PEHOTNEGA POLKA SV

I. v čin naddesetnika:
Uroš MARKUŠ, 1978

II. v čin desetnika:
Jurij RALJEVIČ ŠIJANEC, 1986

III. v čin poddesetnika:
Benjamin KALAN, 1997
Nikita KOŠTIĆ, 1998
Simon POSTRŽIN, 1989

Številka: 811-3/2020-63
Datum: 8. 1. 2021

Podpolkovnik
Bojan LANGERHOLC
POVELJNIK 10. PEHP

BESEDILO Katja Krušec, Sektor za evropske zadeve, DOP
FOTO www.2021portugal.eu 

SLOVENIJA IN EU

PREDSEDOVANJE SVETU EU
PREVZELA PORTUGALSKA

Slavolok Rua Augusta se je ob začetku 
predsedovanja odel v evropske barve.
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ortugalski premier 
António Costa je z ve-
liko častjo in odgo-
vornostjo 1. januarja 
2021 prevzel pred-

sedovanje Svetu EU. Portugalska 
nadaljuje ambiciozno zastavljeno 
predsedovanje Nemčije, ki je med 
svojim šestmesečnim vodenjem 
dosegla veliko odločilnih premikov. 

MEJNIKI NEMŠKEGA PREDSEDOVANJA 
Eden izmed mejnikov nemškega predse-
dovanja je bil dogovor o večletnem fi-
nančnem okviru za obdobje 2021–2027, 
v katerega je vključen tudi Evropski ra-
zvojni sklad. Na obrambnem področju 
je velik dosežek analiza ogroženosti, ki 
je temelj za sposobnost ukrepanja EU 
in predstavlja začetek strateškega kom-
pasa EU, ki ga je vpeljala Nemčija ter 
je glavni projekt tria predsedovanja. Do-
končan naj bi bil med francoskim pred-
sedovanjem Svetu EU leta 2022. V okvi-
ru stalnega strukturnega sodelovanja 
(PESCO) na obrambnem področju so se 
države članice zavezale, da bodo projek-
ti, ki ne bodo imeli potenciala, združeni 
ali preklicani. Po večletnih pogajanjih je 
bil sprejet dogovor glede sodelovanja 
tretjih držav v projektih stalnega struk-
turnega sodelovanja, države članice pa 
so potrdile usklajen letni pregled obram-
be in razpravljale o statusu Evropskega 
mirovnega sklada. Nemčiji je med pred-
sedovanjem uspelo sprejeti še ambi-
ciozne podnebne cilje do leta 2030, v 
zadnjem trenutku so se dogovorili tudi 
o prihodnjih odnosih med EU in Združe-
nim kraljestvom.

ZA PRAVIČNO, ZELENO IN DIGITALNO 
OKREVANJE
S sloganom predsedovanja Svetu EU, ki 
se glasi »Čas za ukrepanje: za pravično, 
zeleno in digitalno okrevanje«, Portugal-
ska opisuje tri najpomembnejše predno-
stne naloge svojega predsedovanja. Prva 
je spodbujanje trajnostnega okrevanja s 
pospešitvijo zelenega in digitalnega pre-
hoda, druga je spodbujanje zaupanja v 
evropski socialni model kot glavni dejav-
nik zagotavljanja pravičnega in vključujo-
čega digitalnega prehoda, tretja pa okre-
pitev strateške avtonomije EU, ki temelji 

na odprtosti. Predsedstvo si okrevanje 
zastavlja kot trajnosten in inovativen 
proces, pri čemer sta pomembna ure-
sničevanje zelenega dogovora in obveza 
o zmanjšanju emisij. Zavzemali se bodo 
tudi za ustanovitev evropske zdravstvene 
unije ter zagotovitev proizvodnje in dis-
tribucijo cepiva na globalni ravni. Njihove 
prednostne naloge bodo tudi sodelova-
nje z drugimi organizacijami, še zlasti z 
Afriško unijo, multilateralizem in krepitev 
avtonomije EU.

NAČINI UKREPANJA 
Glavne prednostne naloge predsedova-
nja Portugalske se nanašajo na odpor-
no, zeleno, digitalno, socialno in globalno 
Evropo. Portugalska se bo osredotočila na 
začetek uresničevanja večletnega finanč-
nega okvira in sklada za okrevanje. Okre-
pila bo zavedanje načela vladavine prava, 
evropskih vrednot, borila se bo proti vsem 
oblikam diskriminacije, terorizma in sov-
ražnega govora. Zagotovila bo tudi pomoč 
sektorjem, ki so bili med epidemijo najbolj 
prizadeti. Velik izziv bo dogovor o reformi 
azilne politike in migracij. Kar zadeva zele-
no Evropo, bodo najpomembnejši spreje-
tje evropskega podnebnega zakona oziro-
ma evropskih podnebnih pravil, promocija 
krožnega gospodarstva in nadaljevanje 
pogajanj o reformi skupne kmetijske po-
litike. Digitalni prehod naj bi omogočil  

inovativne rešitve v zdravstvu in pravo-
sodju ter pri raziskavah in mobilnosti. Z 
vključevanjem dobrih digitalnih praks in 
novih tehnologij bo omogočen tudi razvoj 
novih veščin in spretnosti. S socialno poli-
tiko bo Portugalska kot predsedujoča dr-
žava Svetu EU poiskala načine zoperstav-
ljanja revščini in družbeni izključenosti 
ter bo zagotovila zaščito ranljivih skupin. 
Globalna Evropa se bo zavezala pozicioni-
ranju EU kot svetovnega akterja, obnav-
ljanju partnerstva z ZDA ter zagotavljanju 
prihodnjega partnerskega odnosa EU z 
Združenim kraljestvom. 

PREDNOSTNE NALOGE SKUPNE 
VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE
Portugalska v okviru prednostnih nalog 
skupne varnostne in obrambne politike 
izpostavlja krepitev partnerstva med EU 
in Afriko, pri čemer se bodo osredoto-
čili predvsem na učinkovitejše misije in 
operacije skupne varnostne in obrambne 
politike v sodelovanju z afriškimi orga-
nizacijami za mir in varnost ter poglobili 
odnose s pomembnimi regionalnimi enti-
tetami v Severni Afriki, na Bližnjem vzho-
du in v Sahelu. V sodelovanju z visokim 
predstavnikom Evropske unije za zunanje  
zadeve in varnostno politiko Josepom 
Borrellom bodo organizirali ministerial 
z afriškimi partnerskimi organizacijami 
v Lizboni marca 2021. Operacionalizirali 

LIZBONSKA 
POGODBA

Lizbonska pogodba 
je uvedla kar nekaj 
sprememb pri delovanju 
evropskih institucij. 
Veljati je začela 
1. decembra 2009. 

vzpostavitev dolgoročne-
ga (dve- in polletnega) 
predsedovanja predse-
dnika Evropskega sveta, 
ki ga imenujejo državni 
voditelji

rotirajoče predsedovanje 
Svetu EU, organizirano v 
okviru tria predsedovanja

glasovanje s kvalificira-
no večino: za sprejetje 
ukrepa mora glasovati 
55 % držav članic, delež 
mora predstavljati 65 % 
prebivalstva EU

omejitev pravice  
veta 

izstop države  
članice iz EU

zmanjšanje števila 
poslancev Evropskega 
parlamenta (z izstopom 
Združenega kraljestva 
je število poslancev 705, 
prej 750 + 1)

