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MIRU IN ZDRAVJA  
V NOVEM LETU

Božično-novoletni prazniki so pri-
ložnost, ko lahko lepe misli, želje 
in toplino delimo z ljudmi, ki nam 
v življenju veliko pomenijo. Druži-
na in prijatelji so na prvem mestu, 
ne smemo pa pozabiti na sodelav-
ce, s katerimi velikokrat preživimo 
več časa kot s svojimi najbližjimi. 
Zato je prav, da se v službi počuti-
mo tako kot doma, udobno, varno, 
toplo in prijetno. Vsekakor je po-
membno, da v kolektivu skrbimo za 
dobre medosebne odnose, s čimer 
vplivamo na skupinsko delo, boljše 
splošno počutje, zmanjšamo raven 
stresa na delovnem mestu in smo 
produktivnejši.
Za nami je naporno leto 2022, ki 
je bilo polno preizkušenj in izzivov, 
vendar smo pridobili ogromno no-
vih izkušenj in znanja, zato iz nje-
ga stopamo veliko močnejši. Pred 
nami pa je novo leto, ki bo prilož-
nost za spremembe, nove odločitve 
in ideje.
Naj bo mirno, srečno, uspešno in 
zdravo!

Marko Pišlar
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Pogovor z ministrom za obrambo Republike Slovenije 

eto 2022 si bomo zapomnili zlasti po vnovičnem 
izbruhu vojne na stari celini. Konflikt v Ukrajini še 
kar traja in kljub številnim diplomatskim prizadeva-
njem mednarodne skupnosti za umiritev razmer ru-
skim vojaškim napadom ni videti konca. Druga po-

sebnost iztekajočega se leta pa so bile številne naravne in druge 
nesreče. Kot posledica vročinskega vala, ki je zajel dobršen del 
Evrope, je območje Krasa prizadel največji gozdni požar v zgo-
dovini samostojne države. Zaradi dolgotrajne suše je ponekod 
primanjkovalo pitne vode, kar so še zlasti občutili prizadeti pre-
bivalci štirih občin ob slovenski obali. O vsem tem in drugih aktu-
alnih temah v povezavi z našim obrambnim sistemom smo se po-
govarjali s slovenskim obrambnim ministrom Marjanom Šarcem.

 KAKO PO POL LETA VODENJA OBRAMBNEGA RESORJA OCENJUJETE OPRAVLJENO 
DELO?
Že ob nastopu ministrske funkcije sem se zavedal, da je obrambni sistem 
obsežen, težko obvladljiv in zapleten, saj združuje tako Slovensko vojsko 
kot sistem zaščite in reševanja. Osebno sem prepričan, da je umešče-
nost tega področja pod vodstvo obrambnega resorja v Sloveniji ustrezno 
urejena v primerjavi z drugimi državami, v katerih zaščita in reševanje 
spadata k resorju za notranje zadeve ali drugam. Menim, da je ob narav-
nih in drugih nesrečah pomembno sodelovati. Praksa iz preteklih let je 
pokazala, da včasih delovanje ni bilo dovolj usklajeno in da se je Sloven-
ska vojska prepozno aktivirala. Pri vodenju obrambnega resorja je moja 
temeljna usmeritev strokovnost in da vsak opravi svoje delo. Z dosedanjim 
delom s sodelavci in zaposlenimi na obrambnem ministrstvu imam dobre 
izkušnje. Včasih se mi zdi, da je sistem nekoliko prepočasen v odzivanju na 
spremembe, na kar sem se moral privaditi. Kot človek sem bolj nagnjen k 
temu, da se neka stvar opravi hitro in se ne odloča predolgo. Pri delu se 
tudi novo vodstvo ministrstva spoprijema z enakimi težavami kot vodstva 
ministrstva v prejšnjih vladah. Bistvena razlika pa je višina državnega pro-
računa, saj so denarna sredstva za obrambo višja že v letošnjem rebalan-
su, prav tako pa se povečujejo za leti 2023 in 2024. Po višini se bližamo 
milijardi evrov, kar je za naš sistem veliko, zato bo po mojih ocenah večji 
izziv, kako razpoložljivi denar smotrno porabiti. 

 KMALU PO PREVZEMU MINISTRSKE FUNKCIJE STE SE SPOPRIJELI S PRVIM IZZI-
VOM, OBSEŽNIM POŽAROM V NARAVI NA GORIŠKEM KRASU. KAKO USPEŠNO JE BILO  

POSREDOVANJE TER KATERE POMANJKLJIVOSTI 
IN TEŽAVE SO SE POKAZALE OB UKREPANJU?
Mislim, da je bila intervencija uspešna, 
saj ob požaru razen ene lovske koče 
sredi gozda ni zgorela nobena hiša in 
ni bilo človeških žrtev, kar je bistveno. 
Analiza je pokazala na nekatere po-
manjkljivosti, ki pa na srečo niso bile 
usodne. Želel bi si, da se ob naslednji 
večji nesreči takoj angažira Slovenska 
vojska. Sodelovanje vseh struktur, in 
sicer gasilcev, civilne zaščite, policije in 
vojske, mora biti še trdnejše. Vojska se 
mora torej čim prej aktivirati ter prev-
zeti najpomembnejše logistične in pod-
porne naloge, ki jih je sicer na Krasu 
odlično izvedla. Slovenska vojska pri 
gašenju sicer zmeraj sodeluje iz zra-
ka. Tokrat pa je tudi z avtocisternami 
med intervencijami poskrbela za pre-
voz zadostnih količin vode za gašenje, 
prav tako je ob podpori civilne zašči-
te, gasilcev in drugih služb zagotovila 
prevoz surove vode v vodarno Cepki 
Rižanskega vodovoda za prizadete pre-
bivalce štirih občin v slovenski Istri. 
Skupno je bilo prepeljane toliko vode, 
da bi lahko z njo napolnili 51 olimpijskih 
bazenov. Intervencije so pokazale, da 
ob dobrem sodelovanju vseh služb ni 
težav. Menim, da tudi v Slovenski vojski 
ni človeka, ki ne bi rad pomagal dru-
gemu, zato so pripadnice in pripadniki 
Slovenske vojske kot plemeniti ljudje to 
nalogo opravili z odliko, za kar se jim še 
enkrat zahvaljujem. 

 KOT ENEGA IZMED UKREPOV ZA POSRE-
DOVANJE OB VEČJIH POŽARIH V NARAVNEM 
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OKOLJU STE NAPOVEDALI OKREPITEV ZMOGLJIVOSTI ZA GAŠENJE IZ ZRAKA. NA 
OBRAMBNEM MINISTRSTVU STE PRIPRAVILI PREDLOG NAKUPA NOVIH LETALNIKOV 
ZA GAŠENJE, DELNO ČEZ EVROPSKO UNIJO. KAKO BO POTEKALA VZPOSTAVITEV TE 
NAMENSKE ZMOGLJIVOSTI?
V Sloveniji imamo odlično izurjene in opremljene gasilske enote za boj z 
ognjem, primanjkuje pa nam zračnih sil, s katerimi bi požar čim prej omejili. 
Odločili smo se za nakup štirih manjših letal za gašenje iz zraka Air Tractor, 
ki so za slovenske razmere najprimernejša, saj cena za nakup letal ni tako 
visoka, prav tako so sprejemljivi stroški vzdrževanja. Nekoliko dražje pa je 
šolanje pilotov. Z novimi zmogljivostmi za gašenje iz zraka vzpostavljamo 
novo organizacijsko strukturo, v kateri bodo sodelovali Slovenska vojska, 
lokalni aeroklubi in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
Najti moramo lokacije, na katerih bodo ta nova letala nastanjena zunaj 
obdobja velike požarne ogroženosti in za obdobje, ko je verjetnost za na-
stanek gozdnih požarov največja. Prav tako moramo določiti, kdo bo letala 
pilotiral, od kod bomo dobili denar in kakšen bo odzivni čas. Vzpostaviti 
moramo sistem, medtem pa že potekajo postopki nakupa novih letalnikov. 
Slovenija bo del teh zmogljivosti dobila tudi čez mehanizem Evropske unije 
na področju civilne zaščite. Leta 2023 bomo čez ta mehanizem v Sloveniji 
gostili najeto letalo za gašenje. Pri tem je treba poudariti, da je treba vsak 
začetni požar čim prej zaznati, ga omejiti in pogasiti, zato je pri gašenju 
pomembna vsaka minuta, če že ne sekunda. 