Listina EU o temeljnih 
pravicah

sprejetje evropske 
državljanske pobude

EU dobi polno  
pravno osebnost

pooblastila EU so 
razdeljena na tri vrste 
pristojnosti: izključne, 
deljene in podporne

bodo koordinirano pomorsko prisotnost. 
V okviru evropske strategije za pomorsko 
varnost se bodo osredotočili na Atlantik 
in Gvinejski zaliv. Kar zadeva sodelova-
nje med EU in Natom, se bo portugal-
sko predsedstvo ukvarjalo s hibridnimi 
grožnjami, kibernetsko obrambo, po-
morsko varnostjo, vojaško mobilnostjo 
ter krepitvijo zaščite kritične infrastruk-
ture. Z razvojem zmogljivosti, da se do-
seže evropsko tehnološko in industrijsko 
vodstvo ter poveča sodelovanje malih in 
srednjih podjetij, bodo pristopili k obliko-
vanju stabilnega evropskega obrambne-
ga gospodarstva. Aprila bodo z Evropsko 
obrambno agencijo v Portu organizirali 
konferenco o vplivu prebojnih tehnolo-
gij na varnost in obrambo. Portugalsko 
predsedovanje bo, podobno kot nemško, 
osredotočeno tudi na oblikovanje odpor-
nejše Evrope, pripravljene na spopada-
nje z novimi izzivi, predvsem s pandemijo 
koronavirusa in posledicami podnebnih 
sprememb. Zato bodo vlagali v izboljša-
nje vojaške podpore organom EU za izre-
dne razmere in ovrednotili pomembnost 
povezave podnebnih sprememb z var-
nostjo ter obrambo. Maja 2021 bo pred-
sedstvo formalno odprlo tudi Atlantski 
center (Atlantic Centre) na Azorih. 

P

Logotip predsedovanja Portugalske 
Svetu EU je navdihnjen z elementi 
zastave EU in njenima barvama –  
modro in rumeno. Ko elemente 
zastave povežemo s Portugalsko, 
njeno zgodovino, geografijo in od-
prtostjo s svetom, se ti spremenijo 
v sonce in krmilo, ki bo EU vodilo 
po novih poteh ter ustvarilo nove 
steze povezanosti in blaginje. 

SLOVENIJA IN EU SLOVENIJA IN EU



januar 202134 Revija Slovenska vojska 35IZ NAŠIH ENOT IZ NAŠIH ENOT

SLOVENSKO VOJAŠKO 
LETALSTVO PRAZNUJE

etos praznujemo 102. obletnico slovenskega voja-
škega letalstva v spomin na prvi bojni polet pilotov 
ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919. Za-
četki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo 
v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustano-

vljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. Danes je vo-
jaško letalstvo sestavni del 15. polka vojaškega letalstva, ki ga 
sestavlja šest enot, in sicer 151. helikopterska eskadrilja, 152. 
letalska eskadrilja, 153. letalsko-tehnična eskadrilja, Letalska 
šola, 107. letalska baza ter 16. center za nadzor in kontrolo zrač-
nega prostora. Enote delujejo na letališču v Cerkljah ob Krki in na 
vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

FOTO Goran Krošelj

L
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arno, hitro in učin-
kovito posredovanje 
gasilcev je ob letal-
skih nesrečah za pre-
živetje udeležencev 

bistveno. Sodelovanje med civil-
nimi letališkimi službami in voja-
škimi letalskimi enotami je zato 
pomembno. Na letališču na Brniku 
vsakodnevno potekata civilni in vo-
jaški letalski promet. Poznavanje 
vseh vrst letalnikov, ki pristajajo 
na ljubljanskem letališču, je zato 
za pripadnike Gasilsko-reševalne 
službe Fraport Slovenija nujno.

Poveljnik Gasilsko-reševalne službe Fra-
port Slovenija Primož Mali je razložil, da 
je pomembno, da njihovi gasilci pravilno 
pristopijo k letalniku na kraju nesreče, 
zato morajo dobro poznati letalnike, ki 
pristajajo pri njih. Varnost gasilcev med 
intervencijo je najpomembnejša, saj je 
celotna intervencija zaman, če se oni 
kot posredovalci poškodujejo, preden 
rešijo pilota. Enak pristop velja tudi pri 
civilnih letalih, saj so reševalci tako hi-
trejši in učinkovitejši.

PREDSTAVILI NEVARNOSTI  
OB NESREČI LETALA PILATUS
Konec decembra je 153. letalsko-teh-
nična eskadrilja 15. polka vojaškega 
letalstva organizirala praktično sezna-
nitev. Letalski tehnik in orožar štabni 
vodnik Damjan Ržen je letališkim ga-
silcem predstavil nevarnosti ob nesreči 
letala PC-9M. Razdelil jih je v tri sklope:  

sistemi na letalu, oborožitev in kata-
pultni sedež. V prvem sklopu je izposta-
vil motor, in sicer njegov vroč in rotirajoč 
del ter rezervoarje in gorivo, električni 
sistem, predvsem napajanje in položaj 
akumulatorja, ter hidravliko, pri čemer 
morajo biti reševalci pozorni na teko-
čine, tlačne posode, kisikove jeklenke, 
zračne zavore in pristajalno podvozje.
V drugem sklopu je Ržen predstavil 
oborožitvene sisteme. Na letalu Pilatus 
PC-9M je lahko nameščenih več vrst 
orožja, med drugim bombe Mk 81 in 
Mk 82, mitraljez 12,7 mm, nevodene ra-
kete in vabe. Če je letalo oboroženo, je 
štabni vodnik Ržen gasilce opozoril, naj 
ne hodijo pred laserji raket in za njimi 
ter pred mitraljezom in vabami, ker so 
kljub vsem mehanskim in elektronskim 
varovalkam proti proženju ta orožja lah-
ko smrtonosna tudi na tleh.
Tretji sklop predstavitve je bil name-
njen katapultnemu sedežu. V letalu 
PC-9M sta dva sedeža Martin-Baker 
Mk CH 11A 3/4. Delujeta neodvisno 
od vseh drugih sistemov v letalu in 
sta med letenjem nezavarovana, to-
rej pripravljena na katapultiranje pi-
lota v vsakem trenutku, tudi če je le-
talo razbito in na tleh. Štabni vodnik 
Ržen je najprej predstavil odpiranje  

GASILCI SPOZNAVALI LETALO 
PILATUS PC-9M HUDOURNIK
BESEDILO IN FOTO Borut Podgoršek 
SHEMI Pilatus

V
Letališkim gasilcem so predstavili 
letalo Pilatus PC-9M.

Shema sistemov 
na letalu
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kabine, ki je iz pleksistekla. Sprednje 
steklo je debelo deset milimetrov, zad-
nje pa šest milimetrov. Če kabine ni mo-
goče odpreti, je treba steklo razbiti. Na 
ročici za odpiranje kabine je tudi var-
nostni zatič, ki ga pred poletom tja iz 
katapultnega sedeža vstavi pilot. Tako 
je katapultni sedež pripravljen na de-
lovanje, za kar je treba potegniti rume-
no-črno ročico. Sila potega ročice je 16 
kilogramov. V sedežu so vgrajeni piro-
naboji, ki sedež katapultirajo iz letala in 
lahko predstavljajo nevarnost. Sedež po 
aktivaciji prebije steklo in poleti 28 me-
trov nad letalo. Ob tem na pilota delu-
jejo pospeški od 17 do 22 g. Ob potegu 
ročice za katapultiranje se padalo odpre 

po le 2,65 sekunde. Za primere, ko se 
pilot ne katapultira in ga je treba rešiti 
iz letala, je štabni vodnik Ržen gasilcem 
predstavil tudi pravilno odpenjanje s 
sedeža in zavarovanje sedeža pred ne-
namerno aktivacijo. Sedež je sicer pred 
nenamerno aktivacijo zavarovan z za-
tiči. Eden izmed zatičev je samostojen 
in ga pilot odstrani iz sedeža pred vzle-
tom (glej skico). Zatakne ga na notranjo 
stran kljuke kabine. Preostalih pet je na 
rdečem traku in prav tako preprečuje-
jo nenamerno aktivacijo katapultnega 
sedeža. Te letalski tehnik pred letom 
odstrani in položi v škatlo zraven sede-
ža. Ko je letalo na tleh, vstavljeni zatiči 
varujejo sedež pred nenamerno aktiva-
cijo, da lahko letalski tehniki opravljajo 
svoje delo v pilotski kabini.