 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE SE JE PO KIBERNETSKEM 
NAPADU NA NJEN INFORMACIJSKI SISTEM ZNAŠLA POD PLAZOM KRITIK NJENEGA DELO-
VANJA. NA NEKATERE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU JE OPOZORIL TUDI INŠPEKCIJSKI 
NADZOR. SLEDILA JE ZAMENJAVA VODSTVA UPRAVE IN POMANJKLJIVOSTI STE ZAČELI 
ODPRAVLJATI. KAKO POTEKA PRENOVA TEGA SISTEMA?
Zamenjali smo vodstvo uprave, ker smo na podlagi inšpekcijskih zapisni-
kov ugotovili, da zadeve na več področjih ne delujejo. Inšpekcijski nadzor 
je pokazal, da nekatere enote civilne zaščite niso bile kadrovsko popolnje-
ne, saj niso imele niti poveljnika niti namestnika, in da so bile organizirane 
bolj na papirju. Treba se je truditi, da se ta sistem ustrezno vzpostavi. Ob 
sklicu enote mora biti ta kadrovsko popolnjena, materialno opremljena in 
ustrezno usposobljena. Kibernetski napad na upravo konec poletja pa je 
razkril tudi številne pomanjkljivosti njenega informacijskega sistema. Za-
posleni na upravi so za dostop do sistema na primer uporabljali prešibka 
gesla, nekateri so imeli aplikacije naložene celo na zasebnih računalnikih. 
Največja težava je, da so ob prenehanju delovanja številke za klic v sili 112 
mogoče tudi smrtne žrtve, kar se na srečo ni zgodilo. Informacijski sistem 
uprave bo treba celovito prenoviti in ga vključiti v dobro zaščiten sistem 
Ministrstva za obrambo ter iz enega centra poskrbeti za ustrezno kiber-
netsko varnost, saj danes hekerji intenzivno izvajajo kibernetske napade. 
To se dogaja tudi v našem sistemu in zavarujemo ga lahko le, če je dob-
ro zaščiten. Novo vodstvo uprave mora vse ugotovljene pomanjkljivosti 
odpraviti in upam, da se bo to zgodilo po pričakovanjih. 

 DEJAVNOSTI OBRAMBNEGA RESORJA SO BILE LETOS ZAZNAMOVANE TUDI Z VOJNO V 
UKRAJINI. KONEC NOVEMBRA STE Z DELEGACIJO MINISTRSTVA NA POVABILO UKRAJIN-
SKEGA MINISTRSKEGA KOLEGA OBISKALI KIJEV. KAKŠNO JE BILO VAŠE GLAVNO SPORO-
ČILO OB OBISKU UKRAJINE?
Slovenija je država, ki se je tudi spoprijela z vojaško agresijo leta 1991. 
Tujina nam pri tem ni povsem stala ob strani, saj smo imeli celo embargo 
na uvoz orožja. Res pa je, da je pri nas vojna na srečo trajala le kraj-
ši čas. Ne predstavljam si, kako bi bilo, če bi imela Ukrajina prepoved 
na uvoz orožja. Danes so razmere v tej državi drugačne, saj Ukrajinci 
niso sami. Kijev obiskujejo številne tuje delegacije, dobivajo donacije  

pehote in tanki M-55S. Glede na bruto družbeni proizvod, ki ga v Sloveniji 
namenjamo za obrambo, in na število prebivalcev smo po donacijah v sve-
tovnem vrhu. Ostajamo pa še naprej dejavni na humanitarnem področju, 
saj smo v preteklosti Ukrajini že prispevali za 3,2 milijona evrov humanitar-
ne pomoči. Prav tako se zbirajo donacije z energetskega področja, kot so 
generatorji, transformatorji in vse, kar je nujno za obnovo elektroenerget-
skega omrežja. Po koncu oboroženega spopada bomo Ukrajini še naprej 
pomagali z opremo za razminiranje, z reševalnimi vozili in vsem, kar bo 
potrebno za povojno obnovo države. Morala Ukrajincev je na visoki ravni. 
Nekateri so prepričani, da jim vojaško ne bi smeli pomagati. Slovenci pa 
dobro vemo, da samo pero ni dovolj. Če recimo mi leta 1991 ne bi imeli 
takratne Teritorialne obrambe in milice, ne bi dosegli ničesar v vojaškem 
spopadu s številčnejšo in močnejšo Jugoslovansko armado. Boj za obstoj 
naroda, tudi slovenskega, se je vedno bil na bojnem polju. 

 SREDI LETA SMO NA NOVO NATOVO MISIJO AKTIVNOSTI OKREPLJENE POZORNOSTI 
NA SLOVAŠKO NAPOTILI PRVI VOJAŠKI KONTINGENT V VELIKOSTI PEHOTNE ČETE. NA 
RAVNI EVROPSKE UNIJE JE BIL SPREJET SKLEP O ZAČETKU NOVE MISIJE V UKRAJINI. V 
KAKŠNEM OBSEGU IN KAKO BO SLOVENIJA V NJEJ SODELOVALA?

Slovenija bo na misiji Evropske unije 
za vojaško pomoč v podporo Ukrajini 
(EUMAM), ki poteka na ozemlju držav 
članic Evropske unije, prednostno so-
delovala z našo strateško partnerico 
Nemčijo. Predvidoma bomo napotili do 
30 pripadnikov Slovenske vojske. Slo-
venski vojaki bodo urili pripadnike ukra-
jinske vojske glede na trenutne potrebe 
te države. To bo zdaj za Slovenijo že 
tretja misija na evropskih tleh, poleg 
misije v Latviji in na Slovaškem, kjer 
že imamo svoje vojaške kontingente. 
Z vsemi tremi misijami prispevamo h 
krepitvi odvračalne drže zavezništva in 
Evropske unije proti znanemu sovraž-
niku. Prepričan sem, da bo Slovenska 
vojska naloge na misiji v podporo Ukra-
jini uspešno opravila.

Želel bi si, da 
se ob naslednji 
večji nesreči 
takoj angažira 
Slovenska 
vojska.

humanitarne pomoči, orožja in vojaške 
opreme. Naše glavno sporočilo ob obi-
sku v Ukrajini je bilo, da je Slovenija na 
strani vseh držav, ne samo Natovih, ki 
podpirajo ozemeljsko celovitost Ukraji-
ne v okviru svojih sedanjih meja. Ukra-
jina je bila napadena, zato z njo so-
čustvujemo, saj so med žrtvami ruskih 
raketnih napadov številni civilisti. To je 
nesprejemljivo početje.
 

 KOT ODZIV NA RUSKO VOJAŠKO AGRESIJO JE 
SLOVENIJA UKRAJINI POLEG HUMANITARNE 
POMOČI ŽE DONIRALA TUDI VOJAŠKO OPREMO, 
VOZILA IN DRUGA SREDSTVA, KI JIH VEČ NE 
POTREBUJE. KAKŠNA BO NADALJNJA POMOČ 
NAŠE DRŽAVE? 
Slovenija je Ukrajini donirala vojaško 
opremo, kot so na primer bojna vozila 
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 MED PREDNOSTNE NALOGE MINISTROVANJA 
STE UVRSTILI TUDI KADROVSKO PODROČJE. 
KATERE SISTEMSKE REŠITVE IN UKREPE STE 
PRIPRAVILI?
Vojska brez kadra je mrtva in ne obstaja. 
Slovenska vojska se že od ukinitve nabor-
niškega sistema spoprijema s kadrovski-
mi izzivi. Osnovni težavi sta že družbena 
struktura in demografija. Danes je odnos 
mladih do vojske drugačen, saj jim ne 
pomeni veliko, če lahko na primer že med 
prostovoljnim služenjem vojaškega roka 
opravijo vozniški izpit za avto. Pripravlja 
se zakonodaja za spregled izobrazbe za 
tiste, ki imajo končano le osnovno šolo. 
Ti bi se lahko zaposlili kot vojaki v Slo-
venski vojski. Nato pa bi morali v petih 

letih pridobiti ustrezno srednješolsko izobrazbo. Druga nepojmljiva stvar, ki 
sem jo opazil ob začetku ministrske funkcije, pa je, da je bila udeležba na 
vojaških taborih omejena, kar je nesmisel. V vsakem terminu je bilo za ude-
ležence na voljo sto prostih mest, zanimanje mladih pa je bilo veliko večje. 
Zmogljivosti za sodelovanje na letnih vojaških taborih bomo zato povečali na 
več kot 200 udeležencev. Vojaški tabori so zelo dobra priložnost za promoci-
jo vojske in pridobivanje kadra ter spodbujanje skupinskega duha, tovarištva 
in poguma med mladimi, kar so vrline in vrednote, ki krasijo tudi Slovensko 
vojsko. Prav tako se trudimo pospešiti predzaposlitvene postopke, saj se 
bodo zdravniški pregledi po novem izvajali tudi po zdravstvenih domovih. 
Prav tako bi bilo za reševanje kadrovskega izziva smiselno upoštevati, da se 
lahko številni poklici v vojski opravljajo tudi, če ima nekdo malo večjo diop-
trijo ali kakšno drugo zdravstveno omejitev. 