LETALIŠKE GASILCE BI RADI 
SEZNANILI TUDI Z DRUGIMI 
LETALNIKI V SLOVENSKI VOJSKI
Poveljnik Gasilsko-reševalne službe Fra-
port Slovenija Primož Mali je povedal, 
da so take seznanitve zanje dragocene, 
saj taka letala vsak dan pristajajo na nji-
hovem letališču. »Če se zgodi kar koli 
nepredvidenega, moramo posredovati, 
zato je za naše gasilce pomembno, da 
poznajo tudi vojaške letalnike ter lahko 
hitro in učinkovito posredujejo. Imamo 
svojo bazo podatkov za vse letalnike. 
Tudi najbolj nenavadne,« je še pojasnil. 
V Gasilsko-reševalni službi Fraport Slo-
venija je zaposlenih 51 gasilcev. Trije so 
v dnevni službi. Poleg njih je v izmeni 
še 12 gasilcev. Imajo štiri izmene. Sez-
nanitve so se v štirih zaporednih delov-
nih dneh udeležili vsi gasilci. Še zlasti 
pomembne so take seznanitve za tiste, 
ki se jih udeležujejo prvič. Mali in Ržen 
sta povedala, da se dogovarjajo, da bi 
letališke gasilce seznanili tudi z drugimi 
letalniki Slovenske vojske. Tako se bodo 
tudi osebno seznanili s tehniko sloven-
skih vojaških letalcev in njihovim nači-
nom dela.

Shema  
katapultnega  
sedeža

»Če se zgodi kar 
koli nepredvidenega, 
moramo posredovati, 

zato je za naše 
gasilce pomembno, 

da poznajo tudi 
vojaške letalnike  
ter lahko hitro  
in učinkovito 
posredujejo.«

arnega in zanesljivega 
načina prečkanja le-
dene površine ne poz-
namo. Premalo lju- 
di se namreč zaveda, 

kako nevarno je lahko to početje. 
Eno izmed glavnih pravil pri pre-
živetju je, da poskušamo narediti 
vse, da položaja ne bi še poslabša-
li. Zavedati se moramo, da pametne 
odločitve nimajo negativnih posle-
dic, še vedno pa je velika verjetnost 
slabih rezultatov. Seveda govorimo 
o skrajnih okoliščinah. 

Če je nekaj dni zelo hladno, se tudi led 
toliko utrdi, da nas zdrži. Debelino ledu 
in to, koliko zdrži, smo včasih preverili 
tako, da smo nanj z roba brega metali 
kamenje in ga poskušali prebiti. Potem 
smo previdno tik ob robu najprej hodili 
po njem in šele nato skakali. Če trdnost 
ledu preizkušamo v plitki vodi, se nam bo 
v najslabšem primeru vdrlo do gležnjev, v 
nasprotju z globoko vodo pa bomo mokri 
od nog do glave. Če že moramo prečkati 
ledeno površino, je veliko varneje, da se 
po njej plazimo ali kotalimo. Lahko pa si 
iz suhih vej izdelamo pripomočke, podob-
ne smučem, in tako razporedimo svojo 
težo na čim večjo površino. 
V hudem mrazu in ponoči je mogoče sli-
šati pokanje ledu. To je grozljiv zvok za 
nekoga, ki ne ve, kaj se dogaja. Vendar 
je dobro znamenje, saj takrat led nasta-
ja, poči pa zato, ker se širi in ne more 
več nikamor. Tanek led ne poka, zato je, 
kadar slišite pokanje, led verjetno debel 

PREČKANJE 
LEDENE 
POVRŠINE
BESEDILO Igor Fortuna 
FOTO Bruno Toič

že vsaj deset centimetrov ali več. Najnevarnejši je bel in kašast led po daljši 
odjugi. Najpogosteje se nam v ledu vdre le ena noga, ki jo še lahko izvle-
čemo brez težav. Veliko resneje je, če pademo celi v vodo. V desetih minu-
tah moramo biti v suhih oblačilih v ogrevanem prostoru ali vsaj ob velikem 
tabornem ognju. Po tem času namreč mišice ne bodo več delovale, zato je 
velika verjetnost, da zmrznemo. Pri padcu v vodo imamo lahko na sebi še 
nahrbtnik, ki je takoj moker, in prav tako vsa oprema v njem, tudi suha ob-
lačila. Nekateri vojaki svoj nahrbtnik zaščitijo z vrečo, ki dobro tesni, tako da 
v njej vse ostane suho, tudi med plavanjem. Ta vreča nas lahko reši, vendar 
moramo najprej iz vode. Ob padcu v vodo najprej ostanemo brez zraka, zato 
se moramo umiriti in začeti dihati normalno. To je lažje reči kot narediti. V 
takih primerih znanje največ pripomore k mirnosti in zavedanju, da se je mo-
goče rešiti. Najprej moramo s sebe spraviti nahrbtnik, potem pa se obrniti 
v smer, iz katere smo prišli, saj vemo, da nas je led tam zdržal do zadnjega 
trenutka. Nikar se ne slačimo ali sezuvajmo. Obleka ima svojo težo, vendar 
lahko zadrži nekaj zraka, ki nam bo pomagal, da se obdržimo na površini. Če 
se bomo z rokami upirali na rob ledu in se poskušali izvleči, se bo led le še 
bolj lomil, ko bomo nanj pritiskali s celo težo. Razširiti je treba roke in posku-
siti vsaj prsi spraviti nad led, obenem pa noge postaviti v čim bolj vodoraven 
položaj in se z gibi, podobnimi tistim med plavanjem, počasi vleči na ledeno 
površino. Pri tem nam lahko pomaga kak oster predmet, če ga imamo slu-
čajno pri sebi. Ko začutimo, da so kolena iz vode, noge razširimo in položimo 
na rob luknje ter se s plazenjem in kotaljenjem čim prej spravimo z ledu. 
To je lažji del podviga. Potem se moramo čim prej preobleči v suha oblačila 
in oditi na toplo. V prste na rokah nas bo tako zeblo, da bomo sponko na 
nahrbtniku lažje odrezali, kot odpeli. Zdaj moramo še nabrati suho netivo. 
In čeprav bomo imeli v suhi vreči vžigalnik, ga bomo težko aktivirali, saj 
bodo naši prsti trdi od mraza, še večje težave pa bomo imeli z vžigalicami. 
Ogreti se moramo zelo hitro. Roke in noge bodo zelo mrzle, telo pa se v 
desetih minutah še ne bo tako ohladilo. Če bomo takoj na toplem, bomo 
rešeni pred najhujšim, tudi če nimamo suhih oblačil. V nasprotnem prime-
ru pa bodo mokra oblačila ob vetru hitro začela zmrzovati na našem telesu. 
Odrevenele roke in noge nam ne bodo v nobeno korist in še najmanjša 
opravila bodo prezahtevna. Ni kaj dosti spodbudnega za povedati o takih 
okoliščinah, reši nas lahko le še kdo drug, če imamo srečo, da nas je našel, 
seveda. Če že moramo izzivati srečo po ledu, si na bregu že prej pripravi-
mo suho netivo in kurjavo, da se nam po padcu v vodo uspe vsaj posušiti, 
sicer smo lahko življenjsko ogroženi.

V
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NA VEDOVNEM 
USPOSABLJANJU 

DO LOGISTIČNEGA 
ZNANJA

Vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici od 
17. decembra poteka usposabljanje za pridobitev vo-
jaške evidenčne dolžnosti (VED) oskrbnika za podča-
stnike in častnike. Udeležuje se ga štirinajst podča-
stnikov in dva častnika iz različnih enot po Sloveniji. 