 TUDI OPREMLJANJE IN POSODABLJANJE Z NOVO OPREMO IN SREDSTVI JE ENO IZMED 
VAŠIH PREDNOSTNIH PODROČIJ DELA. SLOVENIJA SE JE PRAV POD VAŠIM MANDATOM 
POD TEŽO NOTRANJEREVIZIJSKEGA POROČILA ODLOČILA ZA UMIK IZ PROGRAMA ZA 

NAKUP NEMŠKIH VOZIL 8 × 8 BOXER ČEZ ORGA-
NIZACIJO ZA SODELOVANJE PRI SKUPNEM OBO-
ROŽEVANJU (OCCAR). NE GLEDE NA TO BOSTE 
NA OBRAMBNEM MINISTRSTVU PRIPRAVILI 
USTREZNE REŠITVE ZA VZPOSTAVITEV ZMO-
GLJIVOSTI SREDNJE BATALJONSKE BOJNE SKU-
PINE IN SREDNJEGA IZVIDNIŠKEGA BATALJONA. 
KAKO BOSTE TO IZVEDLI? 
Odstop od pogodbe za nakup vozil Boxer 
ne pomeni, da smo se odpovedali Nato-
vim zavezam in da ne bomo vzpostavi-
li srednje bataljonske bojne skupine ter 
srednjega izvidniškega bataljona. Za do-
sego tega cilja je več poti, ne samo ena. 
Za nas nakup vozil Boxer finančno ne bi 
bil vzdržen. Naročenih 45 vozil ne bi za-
dostilo merilom za vzpostavitev teh dveh 

zmogljivosti, zato bi morali kupiti dodatna vozila. Poleg tega se v postopku 
nakupa niso preverile druge možnosti in je bil nakup boxerjev edina mož-
nost. Skladno s sistemom javnega naročanja to ni prav. Po tem programu 
bi nas nakup vozil z vso opremo stal skoraj dve milijardi evrov, česar si Slo-
venija ne more privoščiti. Postavlja se tudi vprašanje, kako na bolj smotrn 
in cenejši način vzpostaviti bataljonsko bojno skupino in srednji izvidniški 
bataljon, pri čemer ne bo zmanjšana stopnja varnosti ter zaščite vozil. Na 
ministrstvu prav zdaj iščejo alternativno rešitev. Rad bi poudaril, da se bodo 
v državnem zboru spreminjali tudi dokumenti glede na nove usmeritve z le-
tošnjega Natovega vrha v Madridu, na katerem je bil potrjen novi strateški 
koncept zavezništva, glede na katerega moramo prilagoditi naše strateške 
dokumente. Sklep Vlade Republike Slovenije, ki je zavezujoč, določa, da je 
treba stroške za vzpostavitev obeh zmogljivosti zmanjšati za najmanj 400 
milijonov evrov. Na podlagi vladne odločitve moramo do konca leta pripraviti 
ustrezne rešitve, v prihodnjem letu pa bomo zadeve tudi izvedli. 

 ALI JE UMIK IZ PROGRAMA ZA NAKUP NEMŠKIH VOZIL BOXER OKRNIL MEDNA-
RODNI UGLED IN KREDIBILNOST NAŠE DRŽAVE V ZAVEZNIŠTVU, ZLASTI PA NAČEL 
ODNOSE Z NEMČIJO?
Nikakor ne, saj je cilj Nata in njegovih članic, da vzpostavimo srednjo ba-
taljonsko bojno skupino in srednji izvidniški bataljon, ni pa jim pomembno, 
kako bomo to naredili. V zavezništvu ne predpisujejo tipa vozil, ki jih mo-
ramo kupiti. Tudi z Nemčijo kot pomembno strateško partnerico Slovenije 
se odnosi po umiku iz programa niso poslabšali. Ne nazadnje smo v okviru 
skupnega projekta krožne izmenjave za tanke M-55S, ki smo jih prispevali 
Ukrajini, od Nemčije že dobili 40 sodobnih taktičnih transportnih tovornih 
vozil, ki so popolnoma nova. Ta vozila bodo poleg oklepnih bojnih vozil del 
srednje bataljonske skupine. Na dobro sodelovanje kaže tudi dejstvo, da 
smo predstavniki petnajstih držav, med katerimi je kot vodilna država prav 
Nemčija, na nedavnem zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju pod-
pisali sporazum o krepitvi zračne in protiraketne obrambe v Evropi. Prav 
tako sva z nemško ministrico za obrambo podpisala sporazum o krepitvi 
dvostranskega sodelovanja na obrambnem področju. 

 SLOVENIJA JE PRVIČ DOBILA PREDSEDNICO DRŽAVE, KI JE TUDI NOVA VRHOVNA 
POVELJNICA OBRAMBNIH SIL. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA GLEDE NOVE VRHOVNE 
POVELJNICE?
Nikoli nisem delal razlik med ljudmi po spolu, veri in drugih merilih. Poz- 
dravljam odločitev, da imamo končno tudi v Sloveniji predsednico države 
in vrhovno poveljnico obrambnih sil. Z Natašo Pirc Musar pričakujem dobro 
sodelovanje v okviru pristojnosti, ki jih določa slovenska ustava. Zagotovo 
je pomembno dobro sodelovanje med obrambnim ministrstvom in Slo-
vensko vojsko ter med predsednico Republike Slovenije v vlogi vrhovne 
poveljnice njenih obrambnih sil. 

 BLIŽA SE ČAS BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV, KI SO PRILOŽNOST, DA SE OZREMO 
NA OPRAVLJENO DELO IN SI PRED ZAČETKOM NOVEGA LETA ZASTAVIMO NOVE CILJE. 
KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA ZA NOVO LETO?
Ob koncu pogovora bi vsem bralkam in bralcem naše revije ter zaposlenim 
v obrambnem sistemu zaželel, da bi bilo leto 2023 čim bolj po njihovih pri-
čakovanjih. Želim si, da bi v novem letu imeli čim manj težav v vsakdanjem 
življenju in da bi se v okviru celotnega obrambnega sistema čim bolje ra-
zumeli ter da bi tvorno sodelovali in uspešno reševali vse izzive. Upam, da 
bomo v novem letu čim manj občutili posledice energetske krize in draginje. 
Naj bo 2023 leto, v katerem bomo bliže miru v Ukrajini. Vsem želim prijetne 
praznike, v krogu ljudi, ki jih imate radi, veliko zdravja in miru, predvsem no-
tranjega zadovoljstva, saj če je človek umirjen, je vse bistveno lažje. Srečno. 

Slovenija je  
na strani držav, 

ki podpirajo 
ozemeljsko 
celovitost 
Ukrajine.
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Dragi pripadnice  
in pripadniki  
Slovenske vojske.

Spoštovani sodelavke 
in sodelavci, cenjeni 
bralke in bralci. 

Ne glede na to, ali svoje poslanstvo opravljate doma ali v tujini, se želim ob 
koncu leta z vami ozreti v pretekle mesece, pa tudi v čas, ki je pred nami.
Februarja je evropski prostor pretresel začetek agresije Ruske federacije na 
Ukrajino. Usodnost in daljnosežnost dogodka se kažeta na vsakem koraku, 
kar tako od nas kot od drugih zavezniških držav, članic Evropske unije in širše-
ga območja zahteva jasno opredelitev ter sprejetje ustreznih in enotnih potez. 
Republika Slovenija je pomagala z donacijo opreme, saj je moralna obveza 
vseh svobodnih in demokratičnih držav, da si v boju proti agresorju pomagajo. 
Ukrajinci opremo koristno uporabljajo in dokazujejo, kako pomembni so pri 
tem ljudje, njihovi znanje, veščine ter motiviranost, ki izhaja iz pravice na-
roda po branjenju ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti države. Pri tem 
posebej izpostavljam pomen tistih, ki tudi v Slovenski vojski kot logistiki, 
mehaniki, kuharji, zdravstveniki, administratorji in drugi v ozadju skrbite, 
da lahko kolegi v uniformi svoje naloge nemoteno opravljajo.
Leta 2022 smo spet dokazali, da se lahko slovenska družba na nas vedno 
zanese. Poleti so na Krasu divjali obsežni požari in vi ste prispevali nepo-
grešljiv delež pri njihovem gašenju. Ko je slovensko obalo dosegla suša, 
se je Slovenska vojska vključila v nenehno preskrbo območja z vodo. Ob 
tem so ves čas potekali tudi vojaške vaje in usposabljanja, sodelovali ste 
v mednarodnih operacijah in na misijah ter tako prispevali k miru, varnosti 
in stabilnosti doma ter v mednarodnem okolju. 

Geostrateške spremembe in okolje-
varstveni izzivi, ki smo jim priča, od nas 
zahtevajo hitro ter učinkovito prilagaja-
nje. To mora biti kar najbolj upoštevano 
pri pripravah strateških dokumentov o 
razvoju vojaške oskrbe, strateške rezer-
ve in logistike, ki jih bomo dokončali leta 
2023.
Trenutne obrambno-varnostne raz-
mere in posnetki z vojnih žarišč, ki jih 
lahko spremljamo vsak dan, nas opo-
zarjajo, da moramo krepiti temeljne 
vrednote našega poklica, kot so to-
varištvo, disciplina, enostarešinstvo 
ter pripravljenost varovati temeljne 
civilizacijske vrednote, ki so in mora-
jo ostati tudi vrednote zavezništva ter 
Evropske unije.
Zasebnega življenja svojih sodelavcev 
večinoma ne poznamo, zato je po-
membno, da znamo poslušati, slišati 
in si pomagati. Zahvaljujem se vam za 
vašo dobro voljo, da s strokovnostjo, 
predanostjo in motiviranostjo prispe-
vate k nemotenemu in usklajenemu 
delovanju organizacije, ki ji pripadate. 
Vsem vam in vašim družinam želim mir-
ne in doživete praznike, v letu 2023 pa 
obilo veselih in mirnih trenutkov. 

Generalmajor Robert Glavaš,
načelnik Generalštaba  
Slovenske vojske

Leto 2022 nam je prineslo veliko – novo znanje, nova poznanstva, nove 
izkušnje, zavedanje o solidarnosti in tudi hvaležnost, da skupaj zmoremo.
S sodelavci Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje verjamemo, 
da bodo novosti, izkušnje, solidarnost ter hvaležnost čudovita popotnica za 
leto 2023, zato z optimizmom zremo vanj.
Želim vam, da bi vam leto 2023 prineslo mnogo dobrega, veliko ustvarjal-
nosti in nalezljivega optimizma, solidarnost in pomoč pa naj nas povezujeta.  

NOVOLETNI VOŠČILI

Mirne božične praznike in srečno ter var-
no leto 2023. 

Leon Behin,  
vršilec dolžnosti generalnega 
direktorja Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje

da Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukra-
jino ter podpira neodvisnost, suverenost in 
ozemeljsko celovitost znotraj mednarodno 
določenih meja ter pravico te države do 
samoobrambe. Slovenija je Ukrajini zago-
tovila humanitarno, materialno in vojaško 
podporo, s čimer bo nadaljevala v priho-
dnosti na dvo- in večstranski ravni. Pove-
dal je še, da namerava Slovenija v okviru 
novoustanovljene podporne vojaške misije 
EU za Ukrajino sodelovati pri usposabljanju 
ukrajinskih obrambnih sil. Na ministrskem 
srečanju Pobude za obrambno sodelova-
nje držav Srednje Evrope je bila sprejeta 
skupna deklaracija, v kateri se dobro ka-
žejo ambicije za prihodnost pobude, med 
katerimi je tudi spodbujanje sodelovanja in 
ustvarjanja tesnejših vezi z državami Za-
hodnega Balkana, kar je bila in še ostaja 
ena najpomembnejših prednostnih nalog 
Republike Slovenije. 
Ob robu srečanja se je minister Šarec ses-
tal z avstrijsko ministrico za obrambo Kla-
udio Tanner ter obrambnima ministroma 
Republike Srbije in Albanije, Milošem Vu-
čevićem in Nikom Peleshijem. Pogovarjali 
so se predvsem o nadaljnjem sodelovanju 
na obrambno-vojaškem področju.

inister za obrambo Marjan Šarec se je 1. in 2. decem- 
bra v Kremsu v Avstriji udeležil dvodnevnega mini-
strskega srečanja Pobude za obrambno sodelovanje 
držav Srednje Evrope (angl. Central European Defen-
ce Cooperation – CEDC), ki ji letos predseduje Avstrija.

Pobuda za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki deluje od leta 
2010, velja za največji srednjeevropski forum, usmerjen v varnostne in 
obrambne zadeve. Združuje obrambna ministrstva iz sedmih držav članic, in 
sicer Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije ter države 
opazovalke Poljske, kar jim omogoča krepitev regionalne varnosti skladno z 
njihovimi nacionalnimi prednostnimi nalogami, odgovornostmi in interesi. Naj-
pomembnejša elementa pobude sta civilno-vojaško sodelovanje in sodelova-
nje z državami Zahodnega Balkana. Pobudi vsako leto predseduje druga čla-
nica, letos je to Avstrija, prihodnje leto pa bo predsedovanje prevzela Češka.
Srečanja v Avstriji so se udeležili obrambni ministri držav članic Pobude za 
obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope in ministri za obrambo držav 
Zahodnega Balkana. Udeleženci srečanja so na zasedanju govorili pred-
vsem o varnostnih in obrambnih izzivih v Evropi, vključno v regiji Zahod-
nega Balkana, o vojni v Ukrajini, približevanju držav Zahodnega Balkana 
Evropski uniji ter načrtovanju projektov v okviru pobude. 
Slovenski minister za obrambo Marjan Šarec je na zasedanju podprl nadaljeva-
nje sodelovanja med Pobudo za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope 
in Zahodnim Balkanom z vidika ohranjanja varnosti in stabilnosti v regiji ter 
približevanja članstvu v Evropski uniji. V zadnjih letih so številni izzivi in situacije 
dokazali, da se najboljši učinek doseže znotraj usklajenega delovanja regionalno 
povezanih držav. Prav Pobuda za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope 
ima na tem področju veliko možnosti za razvoj. Minister Šarec je še poudaril, 

PODPORA DRŽAVAM 
ZAHODNEGA BALKANA

M

BESEDILO SSK 
FOTO Zvezno ministrstvo za obrambo 
Republike Avstrije
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naj jim leto 2023 prinese uresničitev želja 
ter da se ponovno snidejo ob letu osorej. 
Predsednik Društva upokojencev Mini-
strstva za obrambo upokojeni brigadir 
Milan Obreza pa je povedal, da so tudi v 
društvu dvomili, ali organizirati srečanje 
v živo, vendar je poudaril, da so se nato 
odločili, da dogodek vseeno izpeljejo na 
tradicionalen način, kot so ga izvajali v 
letih pred epidemijo. »Življenje gre na- 
prej in lepo se je srečati v živo, saj smo 
se nazadnje videli decembra 2019,« je 
pojasnil predsednik društva upokojen-
cev ministrstva in dodal, da je sicer v 
društvu v desetih sekcijah 1260 članov 
iz vse Slovenije, aktivnih pa jih je približ-
no polovica. Vsem je zaželel, naj skrbijo 
zase in za svoje zdravje ter naj bodo čim 
bolj aktivni. »Ukvarjajte se športom, bo-
dite družabni, zabavajte se, razmišljajte 
in počnite, kar vam je všeč. Nikar pa se 
ne zasedite doma pred televizijo,« je še 
poudaril predsednik društva ter vsem 
članom zaželel lepe božično-novoletne 
praznike in srečno novo leto. 

o dveh letih premora zaradi ukrepov za zajezitev 
epidemije covida-19 je tradicionalno prednovoletno 
srečanje upokojenih pripadnic in pripadnikov Slo-
venske vojske ter uslužbenk in uslužbencev Mini-
strstva za obrambo letos spet potekalo v živo. Nek-

danji zaposleni na obrambnem ministrstvu so se srečali v športni 
dvorani Vojašnice Edvarda Peperka v petek, 9. decembra. Udele-
žence je ob prisotnosti predstavnikov Slovenske vojske, Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, organov v sestavi ter 
drugih notranjih organizacijskih enot ministrstva nagovoril mini-
ster za obrambo Marjan Šarec, ki je v svojem govoru izpostavil, 
da je vesel vnovične obuditve prednovoletnih srečanj in prilož-
nosti za druženje.