Program obsega 337 ur in bo potekal do 3. marca, pripadniki Slo-
venske vojske pa bodo pridobili široko logistično znanje. Nosilec 
usposabljanja je Center vojaških šol, izvajalec pa 670. logistični 
polk. Letošnje usposabljanje zaradi covida-19 poteka v spremenje-
nih razmerah in ob upoštevanju vseh nujnih preventivnih ukrepov.

V LETOŠNJI GENERACIJI 14 PODČASTNIKOV IN DVA ČASTNIKA
Začetek specializacije oskrbe za podčastnike in častnike se vsako leto zač-
ne decembra. Pred koncem leta se namreč konča vojaško izobraževanje in 
usposabljanje v Šoli za podčastnike in Šoli za častnike, s katerima kandidati 
pridobijo podčastniški VED A31100 in čin vodnika ter splošni VED A51100 
in čin poročnika, nato pa pridobivajo specializirano znanje – med drugim 
tudi znanje oskrbe. V specialistično vojaško izobraževanje in usposabljanje 
za vojaško evidenčno dolžnost oskrbnika se lahko vključijo tudi podčastniki 
in častniki stalne sestave iz enot Slovenske vojske, ki jih je zaradi potreb 
in kompetenc napotila kadrovska služba oziroma poveljniki. Letošnjo gene-
racijo tako sestavlja 16 slušateljev, 14 podčastnikov in dva častnika, štirje 
izmed njih so pred tem končali Šolo za podčastnike, drugi pa so iz različnih 
enot Slovenske vojske. Učijo se o načrtovanju in zagotovitvi prehrane ter 
nastanitve, elektrifikaciji in skladiščnem poslovanju. 

PRAKTIČNO IN TEORETIČNO ZNANJE PETIH RAZREDOV OSKRBE 
Vodja usposabljanja višji štabni vodnik Danijel Livić iz 670. logističnega pol-
ka je povedal, da je po doktrini logistike eden izmed njenih pomembnih 
delov tudi oskrba. Program obsega 337 ur, v njegovem okviru pa bodo-
či podčastniki oskrbniki oziroma častniki oskrbniki pridobijo znanje od 1. 
do 5. razreda oskrbe v Slovenski vojski. Prvi razred vključuje material in 
sredstva, ki jih potrebuje osebje za zadovoljevanje svojih potreb, drugi 
razred orožje, vojaško in drugo opremo, nujno za zagotovitev delovanja,  

v tretji razred spadajo goriva in maziva,  
v četrti razred drug material in sredstva, 
v petega pa vse vrste streliva, eksplozi-
va, min, raket in kemičnih agensov. Za 
tretji in peti razred je tudi po končanem 
vedovnem usposabljanju treba pridobiti 
še dodatne ustrezne licence. »Program je 
sestavljen iz treh predmetov, in sicer vo-
jaška logistika in taktika logističnih enot, 
logistično oskrbovanje in taktika enot za 
oskrbo v Slovenski vojski ter informacij-
ski sistemi logistike v Slovenski vojski in 
zvezi Nato. Program specializacije oskrbe 
temelji na praksi, seveda pa je nujno tudi 
teoretično znanje, predvsem o informa-
cijskih programih,« je pojasnil višji šta-
bni vodnik. Zaradi epidemije trenutno ni 
večjih vojaških dejavnosti, na katerih bi 
lahko sodelovali, se pa sproti prilagajajo  
razmeram in opravljajo praktične naloge 

na vseh lokacijah, na katerih ima zmo-
gljivosti 670. logistični polk. V učilnicah 
in pri drugih dejavnostih upoštevajo 
preventivne ukrepe, izvajajo preventiv-
na testiranja s hitrimi antigenskimi testi 
in slušateljem omogočajo tudi učenje v 
elektronski učilnici. Usposabljanje bodo 
s preizkusom znanj in zaključno nalogo 
končali 3. marca. 

DOBER OSKRBNIK MORA POZNATI 
USTROJ LOGISTIKE
Major Gorazd Tomažič iz Centra vojaških 
šol, ki je nosilec izobraževanja, je po-
vedal, da mora dober oskrbnik poznati 
ustroj logistike v Slovenski vojski in tudi 
na mednarodnem področju. Namen take-
ga specialističnega usposabljanja je za-
gotoviti slušateljem pridobivanje znanja,  

spretnosti in navad, ki jih bodo kot časni-
ki ali podčastniki potrebovali za samos-
tojno opravljanje nalog iz oskrbe. Pro-
grami za podčastnike in častnike se po 
njegovih besedah razlikujejo v vsebini, ki 
je za častnike bolj poglobljena s teore-
tičnim znanjem, za podčastnike pa pred-
videva več prakse. Ob tem se je major 
Tomažič izvajalcem in slušateljem zah-
valil za odgovornost in profesionalnost 
pri izvajanju izobraževanja v zaostrenih 
epidemioloških razmerah, saj je cilj Cen-
tra vojaških šol, da se kljub epidemiji izo- 
braževanje v Slovenski vojski nadaljuje. 
Za leto 2021 je napovedal tudi pripravo 
prenove programov: »Logistika je živ or-
ganizem. Po nekaj generacijah je čas, da 
ocenimo, kaj je treba prevetriti, prilago-
diti in vključiti, da bo izobraževanje čim 
bolj sledilo času in potrebam. To je daljši 
proces, novi program pa mora ob koncu 
potrditi minister za obrambo.«

SLUŠATELJI SPREMLJALI DELO 
KUHARSKEGA VODA
Ob našem obisku so slušatelji spremljali 
predstavitev kuharskega voda 670. logi-
stičnega polka, ki je v mobilni pekarni 
Slovenske vojske pekel pice. Opazova-
li so postopke dela kuharjev, spraševali 
in se učili, kako poteka priprava hrane 
na terenu. Eden izmed slušateljev viš-
ji vodnik Hadis Lišinović je v Slovenski 
vojski zaposlen od leta 2002 in prihaja iz 
Baterije za ognjeno podporo Rodovske-
ga bataljona 1. brigade. Povedal je, da 
se je vedovnega usposabljanja udeležil 
po napotilu poveljnika, vendar na svojo 
željo, saj je hotel pridobiti novo znanje. 
Razložil je, da so mu nekatere stvari po 
letih dela v vojaških vrstah že znane, 
vendar ne tako podrobno, kot jim jih 
zdaj predstavljajo inštruktorji in izkuše-
ni podčastniki logističnega polka. »Sem 
poveljnik oddelka v svoji enoti, vendar 
je to znanje tudi naložba za prihodnost v 
moji vojaški karieri. Z drugimi slušatelji 
smo odlična ekipa. Prihajamo iz različnih 
enot in koncev Slovenije, si izmenjujemo 
mnenja, znanje in izkušnje.«

»Nekatere stvari so mi po 
letih dela v vojaških vrstah 
že znane, vendar ne tako 

podrobno, kot nam jih 
predstavljajo inštruktorji 
in izkušeni podčastniki 
logističnega polka.«

HADIS LIŠINOVIĆ

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič

Slušatelji so opazovali pripravo 
pic v mobilni pekarni.

V
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MORNARICA MU 
PREDSTAVLJA IZZIV

je od očeta prevzel tudi ljubezen do športa. V osnovni šoli se je sprva začel 
ukvarjati s tekom in tudi tekom na smučeh. Pozneje so ustanovili svoj tri-
atlonski klub in takrat je nadporočnik Pelaj začel trenirati  triatlon. Športu 
je bil predan in kmalu je dosegal odlične rezultate. Nekaj časa je bil tudi 
član slovenske mladinske reprezentance. Status perspektivnega športnika 
je zadostoval, da se je pridružil Športni enoti Slovenske vojske. To mu je 
omogočilo, da se je lahko v celoti posvetil športu in treniral. V Športni enoti 
Slovenske vojske je bil dve leti. Zaradi zmanjšanja števila njenih pripadni-
kov jo je moral zapustiti, zato je končal profesionalno športno kariero in se 
odločil za študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani. »Študij sem v predvide-
nem roku uspešno končal. V tem poklicu se nisem videl, verjel pa sem, da 
mi bo to znanje v prihodnosti še koristilo,« je pojasnil Pelaj.

OPRAVIL JE DVA MORNARIŠKA TEČAJA V ZDA
Po koncu športne poti je nadporočnik Albert Pelaj spoznal, da si želi vo-
jaškega poklica. Leta 2015 se je po uspešno opravljeni selekciji lahko 
vpisal v Šolo za častnike in tam je pridobil znanje in veščine, ki jih je po-
treboval za začetek svoje poklicne poti. Mornarico je izbral, ker ima rad 

BESEDILO Petra Miklaužič
FOTO osebni arhiv nadporočnika Alberta Pelaja

morje in sonce. To pa ni bil edini razlog 
za to odločitev. »Želel sem si nov izziv in 
mornarica mi ga je dala,« je razložil Pe-
laj. Ko se je pridružil 430. mornariške-
mu divizionu, je opravil usposabljanje 
za vojaško evidenčno dolžnost in začel 
svoje delo kot poveljnik artilerijsko-na-
vigacijskega oddelka. Omogočili so mu 
tudi dodatna izobraževanja v Ameriki. 
Prvega mornariškega tečaja v Združe-
nih državah Amerike se je udeležil leta 
2018. V Newportu je bil štiri mesece na 
tečaju za častnike za površinsko delo-
vanje. Povedal je, da je bilo znanje, ki 
ga je pridobil v tujini, bogata izkušnja 
za prihodnost. Na tečajih sodelujejo 
tudi pripadniki iz različnih držav, med 
katerimi se ustvarijo nova prijateljstva, 
izmenjajo izkušnje ter znanje. Lani se 
je v ameriškem Yorktownu udeležil še 
mednarodnega tečaja za pomorske ča-
stnike v organizaciji Obalne straže. Tam 
je preživel tri mesece, saj so izobraže-
vanje zaradi epidemioloških razmer ne-
koliko skrajšali. »Tako častniki na ladjah 
pridobivamo različno znanje, ki je nujno 
za naše delovanje. Z izobraževanji po-
skrbimo za svoj profesionalni razvoj,« je 
pojasnil nadporočnik Pelaj. O primerja-
vi mornaric v Sloveniji in Združenih dr-
žavah Amerike je povedal, da je prva 
pomembna razlika ta, da je v Ameriki v 
mornarico vključenih veliko pripadnikov, 

430. mornariški divizion pa sestavlja le 
nekaj več kot sto pripadnikov. Vendar 
to ne pomeni nič slabega. »Poskušamo 
biti povezan kolektiv, v katerem se lah-
ko zanesemo drug na drugega,« je raz-
ložil Pelaj. Zaradi majhnega števila mo-
rajo biti pripadniki slovenske mornarice 
sposobni opravljati več različnih nalog. 
»Biti moramo iznajdljivi, zato smo tudi 
prilagodljivi,« je še pojasnil nadporočnik 
Pelaj, ki se namerava v prihodnosti ude-
ležiti še kakšnega tečaja v tujini.

VEDNO SE TRUDI, DA DELO OPRAVI 
ČIM BOLJŠE
Leta 2020 je nadporočnik Albert Pe-
laj postal poveljnik hitre patruljne ladje 
Ankaran. Njegova posadka šteje dva-
najst članov. Če so razmere na morju 
ugodne, se njihov običajen delovni dan 
začne s plovbo, med katero v domačem 
akvatoriju urijo različne postopke ter 
se usposabljajo za iskanje in reševanje 
na morju, prestrezanje sumljivih plovil, 
zaščito sil ter iz drugih postopkov. Ob 
rednih nalogah opravljajo tudi izredne. 
Nadporočnik Pelaj je izpostavil, da so 
ob dolžnostih prišli tudi novi izzivi. »Ne 
glede na razmere se vedno trudim, da 
svoje delo opravim čim boljše, čeprav z 
omejenimi viri. Tako se vsak dan nauči-
mo česa novega,« je pojasnil in dodal, 
da so bila lani na ladji izvedena obsežna 
vzdrževalna dela. Zastavljenih ciljev pa 
jim zaradi trenutnih razmer v povezavi 
z epidemijo v državi ni uspelo uresničiti 
v celoti. Kljub temu optimistično zre v 
prihodnost, saj jih letos čakajo številni 
izzivi, med drugim tudi mednarodna tak-
tična vaja mornaric iz držav Jadransko-
-jonske pobude Adrion.

V PROSTEM ČASU SE RAD ODPRAVI  
V VISOKOGORJE IN POTUJE
Nadporočnik Pelaj se v prostem času 
rad ukvarja s športom. Zanimajo ga raz-
lične vadbe, skupaj s partnerico pa se 
ob koncih tedna rada odpravita v gore. 
»Ko je primerno vreme, pogosto zahaja-
va v slovensko visokogorje. Veliko dvati-
sočakov sva že preplezala,« se je pohva-
lil. Kadar ima čas, tudi bere. Pritegnejo 
ga različne knjige, od takih z lahkotnejšo 
tematiko do takih, ki govorijo o osebno-
stnem razvoju in razvoju voditeljstva. 
Rad tudi potuje. S partnerico sta nazad-
nje obiskala Dominikansko republiko. 
Lani pa sta morala zaradi epidemije po-
tovanja žal izpustiti.

»Ne glede na razmere 
se vedno trudim, da 
svoje delo opravim 
čim boljše, čeprav  
z omejenimi viri. 
Tako se vsak dan 

naučimo česa 
novega.«

S partnerico se  
rada odpravita  
v visokogorje.

V Združenih 
državah Amerike 
se je udeležil dveh 
izobraževanj.

adporočnik Albert 
Pelaj je od leta 2016 
zaposlen v 430. mor-
nariškem divizionu v 
Ankaranu. Po Šoli za 

častnike je izbral mornariški po- 
klic, ker je iskal nov izziv. V mor-
narici je začel kot poveljnik arti-
lerijsko-navigacijskega oddelka in 
pozneje napredoval na dolžnost 
poveljnika hitre patruljne ladje An-
karan. Udeležil se je dveh izobraže-
vanj v Združenih državah Amerike 
in tam pridobil dodatno znanje ter 
veščine. Pred začetkom vojaške 
poklicne poti se je kot profesional-
ni športnik ukvarjal s triatlonom, 
zato je bil dve leti tudi pripadnik 
Športne enote Slovenske vojske. 

ZAČEL JE KOT PRIPADNIK ŠPORTNE 
ENOTE 
Nadporočnik Albert Pelaj prihaja iz vo-
jaške družine. Po stopinjah zdaj že upo-
kojenega očeta, nekdanjega pripadni-
ka Slovenske vojske, sta stopila on in 
njegova sestra. Tako je vojska nekako 
povezovala in navsezadnje še vedno 
povezuje družino Pelaj. »Ko se družina 
zbere, v pogovorih pogosto načenjamo 
vojaške teme,« je povedal nadporočnik 
Pelaj. Poleg zanimanja za vojaški poklic 

N
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ibki potresi so pogost pojav, občasno pa se na potre-
sno dejavnih območjih pojavijo tudi močnejši, ki lah-
ko povzročijo škodo in ogrozijo življenje. Ob koncu 
preteklega leta se je na Hrvaškem zgodil eden naj-
močnejših potresov v zadnjih letih na tem območju, 

ki smo ga občutili po vsej Sloveniji. Porušil in poškodoval je več ti-
soč objektov, zahteval sedem smrtnih žrtev, več deset ljudi je bilo 
ranjenih, številni pa so ostali čez noč brez bivališča. Tla na priza-
detem območju se še vedno niso umirila, saj se nadaljujejo številni 
popotresni sunki. V okviru evropskega mehanizma ob množičnih 
nesrečah je pomoč na Hrvaško med prvimi poslala tudi Slovenija. 
Uprava RS za zaščito in reševanje je ob tem ponovno spomnila na 
pravilno ravnanje ob potresih, različni strokovnjaki pa so poudarili 
pomen protipotresne gradnje in ustrezne sanacije objektov.