Članice in člani Društva upokojencev Ministrstva za obrambo so se na pova-
bilo ministra za obrambo Marjana Šarca letos ponovno srečali v športni dvo-
rani ljubljanske vojašnice. Minister Šarec je v nagovoru izpostavil, da je vesel 
obuditve srečanja in da je bilo še nekaj dilem glede organizacije dogodka v 
živo, vendar so bili nato enotnega mnenja, da potrebujejo druženje in drug 
drugega ter veselje v mesecu pričakovanja in upanja. Poudaril je še, da je 
dogodek priložnost, da se zahvali vsem upokojencem za njihov prispevek 
k razvoju obrambnega sistema. »Niste pozabljeni in še kako se zavedamo 
vaše vloge,« je izpostavil minister Šarec ter dodal, da računa na njihovo 
pomoč in podporo tudi pri pridobivanju novih kadrov, saj je to zdaj največji 
izziv v Slovenski vojski. Ob koncu jim je zaželel mirne božične praznike in 

PREDNOVOLETNO SREČANJE 
UPOKOJENCEV SPET V ŽIVO

P

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič 

brambni minister 
Republike Slovenije 
Marjan Šarec je ob 
obisku Republike Av-
strije v petek, 2. de-

cembra, na pokopališču v Badnu 
pri Dunaju položil venec k obnov-
ljenemu nagrobnemu spomeniku 
in se poklonil našemu rojaku baro-
nu Andreju Čehovinu, po katerem 
nosi ime tudi vojašnica v Postojni. 

Nagrobni spomenik baronu Čehovinu 
na pokopališču v Badnu, kjer je bil po-
kopan z vojaškimi častmi, je bil dolga 
leta zapuščen in zanemarjen. Na pobu-
do Ivana Martelanca, svetovalca na Slo-
venski akademiji znanosti in umetno-
sti za raziskave kulturnega delovanja  

SODELOVANJE BODO ŠE OKREPILI

OBNOVLJEN 
SPOMENIK  
BARONA ČEHOVINA

O

BESEDILO IN  FOTO Park vojaške  
zgodovine Pivka 

BESEDILO SSK 

Slovencev po svetu, se je Park vojaške zgodovine iz Pivke odločil spo-
menik obnoviti. Pivški park je v Sloveniji na državni ravni pooblaščen za 
ohranjanje vojaške premične in nesnovne dediščine ter slovenske vo-
jaške tradicije in z njo povezanega zgodovinskega spomina. Pri obnovi 
spomenika, ki so ga oktobra in novembra v sodelovanju s pristojno po-
kopališko službo obnovili, je denarna sredstva prispevalo tudi slovensko 
podjetje obrambne industrije Guardiaris. 

ed 13. in 16. decembrom  je bila na podlagi letne-
ga načrta dvostranskega sodelovanja med mini-
strstvoma za obrambo Republike Slovenije in Re-
publike Črne gore na delovnem obisku v Sloveniji 
delegacija črnogorskega obrambnega ministrstva.

Črnogorsko delegacijo je vodil državni sekretar na obrambnem ministrstvu 
dr. Krsto Perović. Med člani je bil tudi uveljavljeni črnogorski vojaški zgo-
dovinar dr. Srđa Martinović, saj je bil eden izmed namenov delovnega sre-
čanja v Sloveniji vzpostavitev sodelovanja v okviru delovanja vojaških mu-
zejev. Črna gora pa se pripravlja tudi na ustanovitev državnega vojaškega 
muzeja in specializiranih knjižnic. Slovenski gostitelji so goste seznanili z 
modelom sodelovanja Ministrstva za obrambo s pivško občino v projektu 
Park vojaške zgodovine kot primerom dobre prakse, v katerem je izred-
no pomemben deležnik Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino  

M
s svojim Vojaškim muzejem Sloven-
ske vojske. V mariborski Kadetnici pa 
je slovenska delegacija pod vodstvom 
državnega sekretarja na Ministrstvu 
za obrambo Rudija Medveda gostom 
predstavila poslanstvo, naloge, dejav-
nosti, organizacijsko umeščenost in 
strukturo Vojaškega muzeja Slovenske 
vojske ter Knjižnično-informacijskega in 
založniškega centra Slovenske vojske. V 
sklepnem delu obiska so se udeležen-
ci dogovorili, da se bo sodelovanje med 
ministrstvoma glede varovanja vojaške 
dediščine in knjižnične dejavnosti leta 
2023 še okrepilo.
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katera izmed neštetih možnosti se bo uresničila in kako jo prehiteti, prav 
tako poskušamo ugotoviti, o čem sovražnik razmišlja, in ga prelisičiti. Naše 
odločanje vedno poteka v negotovosti in ob pomanjkljivih informacijah, 
posledice odločitev pa so lahko usodne,« je pomembnost častniške dolž-
nosti izpostavila polkovnica. Ob tem je dodala, da častniški poklic v pre-
lomnem svetu, ko nastaja hibridna resničnost ter ni več ostre ločnice med 
resničnim in virtualnim, zahteva vedno več. »Ste generacija, ki bo ustvar-
jala ta svet in se bo morala v njem znajti ter zmagovati. Ohranite željo 
po novih izkušnjah in znanju, po utiranju novih poti in preizkušanju svojih 
zmožnosti,« jim je zaželela poveljnica ter nagovor sklenila z besedami, naj 
negujejo in udejanjajo vrednote, ki so temelj Slovenske vojske in države. 

NAJBOLJŠI ČASTNIK GENERACIJE JE POROČNIK MATJAŽ PLEH
Novi častnica in častniki Slovenske vojske so postali Patricija Teraž, An-
drej Strehar, Jošt Platiša, Alen Hodžić, Jurij Čotar, Staš Slabe, Jan Marolt, 
Nejc Aleksić, Lovro Šepec, Aleš Ratej, Jožef Šmid Guzej, Svarun Stergar, 
Marcel Brulc, Andrej Zavrtanik, Rok Babič, Andrej Fifolt, David Savić, Leo 
Benčič, Matjaž Pleh, Janko Kočevar, Jaka Kofol, Peter Avguštin in Žan 
Romih. Med šolanjem so bili kandidati preverjani in ocenjevani na raz-
ličnih področjih in po različnih merilih. Bronasto plaketo Šole za častnike 
je letos prejel poročnik Žan Romih, srebrno poročnik Lovro Šepec, za 
najboljšega častnika pa je bil razglašen poročnik Matjaž Pleh. Prejemnik 
zlate plakete je v nagovoru pojasnil, da so se napornih dni na šolanju 
kandidati lotili z motiviranostjo in zagnanostjo ter se ob tem povezali. 
Oblikovali so dober kolektiv in postali prijatelji ter bili kos vsem izzivom. 
Njihove poti se zdaj ločujejo, saj vsak odhaja na želeno specializacijo in 
bo nato prevzel svojo enoto. Ob tem jim je zaželel veliko sreče, vedo-
željnosti, prodornosti in uspešnega deljenja znanja, ki so ga pridobili na 
Šoli za častnike. »Ponosen sem, da ste vztrajali do konca. Med nami sem 

opazil neizmerno kolegialnost, saj smo 
vsi priskočili na pomoč, če je bilo komu 
težko. Smo generacija, ki se bo razvi-
jala skupaj,« je nagovoril poročnico in 
poročnike, se zahvalil kolektivu Šole za 
častnike za predano znanje ter staršem 
in ožjim družinskim članom za podporo. 