Hrvaško so leta 2020 prizadeli trije hudi potresi. Marčevski, ki se je zgodil 
severno od Zagreba z magnitudo 5,5 po Richterjevi lestvici, je poškodo-
val več kot 26.000 objektov, skupna škoda pa je dosegla 11,5 milijarde 
evrov. Tik pred koncem leta so se tla močno zatresla še južno od Zagreba 
v okolici mesta Petrinja, najprej 28. decembra zjutraj z magnitudo 5,5 po 
Richterjevi lestvici, nato pa še veliko bolj usodno dan zatem, ko je prišlo 
do potresa z magnitudo 6,3 po Richterjevi lestvici. Decembrski potres je 
bil tako po oceni hrvaških seizmologov kar okoli tridesetkrat močnejši od 
spomladanskega. Čutili so ga prebivalci celotne Slovenije in drugih okoliš-
kih držav. V Sloveniji so preventivno ustavili delovanje krške jedrske elek-
trarne, ponekod so ljudje poročali o razpokah in poškodbah na objektih, 
vendar pri nas večje gmotne škode ni povzročil. Potres, ki je najhuje priza-
del mesta Petrinja, Sisek in Galina, je zahteval tudi smrtne žrtve, več deset 

ljudi je bilo poškodovanih, uničil pa je polovico Siško-moslavške županije, 
najmanj 500 ljudi je potrebovalo namestitev.

HRVAŠKI POMOČ TUDI IZ SLOVENIJE
Že takoj po nesreči je Hrvaška za pomoč zaprosila skozi mehanizem Evrop-
ske unije na področju civilne zaščite. Gre za glavno orodje Evropske unije 
za skupne intervencije držav članic na področju civilne zaščite ob vseh 
vrstah nesreč v Evropski uniji in zunaj nje. Mehanizem sestavljajo skupni 
informacijski in komunikacijski sistem CECIS, Center za usklajevanje nuj-
nega odziva v Bruslju, ki je povezan s pristojnimi nacionalnimi organi za 
civilno zaščito, nabor evropskih zmogljivosti za civilno zaščito, v katerega 
prispevajo svoje reševalne enote in strokovnjake države članice, skupni 
program usposabljanj in vaj ter skupni postopki odziva in napotitve reše-
valnih zmogljivosti. Slovenija je Hrvaški pomagala z bivalnimi zabojniki z 
razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivimi posteljami, spalnimi vrečami, napih-
ljivimi šotori ter električnimi grelci. V drugem tednu januarja sta Sloven-
ska vojska in podjetje KLU-S Transport iz Državnega logističnega centra 
v Rojah organizirala tudi prevoz štirih mobilnih hišic. Slovenska vlada je 
sosednji državi za blažitev posledic rušilnega potresa zagotovila sredstva 
za začasno namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Poleg 
Slovenije so pomoč ponudile še Romunija, Češka, Italija, Grčija, Avstrija, 
Švedska, Litva, Bolgarija, Portugalska, Francija in Slovaška, pa tudi Turčija, 
ki je pridružena članica evropskega mehanizma civilne zaščite. 

NA POTRESNEM OBMOČJU VEČJI DEL SLOVENIJE
Potresi so naravne nesreče in močno ogrožajo tudi Slovenijo. Potresna ne-
varnost se oceni glede na pretekle podatke o potresih in geološke značilnosti 
ozemlja. Glede na karto potresne intenzitete je Slovenija razdeljena na ob-
močja, ki jih lahko prizadene potres z intenziteto VI., VII. in VIII. stopnje po 
evropski potresni lestvici. Evropska makroseizmična lestvica je 12-stopenj-
ska potresna lestvica, ki se uporablja kot merska enota pri navajanju inten-
zitete stopnje potresov in opisuje učinke potresa na visoke zgradbe. Potresi 
z intenziteto od VI. do VIII. stopnje po evropski potresni lestvici bi lahko 
povzročili neznatne do zelo močne poškodbe. Kar dobra polovica ozemlja 
Slovenije leži na območju, na katerem je mogoč potres z intenziteto VIII. 
stopnje po evropski potresni lestvici, tudi Ljubljana. Zaradi potresa s tako 
intenziteto, kot je prizadel Hrvaško, bi se v slovenski prestolnici po mnenju 
nekaterih strokovnjakov porušili dimniki, morda bi razpokale ali se delno po-
rušile najslabše grajene stavbe. Po izračunih Centra odličnosti za raziskave 
in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega oko-
lja InnoRenew CoE ter Univerze na Primorskem bi na območju ljubljanske 

regije ob tako primerljivem potresu brez 
strehe nad glavo ostalo od 30 do 70 od-
stotkov prebivalstva, gmotna škoda pa bi 
po zadnjih ocenah strokovnjakov znašala 
najmanj sedem milijard evrov. Potresno 
varne pri nas so predvsem stavbe, zgra-
jene po potresu v Skopju leta 1963, ko so 
za vso tedanjo Jugoslavijo začeli veljati 
novi predpisi. Ob tem strokovnjaki opo-
zarjajo, da je treba morebitne razpoke na 
stavbah nujno takoj sanirati, sistemsko 
pa poskrbeti za potresno obnovo najbolj 
problematičnega dela stavbnega fonda, 
torej kritične infrastrukture.

KAKO PRAVILNO RAVNATI?
Uprava RS za zaščito in reševanje je 
ob potresu na Hrvaškem državljane še 
enkrat opozorila na pravilno ravnanje, če 
bi se hujši potres zgodil tudi pri nas. Naj-
boljšo zaščito pred potresom omogočajo 
stavbe, ki so bile zgrajene in vzdrževa-
ne po načelih potresno odporne gradnje. 
Pomembno je, da doma poznamo mesta, 
kamor se lahko med potresom zatečemo 
in zaščitimo, to je pod mizami ali podboji 
vrat in ob notranjih delih nosilnih sten. 
Pomembno se je izogibati zunanjim in 
predelnim stenam, dimnikom in opekam, 
večjim steklenim površinam, omaram in 
mestom, od koder lahko padejo predme-
ti. Svetujejo, da med potresom ostane-
mo mirni in ne tečemo iz stavbe ter ne 
uporabljamo dvigala ali stopnic ali skače-
mo skozi okna. Če nas potres ujame na 
prostem, se moramo izogibati stavbam, 
zidovom, drevesom, telefonski in elek-
trični napeljavi, ulični razsvetljavi, prome-
tni signalizaciji, daljnovodom, nadvozom, 
podvozom, mostovom in predorom, reč-
nim brežinam in obalam. 

SLOVENSKA 
POMOČ OB 

POTRESU NA 
HRVAŠKEM

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO MORH in Borut Podgoršek 

Največ škode je nastalo  
v središču mesta Petrinja.

Slovenska vojska je 
sodelovala pri prevozu 
štirih mobilnih hišic.

Š
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OD TEKA  
NA SMUČEH  

DO BIATLONA

iatlonec Rok Tršan je športu predan od otroštva. Prve 
vrhunske športne rezultate je dosegal že pred deseti-
mi leti, ko se je še ukvarjal s tekom na smučeh. Ker si 
je želel nov izziv, se je odločil za zamenjavo panoge. 
Začel je trenirati biatlon. Hitro je usvojil streljanje z 

malokalibrsko puško in že dva meseca po prestopu nastopil na tek-
mi za svetovni pokal, v okviru katerega tekmuje zadnjih šest let. 
Lansko leto je na svetovnem prvenstvu v Italiji s 25. mestom dose-
gel rezultat kariere. Letos je njegov cilj uvrstitev med dvajseterico.