VISOKA STOPNJA ZNANJA  
IN USPOSOBLJENOSTI MORA  
BITI VEDNO VODILO
Zbrane na slovesnosti je ob koncu na-
govoril gostitelj, predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki je iskreno če-
stital novim častnikom in častnici, na 
katere je zelo ponosen. »V naslednjih 
dneh boste prevzeli vodenje in pove-
ljevanje enotam Slovenske vojske. To 
je velika odgovornost. V vaših enotah 
so pripadniki, v katerih boste morali 
prepoznati najboljše lastnosti in spo-
sobnosti, jih hkrati motivirati, jim biti v 
oporo in jih spodbujati ter jim svetovati 
takrat, ko se spoprijemajo z dilemami, 
dvomi in izzivi, bodisi profesionalnimi 
ali osebnimi. Samo motivirani in osre-
dotočeni pripadniki enot so uspešni v 
vseh situacijah,« je izpostavil predse-
dnik in dodal, da se od častnikov priča-
kujejo predvsem pravičnost, poštenost, 
odločnost, pogum in vodenje z zgle-
dom. Predsednik je poudaril, da lahko 
pokončen in odločen poveljnik s svoji-
mi tovariši in soborci premaga najtežje 
izzive, ob tem pa izpostavil še pomen 
sprejemanja težkih odločitev, vzpostav-
ljanja zaupanja ter iskanja zatočišča in 
podpore v družini. »Visoka stopnja zna-
nja in usposobljenosti mora biti vedno 
vaše vodilo. Številne nove grožnje, hiter 
razvoj, politične in siceršnje spremem-
be zahtevajo, da se ves čas izobražuje-
te ter usposabljate. To je tudi zagoto-
vilo naše varnosti,« je prepričan Pahor. 
Ob tem je izpostavil ugled Slovenske 
vojske doma in v tujini ter novim slo-
venskim častnikom zaželel, naj ga s 
svojim delom vzdržujejo in še krepijo. 

čin poročnika je bilo letos na slovesnosti 16. decem-
bra v predsedniški palači povišanih 22 pripadnikov 
in pripadnica Slovenske vojske 34. generacije Šole 
za častnike. Kandidati so med šolanjem usvoji-
li znanje in oblikovali vojaške vrednote, s katerimi 

bodo častno predstavljali domovino. Iskreno sta jim čestitala po-
veljnica Šole za častnike polkovnica Alenka Petek ter predsednik 
Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pa-
hor, ki je v svojem nagovoru izpostavil njihovo vlogo v enotah ter 
pri krepitvi ugleda Slovenske vojske doma in v tujini. Pahor je 
prepričan, da bodo svoje poslanstvo opravljali po svojih najbolj-
ših močeh ter z veliko predanosti in odgovornosti. 

Kandidatka in kandidati 34. generacije Šole za častnike so pot do čina po-
ročnice oziroma poročnika začeli z zahtevno selekcijo. Nekateri so morali 
opraviti trimesečno temeljno vojaško usposabljanje v Veščinskem centru 
v Vipavi, nato pa so šolanje nadaljevali na Šoli za častnike v Mariboru po 
12-mesečnem programu splošnega vojaškega izobraževanja in usposablja-
nja. To zagotavlja bodočim častnikom pridobitev vojaških znanja, veščin 
in navad, nujnih za vodenje voda oziroma opravljanje drugih začetnih ča-
stniških dolžnostih. Znanje in izurjenost je 34. generacija ob koncu šolanja 
preizkusila na vaji s kolegi z britanske vojaške akademije ter tudi v med-
narodnem okolju dokazala visoko raven usposobljenosti in spoštovanje 
vrednot, ki odlikujejo slovenskega častnika. Poveljnica Šole za častnike 
polkovnica Alenka Petek jim je na slovesnosti čestitala za uspešen konec 
šolanja, ki se je začelo v času, ko nihče ni verjel v možnost vojne v Evropi, 
ki jo spremljamo v neposredni bližini. »Težko je napovedati prihodnost, 
vendar to počnemo častniki. Poskušamo napovedati, s kakšnimi nevar-
nostmi se bomo spoprijeli, ter ugotoviti, kako se nanje najbolje pripraviti, 

V

V čin poročnika je bilo 
povišanih 22 pripadnikov in 
pripadnica Slovenske vojske.

Predsednik Pahor je pojasnil, 
da se od častnikov pričakujejo 

predvsem pravičnost, poštenost, 
odločnost, pogum in vodenje  

z zgledom.

IMAMO 
22 NOVIH 

ČASTNIKOV IN 
ENO ČASTNICO  

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič
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PRAZNIK  
1. BRIGADE

BESEDILO Marko Pišlar
FOTO Tadej Krese

in je bila pozneje pri tem gonilna sila vojaškega razvoja. Enota je bila v 
minulem četrt stoletju tudi nosilka uvajanja novih standardov, oblik ur-
jenj in usposabljanj ter sodelovanja v različnih mednarodnih operacijah 
in na misijah. Med razvojem enote pa so se spoprijemali s svojevrstnimi 
cilji in izzivi. Brigada je po besedah poveljnika Močnika trenutno na točki, 
ki bo zahtevala največje spremembe od njenega obstoja, in to z izjemnim 
tempom. Na nadaljnji razvoj enote bo namreč najbolj vplivala zlasti poso-
dobitev Slovenske vojske, ki že poteka. Brigadir Močnik je posebej naštel 
novi tehniko in tehnologijo, kakovostne razmere vojašničnega bivanja, 
sodobna vojaška strelišča in vadišča, nova kolesna oklepna in tovorna 
vozila, optoelektronske naprave in sredstva za nočno delovanje, sodobno 
osebno opremo bojevnika, nove artilerijske sisteme za usmerjanje ognja 
ter novo jurišno puško SCAR. »Brigada in enote v njeni sestavi bodo v 
prihodnosti jedro razvoja in vzpostavitve bojnih zmogljivosti za kopensko 
delovanje Slovenske vojske,« je izpostavil brigadir Močnik in dodal, da se 
bo na tej poti izboljševala interoperabilnost ter povečevali vojaška kohe-
zija enot in samopodoba, ki bo prežeta s trmo, vztrajnostjo ter vojaškim 
asketizmom. To in še marsikaj drugega je po njegovih ocenah nujen 
odziv zaradi zavedanja, da se je okolje okoli nas drastično spremenilo. 
Prav vojna v Ukrajini je vplivala na vse države zavezništva, ki obračajo 
s hitrim tempom svoj vojaški kompas v smeri večje in hitrejše odziv-
nosti, odvračanja, povečevanja ognjene moči, robustnosti in vzdržljivosti 
za delovanje. Po besedah poveljnika novo varnostno okolje zahteva še 
hitrejše prilagajanje varnostnih, obrambnih ter vojaških struktur za za-
gotavljanje celovite varnosti in obrambe. Ob tem je poudaril, da kljub 
že opaženemu tehnološkemu napredku ter posodobitvi Slovenske vojske 
ne smemo pozabiti na ljudi. »Samo motiviran, izobražen, usposobljen 
in izurjen pripadnik, ki ga podpira družina, je lahko uspešno vključen v 
vojaške enote ter bo le tako lahko učinkovito prispeval k uresničevanju  

vseh nacionalnih interesov in ciljev gle-
de varnosti ter obrambe v Republiki 
Sloveniji,« je povedal in dodal, da mu 
je v veselje ter privilegij, da bo lahko 
del vojaške kariere preživel na taktični 
ravni prav v kolektivu 1. brigade, zave-
dajoč se, kako in v katero smer se bo 
brigada razvijala. Ob izteku leta pa je 
vsem pripadnikom in njihovim družin-
skim članom zaželel prijetno praznova-
nje ter radost in ponos ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti. 

PONOSNI NA DEJANJA, KI SO TEMELJ 
DELOVANJA DANAŠNJE PRVE BRIGADE
Slavnostni govornik na slovesnosti ob 
dnevu 1. brigade poveljnik sil Sloven-
ske vojske generalmajor Roman Urbanč 
je v uvodu povedal, da se ob prazniku 
enote z veseljem in ponosom spominja-
jo dejanj, ki so zapisana kot temelj za 
delovanje današnje 1. brigade. Spomnil 
je na prvi postroj in dan, ko je prvič za-
dišalo po Slovenski vojski. »Bodite po-
nosni, da vaše korenine izhajajo prav iz 
enote, ki je imela zgodovinsko vlogo pri 
vzpostavitvi samostojne slovenske dr-
žave in je pozneje odločno prispevala k 
razvoju obrambne moči nove države ter 

zaščiti osamosvojitvenih naporov,« je 
povedal poveljnik sil Slovenske vojske. 
Pripadniki brigade so po njegovi oce-
ni v iztekajočem se letu naredili veliko, 
toda v prihodnjem letu jih čakajo novi 
ter še težji izzivi in preizkušnje. »Bodite 
ponosni, da ste vojaki Slovenske vojske 
in pripadniki 1. brigade,« jih je pohvalil 
poveljnik sil in govor sklenil z mislijo, da 
je ponosen ob spominu na obdobje, ko 
je bil sam poveljnik 1. brigade Sloven-
ske vojske. Generalmajor Urbanč je ob 
prihajajočih praznikih pripadnikom eno-
te zaželel prijetno praznovanje in veliko 
sreče v letu 2023. 
Ob dnevu 1. brigade Slovenske vojske 
so najzaslužnejšim pripadnikom podelili 
najvišja priznanja enote, in sicer zlato, 
srebrno in bronasto medaljo, razglasili 
so tudi najboljša vojaka in podčastnika. 
Praznično vzdušje na prireditvi je z glas-
benim nastopom popestril big band Or-
kestra Slovenske vojske s solistko Alyo. 
Praznovanje dne brigade se je nato v 
športni dvorani ljubljanske vojašnice 
nadaljevalo v sproščenem druženju ob 
glasbeni spremljavi skupine Orlek, na 
čelu katere je prejemnik letošnje Ježko-
ve nagrade Vlado Poredoš.

športni dvorani Vo-
jašnice Edvarda Pe-
perka v Ljubljani je v 
petek, 16. decembra, 
potekala osrednja slo-

vesnost ob dnevu 1. brigade Sloven-
ske vojske v spomin na 17. decem-
ber 2000, ko se je v Kočevski Reki 
prvič postrojila 30. razvojna skupina 
Teritorialne obrambe, ki se je pozne-
je razvila v 1. specialno brigado MO-
RiS. Na temelju te brigade pa je bila 
leta 1998 ustanovljena 1. brigada 
Slovenske vojske. Slovesnosti s slav-
nostnim postrojem ob dnevu enote 
so se udeležili visoki predstavniki 
Slovenske vojske ter sedanji in nek-
danji pripadniki 1. brigade. 

PRED ENOTO SO NAJVEČJE 
SPREMEMBE OD NJENEGA OBSTOJA
Udeležence slovesnosti je najprej poz-
dravil gostitelj, poveljnik 1. brigade Slo-
venske vojske brigadir Boštjan Močnik, 
ki je 1. brigado naslovil kot enoto en-
tuziazma, iniciative in drznosti. V nada-
ljevanju je spomnil, da se je enota raz-
vijala pospešeno do vstopa Slovenske 
vojske v severnoatlantsko zavezništvo 

V
Postroj pripadnikov 
1. brigade v športni 
dvorani ljubljanske 
vojašnice

Brigadir Močnik 
je najzaslužnejšim 
pripadnikom podelil 
priznanja. 
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na dolžnost vojaškega policista morajo 
uspešno opraviti še tečaj za pridobi-
tev policijskih pooblastil na Policijski 
akademiji v Tacnu ter uspešno končati 
osnovno specialistično usposabljanje 
za pridobitev vojaške evidenčne dol- 
žnosti vojaškega policista, ki je podlaga  
za nadaljnja usposabljanja za opra-
vljanje specialističnih dolžnosti znotraj 
enot vojaške policije. 

V DESETIH TEDNIH DO OSNOVNEGA 
VOJAŠKOPOLICIJSKEGA ZNANJA
Program specialističnega usposabljanja 
za vojaškega policista traja deset te-
dnov in obsega 420 ur predavanj, sa-
mostojnih vaj ter terenskega usposa-
bljanja in urjenja. Kot je pojasnil višji 
štabni vodnik Turšič, program omogoča 
bodočim pripadnikom vojaške policije, 
da spoznajo osnovna materialno-teh-
nična sredstva in opremo ter pooblasti-
la vojaške policije, se seznanijo z obo-
rožitvijo in usvojijo taktične postopke, 
ki jih pri svojem delu uporablja vojaška 
policija. Psihofizično kondicijo in teles-
ne sposobnosti pa izboljšujejo pri po- 
uku iz borilnih veščin, ki obsega pridobi-
tev osnovnega znanja iz samoobrambe 
in uporabe prisilnih sredstev. Speciali-
stično usposabljanje je do letos pote-
kalo na območju Vojašnice Edvarda Pe-
perka v Ljubljani, zaradi njene sanacije 
pa so morali letošnje usposabljanje iz-
vesti v Vojašnici Franca Uršiča v Novem 
mestu, kjer je začasno nastanjena tudi 
specializirana enota vojaške policije. 
Višji štabni vodnik Turšič je razložil, da 
bodo kandidati, ko bodo uspešno op-
ravili specialistično usposabljanje in na 
Policijski akademiji v Tacnu pridobili 
potrdilo o opravljenem usposabljanju 
za pridobitev osnovnih policijskih po-
oblastil, prerazporejeni na dolžnosti v 
enote vojaške policije glede na kad-
rovske potrebe. Pripadniki so predvide-
ni za popolnitev dolžnosti znotraj obeh 
čet vojaške policije, tisti, ki so uspeš-
no opravili izbor, pa tudi za popolnitev 
dolžnosti v posebni enoti specialne tak-
tike. Slušatelji te generacije so se začeli 
usposabljati 24. oktobra, usposabljanje 
pa bodo končali 6. januarja leta 2023, 
ko bodo prejeli potrdila o opravljenem 
specialističnem usposabljanju za voja-
škega policista. Prav tako jim bo Od-
sek za vojaško policijo na Generalštabu  

za opravljanje specialističnih nalog. To 
so vojaški policist varnostnik, vojaš-
ki policist motorist, pripadnik poseb-
ne enote specialne taktike, specialist 
vojaške policije pirotehnik, kriminalist 
vojaške policije in vodnik službenega 
psa. Ti kandidati morajo poleg splo-
šnih pogojev za zaposlitev v Slovenski 
vojski izpolnjevati še nekatere druge. 
Imeti morajo najmanj peto stopnjo 
izobrazbe in ne smejo biti v disciplin-
skem postopku ter imeti varnostnih, 
zdravstvenih in psihofizičnih omeji-
tev. Zaželeni pa so delovne izkušnje 
v enotah Slovenske vojske in soglasje 
nadrejenega za prerazporeditev v vo-
jaško policijo. Pred prvo razporeditvijo  

d 5. do 9. decembra je v Vojašnici Franca Uršiča  
v Novem mestu potekalo terensko usposabljanje  
v okviru specialističnega usposabljanja za pridobi-
tev vojaške evidenčne dolžnosti A11106 – vojaški 
policist. Desettedenskega specialističnega usposa-

bljanja, ki poteka pod strokovnim vodstvom specializirane enote 
vojaške policije in ob podpori izkušenih inštruktorjev, podčastni-
kov ter častnikov iz obeh čet vojaške policije 1. in 72. brigade, se 
je udeležilo 20 slušateljev iz različnih enot Slovenske vojske. Vod-
ja specialističnega usposabljanja za vojaško evidenčno dolžnost 
vojaškega policista višji štabni vodnik Toni Turšič iz specializira-
ne enote vojaške policije je pojasnil, da usposabljajo eno izmed 
boljših generacij, saj slušatelji kažejo visoko stopnjo zanimanja za 
delo in pridobivanje novega znanja ter si resnično želijo opravljati 
dolžnosti vojaškega policista v enotah vojaške policije. Med našim 
obiskom v Novem mestu so pod strokovnim vodstvom inštruktor-
jev vojaške policije spoznavali postopke pri varovanju osebe.