PRI TEKU NA SMUČEH JE DOSEGAL ODLIČNE REZULTATE
Rok Tršan je s športom tesno povezan že od otroštva. Z družino so konce 
tedna preživljali v športnem duhu, kar ga spremlja še danes. Oba izmed 
staršev sta športnika, zato je bila izbira športnega načina življenja zanj pre-
prosta. S tekom na smučeh se je začel ukvarjati že zelo zgodaj, in sicer po 
zaslugi svojega očeta, ki je tudi treniral ta šport. Pri devetih letih je začel 
trenirati v lokalnem klubu, intenzivneje pa nekoliko pozneje, v srednji šoli. 
Kot smučarski tekač je dosegal izvrstne rezultate. Osvojil je stopničke na 
tekmovanju v celinskem pokalu ter zmagal v alpskem pokalu. Kar petnajst-
krat je bil članski državni prvak. Na tekmovanju v svetovnem pokalu je bila 
njegova najboljša uvrstitev 42. mesto. Nastopov na tekmah svetovnega po-
kala ni imel veliko, ker je kmalu zamenjal športno panogo. Leta 2011 je na 
mladinskem svetovnem prvenstvu doživel pripetljaj s srečnim koncem. »Na 
tekmi na 20-kilometrski progi je bilo treba vmes zamenjati tehniko ter tudi 
smuči. Menjavo je bilo mogoče opraviti na dveh linijah. Moje smuči so bile na 
levi strani, jaz pa sem šel na desno. Nastala je zmeda, saj sem moral preč-

kati linijo, da sem prišel do svojih smu-
či. Izgubil sem nekaj dragocenih sekund, 
vendar mi je na koncu kljub temu uspelo 
doseči dober rezultat,« je dogodek opisal 
Rok Tršan, ki je na tem mladinskem sve-
tovnem prvenstvu osvojil četrto mesto.

PRIMANJKLJAJ PRI ZNANJU 
STRELJANJA JE HITRO NADOMESTIL
Čeprav je pri teku na smučeh dosegal 
vrhunske rezultate, je ocenil, da ne napre-
duje dovolj, in si zaželel nov izziv. Odločil 
se je za biatlon, za kar je imel več razlo-
gov. Prvi je ta, da so v Sloveniji razmere 
za trening teka na smučeh slabše kot za 

trening biatlona. Rok Tršan je povedal, da je to pogosto razlog za oteženo 
doseganje vrhunskih rezultatov pri teku na smučeh in posledično prestop v 
drugo panogo. Eden izmed njegovih razlogov je bila tudi želja po močnejši 
konkurenci, ki bi ga dodatno motivirala. »Želel sem tekmovati s Klemnom 
Bauerjem, Jakovom Fakom in Janezom Maričem. Menil sem, da bi v njihovi 
ekipi lahko napredoval. So med boljšimi na svetu in to me je motiviralo,« je 
razložil biatlonec. Prestopil je pred šestimi leti, ko je bil star 22 let. Po navadi 
se športniki za to odločajo bolj zgodaj, takoj, ko lahko začnejo streljati z ma-
lokalibrsko puško, kar je pri starosti 15 let. Tako je Tršan biatlon začel trenirati 
precej pozno in ujel še eno zadnjih priložnosti, da nadoknadi zamujena leta. 
S tekom na smučeh pri biatlonu ni imel veliko težav, nadoknaditi pa je moral 
primanjkljaj pri znanju streljanja. Tega ni bilo preprosto usvojiti. Učenje stre-
ljanja zahteva več let vaje, da tekmovalec izkaže znanje za vrhunsko raven in 
lahko tekmuje v svetovnem pokalu. Kmalu se je zamenjava panoge izkazala 
za pravilno odločitev. Biatlon je začel trenirati le mesec in pol pred začetkom 
tekmovalne sezone. S trenerjem Urošem Velepcem se je dogovoril za prvi 
trening. »V roke sem takoj dobil puško. Pred tem nisem znal streljati in vedel 
sem, da bom moral trdo delati, če se želim približati konkurenci,« je povedal 
mladi športnik. Časa za trening ni bilo veliko, vendar je bil predan in motivi-
ran. Tekaški del pri biatlonu se precej razlikuje od tistega pri teku na smučeh. 
»Zaradi nošenja puške je tek na smučeh drugačen. Kmalu sem spoznal, da 
mi puška pri teku povzroča več preglavic, kot sem pričakoval,« je pojasnil. 
Razlika je predvsem pri drži telesa. Med tekom s puško je treba imeti trup 
bolj pokončen in stabilen, pri teku na smučeh pa je telo gibljivejše. Streljanje 
s puško je vadil več ur na dan. Dosledno je upošteval trenerjeva navodila in 
napredek je bil opazen. Kmalu se je udeležil prvih tekem in dosegel pogoje 
za nastop na tekmah svetovnega pokala. Že po dveh mesecih od prestopa je 
biatlonec Tršan nastopil na tekmi svetovnega pokala. Vsako leto strelja bolje 
in leta 2019 je osvojil naziv tretjega najboljšega strelca svetovnega pokala. Na 
tekmi za svetovni pokal v Franciji leta 2019 je dosegel odličen rezultat, v težkih 
razmerah se je uvrstil na 25. mesto. Tudi leta 2020 je v Italiji na svetovnem 
prvenstvu dosegel 25. mesto in tako svoj najboljši rezultat.

V PROSTEM ČASU NAJRAJE KOLESARI
Rok Tršan stanuje v Smledniku pri Medvodah in lahko trenira v bližnjem nor-
dijskem centru. »Čeprav je zadnja leta pozimi bolj malo snega, v nordijskem 
centru proge redno zasnežujejo z umetnim snegom, tako da imamo dobre 
razmere za trening. Vendar tukaj ni strelišča. Za trening streljanja se pogosto 
odpeljem na Pokljuko,« je pojasnil. Njegov prvi trening v dnevu traja od dve 
uri do tri ure. Po popoldanskem počitku se pripravi na drugi trening, katerega 
vsebina je odvisna od tega, kar je počel na prvem. Tudi popoldanski trening 
traja vsaj dve uri ali več. Kadar ni snega, trenira na krosu, rolkah ali kolesu. 
Dan konča z raztezanjem in masažo ter vajami suhega streljanja. »Suho stre-
ljanje poteka v prostoru, lahko tudi doma v sobi, in brez nabojev. To je pod-
laga za doseganje dobrega strelskega rezultata,« je razložil Tršan. Pri suhem 
treningu niso pomembni zadetki, temveč gre za povezovanje vseh pomemb-
nih dejavnikov, ki morajo biti izpolnjeni. To so položaj pri streljanju, dihanje in 
merjenje na tarčo. Pri suhem treningu ne pride pogosto do proženja. Proste-
ga časa nima veliko. Poleg pogostih treningov je veliko zdoma zaradi priprav. 
Večkrat na leto je po mesec dni ali več v tujini. Čas, ko je doma, najraje preživi 
z družino. Tudi v prostem času ima konjičke, ki so povezani s športom. Najraje 
kolesari in ima veliko različnih koles za različne terene. Je študent programa 
Športno treniranje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po končani športni kari-
eri si želi postati trener biatlona. V Športni enoti Slovenske vojske je zaposlen 
eno leto. Zaposlitev mu omogoča finančno varnost in zato nemoteno trenira-
nje. »Lani zaradi epidemije nismo imeli veliko vojaških obveznosti. Upam, da 
bo letos drugače, saj se jih zelo veselim,« je pogovor sklenil biatlonec Tršan.

B

Lani je v Italiji
na svetovnem prvenstvu
dosegel rezultat kariere.

Veliko treningov 
opravi tudi poleti.

BESEDILO Petra Miklaužič 
FOTO osebni arhiv Roka Tršana
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REŠITEV  
IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE

POIŠČI 5 RAZLIK

REŠEVALCEM NAGRADNE KRIŽANKE 

Pravilna rešitev gesla iz prejšnje številke:  
VARNO IN ZDRAVO.

Nagrade prejmejo:

 Valentin Justin, Kurirska pot 18, 1360 Vrhnika, 
 Drago Koglar, Kamniška cesta 50, 1217 Vodice,
 Neža Lavtižar, Podbreg 19, 4280 Kranjska Gora.

Nagrajencem čestitamo.

NAGRADNA KRIŽANKA

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

RAZLIKE Bruno Toič 
FOTO Goran Krošelj
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Veliko prezgodaj nas je zapustila naša sodelavka Monika Polda. Težko 
je sprejeti dejstvo, da je ne bo več na svoje delo v Veščinski center v 
Vipavo. Monika se je v Slovenski vojski zaposlila leta 1998 in je do od-
hoda v Šolo za častnike leta 2000 službovala v 132. gorskem bataljonu 
52. brigade SV. Po uspešno končanem šolanju v častniški šoli je bila 
prerazporejena na Generalštab SV, od leta 2010 pa je delala v Centru 
za usposabljanje v Vipavi.

Monika je bila priljubljena med sodelavci in kandidati na usposabljanjih 
po programih temeljnega in osnovnega vojaškega strokovnega uspo-
sabljanja, na katerih je aktivno sodelovala s predavanji o psihološki 
oskrbi. Ni bila aktivna samo pri psihološki podpori, njene inovativnost 
in pozitivne zamisli za izboljšanje celostne podpore in civilno-vojaškega 
sodelovanja so se pogosto pokazale kot primerne. Vedno je bila tudi 
vestna pri opravljanju nalog. Leta 2011 se je udeležila mirovne opera-
cije in misije v sestavi slovenskega kontingenta v silah Kforja in tam 
opravljala naloge s področja psihološke podpore. 

Nikoli ji ni bilo težko opraviti dodatnega dela, saj je vse sprejela pozi-
tivno in z nasmehom. Njen veder pogled v prihodnost je pred časom 
zakrila huda bolezen, ki ji je kljubovala do konca. S srcem in dušo je 
bila predana svoji domovini in sodelavcem, ki jo bomo ohranili v traj-
nem spominu.

Draga Monika, naj ti bo zemlja domovine, ki si ji služila, lahka. Vsi, ki 
prihajamo za teboj, se veselimo, da se ob ponovnem snidenju tam nek-
je za mavrico nasmejimo ob spominu na naše skupne trenutke.

Pripadniki Vojašnice Janka Premrla Vojka iz Vipave

V deželi Vseeno je živelo ljudstvo, ki je 
daleč naokoli slovelo kot delovno in poš-
teno. Med seboj so si radi pomagali, vrat 
skoraj nikoli niso zaklepali, in če je komu 
doma česa primanjkovalo, je to brez te-
žav dobil pri sosedu. Vrednote, ki so jih 
krasile, so bile zakoreninjene v veri v 
enega boga in niso se jih sramovali.
Po stoletjih mirnega, preprostega in 
človeka vrednega življenja se je v de-
želo pripeljal popotnik in začel med ljud-
mi potihoma sejati dvom o smiselnosti 
njihovega verovanja ter dokazovati, da 
bog ni potreben, saj je vseeno, kako se 
obnašaš, samo da je v tistem trenutku 
všečno. In njegov pogled na svet se je 
iz dneva v dan bolj zalezel v podzavest 
ljudstva. Merila presojanja so se spre-
menila, tekmovalnost in škodoželjnost 
pa razrastli. Temelj vsega presojanja je 
postala pripadnost. Po zgledu svojega 
ravnanja je marsikdo v sočloveku videl 
le iskanje svoje koristi in prilagajanje 
trenutnemu položaju. Moralnih vrednot, 
ki od človeka zahtevajo notranjo trdnost 
in odpoved, se nihče več ni držal. 
Pod pretvezo delavnosti je ljudem zače-
lo zmanjkovati časa za soljudi in samega 
sebe, odnosi so postali plitvi in razčlo-
večeni. Tehnična sredstva življenja niso 
olajšala, temveč so človeka zasužnjila. 
Besede so postale votle in vsakdo jih je 
uporabljal, kot se mu je zazdelo. Nastala 

V monografiji avtor v uvodu predstavi raznovrstne pristope k pojmova-
nju teorije strategije, pri čemer se osredotoči na tuje in domače avtorje.  
V nadaljevanju avtor obravnava odnos med politiko in strategijo ter nam 
podrobneje predstavi hierarhijo strategij.  
Sledi poglobljena analiza dejavnikov, ki vplivajo na proces oblikovanja 
in sprejetja strategije o nacionalni varnosti. Avtor na primeru Slovenije 
predstavi proces oblikovanja strategije, od iskanja strokovnega in politič-
nega soglasja do sprejetja strategije. V tem poglavju med drugim obrav-
nava instrumente nacionalne moči. V tretjem poglavju izpostavi koncepta 
odvračanja in eskalacije. Prvega poznamo iz obdobja hladne vojne in je 
danes dobil širši pomen. Ne gre več samo za odvračanje od jedrskega 
spopada, temveč za odvračanje od nedržavnih akterjev, kot so terorizem, 
kibernetsko odvračanje in drugo. 
Četrto in peto poglavje sta namenjeni obravnavi jedrske in hibridne ali asi-
metrične strategije. V šestem poglavju avtor predstavi nekatere strateške 
dejavnike, ko sta na primer tehnologija in geopolitika, ter strategije, ki se 
nanašajo na skupno varnost v mednarodnem okolju,  to so nadnacionalne 
strategije. V zadnjem delu pojasni strateško komuniciranje kot pomemben 
dejavnik uspešnega uresničevanja vsake strategije.
Zvonko Krunić, KIZC

je huda duhovna zmeda, saj si je marsikdo začel domišljati, da je gospo-
dar tudi nad večnim. Uresničevati se je začela beseda stare modrosti, ki 
nas pouči, da človek vedno zaide, ko preveč ceni in malikuje delo svojih 
rok (prim. Mdr 13–16). Stvari in besede dobijo pomen in veljavo, ki jim 
ju dodelimo v svoji zaslepljenosti. Sredstva in izrazi niso več pripomočki, 
temveč predmet češčenja. Zaradi neskladnega odnosa vse izgubi smisel in 
vrednost ter se porušijo razmerja. 
Vendar upanje ostaja, vsak začetek nas namreč prepričuje, da se življenje 
nikoli ne ustavi. Bližnja preteklost nam je jasno pokazala, kaj so resnične 
potrebe v našem življenju, kako pomembni so naši neposredni stiki in 
osebni odnosi. Lekcija, ki smo jo dobili, nas lahko obogati in usmeri v člo-
veka vredno srečevanje in postavitev vsega na pravo mesto. 
Leto, v katerega smo zakorakali, je, z epidemijo ali brez nje, nova prilož-
nost za osebnostno in družbeno rast.

V DEŽELI VSEENO

BRANIMIRJA 
FURLANA

Spodbudna misel

Prebrali smo knjigo

16. 6. 1974–26. 11. 2020

BESEDILO Milan Pregelj, VVIK // FOTO svetovni splet
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Prispevki, objavljeni v reviji, niso uradno 

stališče Ministrstva za obrambo RS. 

Nenaročenega gradiva in fotografij 

ne vračamo.
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vojaških novinarjev (EMPA).

V SPOMIN 
VVU XII. R. 
MONIKI POLDA

ZAHVALA
Spoštovani Simonovi sodelavci in prijatelji,

veliko nama pomeni, da v bridkem času, ko sva ostali sami, mislite na naju 
in nama izkazujete pozornost.

Hvala vsem za moralno in denarno podporo, spodbudne besede in sočutno 
razumevanje ob odhodu našega Simona. Prepričana sem, da bi bil pono-
sen na vas.

Bojana in mala Mia Frangež Orešek
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Razdalja 2 m Redno umivanje in 
razkuževanje rok

Vključena aplikacija 
#OstaniZdrav

Nošenje zaščitne 
maske

2 m
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Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.