O

»Usposabljanje  
za vojaškega policista 

je zanimivo in zelo 
razgibano, čeprav sem kot 
civilni policist že pridobil 

določeno policijsko 
znanje.«

vojak  
ROK KOROŠAK

»Kot bodoča pripadnica 
vojaške policije želim  
čim več časa preživeti  

na opravljanju operativnih 
nalog v četi vojaške 

policije.«

vojakinja  
ANJA PRAŠNIKAR

Z USPOSABLJANJEM 
DO NOVEGA ZNANJA

Naloge vojaške policije v Slovenski 
vojski so opredeljene v Zakonu o ob-
rambi. Vojaška policija nadzoruje in 
skrbi za vojaški red in disciplino ter 
varnost vojaškega prometa in opravlja 
druge pomembne naloge, ki so po-
vezane s preprečevanjem, preiskova-
njem ter odkrivanjem kaznivih dejanj 
v vojski. Prav tako izvaja varovanje 
objektov in okolišev, ki so posebnega 
pomena za obrambo, skrbi pa tudi za 
varovanje vojaških in civilnih oseb ter 
vojaških delegacij in izvaja druge vo-
jaškopolicijske naloge. Enote vojaške 
policije Slovenske vojske v svoji sestavi 
združujejo vojaške policiste specialiste, 
ki so posebej usposobljeni in izurjeni 

Kandidati  
so spoznavali 
praktične postopke 
pri varovanju osebe. 
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Slovenske vojske kot najvišji vojaški strokovni organ za to področje po-
delil tudi potrdila o uporabi vseh prisilnih sredstev v vojaški policiji, kot 
so na primer palica z ročajem, sredstva za vklepanje in vezanje, alkotesti, 
laserski merilniki hitrosti ter še nekatera druga. 

MED 20 SLUŠATELJI TUDI PRIPADNICA SLOVENSKE VOJSKE
V specializirani enoti vojaške policije kot nosilni enoti izvajajo specialistič-
no usposabljanje za delo v vojaški policiji praviloma enkrat na leto. Višji 
štabni vodnik Turšič je poudaril, da imajo v primerjavi s preteklimi leti, ko 
so usposabljali od pet do deset slušateljev, tokrat na usposabljanju zelo 
veliko skupino, v kateri je 20 pripadnikov Slovenske vojske, med njimi tudi 
ena pripadnica. Tudi ženske se lahko zaposlijo kot vojaške policistke ter 
so zaradi narave dela in zakonskih določil zelo zaželene pri delu v vojaš-
ki policiji. En pripadnik pa je zaradi preseganja števila ur neopravičene 
odsotnosti usposabljanje predčasno končal. Vodja usposabljanja Turšič 
je ocenil, da so glede na splošno pomanjkanje kadra za delo v Slovenski 
vojski v enoti zelo veseli, da še vedno obstaja zanimanje za delo v vojaš-
ki policiji. Slušatelji v tej generaciji večinoma prihajajo iz enot 1. in 72. 
brigade Slovenske vojske. Vojak Rok Korošak, ki je v Slovenski vojski za-
poslen dobrih pet let, se je usposabljanja za vojaškega policista udeležil 
kot pripadnik pehotne čete 20. pehotnega polka iz Celja. Pred vstopom v 
vojsko je delal kot civilni policist, zato si je v vojski zaželel nadaljevati ka-
riero v vojaški policiji. Ocenil je, da je usposabljanje za vojaškega policista 
zanimivo in razgibano, čeprav je kot civilni policist že pridobil znanje ter 

opravil usposabljanje za policijska po- 
oblastila na Policijski akademiji. Zato si 
želi, da bi se čim prej lahko zaposlil kot 
policist v četi vojaške policije. V skupini 
kandidatov na usposabljanju pa je bila 
edina ženska vojakinja iz 132. gorskega 
polka z Bohinjske Bele Anja Prašnikar, 
ki se je v preteklosti že udeležila speci-
alističnega usposabljanja za delo v vo-
jaški policiji, vendar ga je morala zaradi 
objektivnih razlogov po enem mesecu 
prekiniti. Program usposabljanja se ji 
zdi zelo zanimiv, čeprav se prej s policij-
skim znanjem še ni srečala. Kot bodoča 
pripadnica vojaške policije želi čim več 
časa preživeti na opravljanju operativ-
nih nalog v četi vojaške policije.

Usposabljanje je potekalo pod 
strokovnim vodstvom izkušenih 
inštruktorjev iz vojaške policije.

ačelnik Generalšta-
ba Slovenske vojske 
generalmajor Robert 
Glavaš je v petek, 16. 
decembra, na ura-

dnem obisku v Sloveniji gostil načel-
nika švicarskih oboroženih sil gene-
ralpodpolkovnika Thomasa Süsslija. 

Sogovornika sta govorila predvsem o 
varnostnih razmerah na vzhodnem krilu 
zavezništva in Zahodnem Balkanu ter o 
izkušnjah iz sodelovanja v stalnem struk-
turnem sodelovanju na področju varnos-
ti in obrambe v okviru Evropske unije. 
Med pogovorom sta izrazila obojestran-
ski interes za poglobitev sodelovanja,  

V LATVIJI  
12. SLOVENSKI 
KONTINGENT

POGLOBITEV 
SODELOVANJA  
S ŠVICARSKO VOJSKO

N

BESEDILO Slovenska vojska 
FOTO Tadej Krese

BESEDILO Slovenska vojska 
FOTO Luka Mitrović

predvsem glede vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Načelnik Generalšta-
ba Slovenske vojske se je švicarskemu kolegu zahvalil za dolgoletno podporo 
pri usposabljanju vojaških helikopterskih posadk. Generala sta ocenila, da je 
sodelovanje med vojskama v trenutnih razmerah pomembno ter da krepitev 
odnosov s partnerskimi državami prispeva k boljši obrambi in varnosti. Švicar-
skega gosta je nato na obrambnem ministrstvu sprejel še minister za obrambo 
Marjan Šarec z delegacijo. Pogovarjali so se o krepitvi sodelovanja na obramb-
nem področju in varnostnih razmerah v svetu, s poudarkom na vojni v Ukrajini. 
Visoki gost iz Švice je obisk pri nas končal s predstavitvijo Šole za usposabljanje 
kontrolorjev združenih ognjev v Cerkljah ob Krki in ogledom njenih zmogljivosti. 

sredo, 14. decembra, 
je v navzočnosti po-
veljnika 72. brigade 
brigadirja Boštjana 
Baša in poveljnika 

kanadske bojne skupine potekala 
slovesna primopredaja dolžnosti 
med 11. in 12. kontingentom Slo-
venske vojske na misiji Okrepljena 
prednja prisotnost v Latviji. 

Brigadir Baš se je 11. kontingentu zah-
valil za dobro opravljeno delo, novemu 
pa zaželel veliko uspeha pri opravljanju 
nalog. Večino 12. slovenskega kontin-
genta, ki mu poveljuje stotnik Martin  

V
Ličen, sestavlja ognjeni vod 155 milimetrov iz sestave baterije za ognjeno 
podporo 1. brigade Slovenske vojske. Kontingent je dopolnjen z ognjenima 
oddelkoma pripadnikov oboroženih sil Črne gore in Severne Makedonije, 
v njegovi sestavi so še vojaška policija, nacionalni podporni element in 
pripadniki, ki opravljajo naloge v sestavi mednarodnega poveljstva ba-
taljonske skupine pod vodstvom Kanade, v okviru katere deluje mešani 
slovensko-črnogorsko-makedonski vod. Z navzočnostjo vojske na misiji v 
Latviji Slovenija prispeva h krepitvi odvračalne in obrambne drže zavez-
ništva, dvigu svojih usposobljenosti, izurjenosti in bojne pripravljenosti ter 
povečanju povezljivosti z zavezniki.
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OBJAVE 
MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO

6298.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Igor BIZJAK, 1964
Alojzija BOJNEC, 1962
Boris BOLE, 1962
Jože ČOP, 1963
Katarina FINK, 1981
Damijan FIRM, 1964
Jožef FUNA, 1960
Alan GEDER, 1958

Zoran JANKOVIČ, 1962
Zdravko KAC, 1964
Tomaž KOLAR, 1960
Boris KRAMŽAR, 1964
Marko KRIVEC, 1964
Aleš LAZAR, 1964
Darko LUBI, 1960
Franc MAJCEN, 1964
Ivan MASLO, 1963
Franc PANGERC, 1965
Bruno PINTARIČ, 1964
Janez PRAŠIČEK, 1958
Franjo REBERNAK, 1964
Robert RIMAHAZI, 1964
Zoran SAVIĆ, 1967
Alojzij ZADEL, 1964

Številka: 094-2/2022-35
Datum: 14. 10. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6299.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

VELIKO SABLJO  
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
prejme:
Boštjan BAŠ, 1974

Številka: 094-2/2022-36
Datum: 18. 10. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6300.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 

člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. MEDALJO ZA HRABROST
prejme:
Marko SIMONIČ, 1984

II. MEDALJO ZA ZASLUGE
prejme:
Darko LUBI, 1960

Številka: 094-2/2022-37
Datum: 19. 10. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6301.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Milan ANCEL, 1961
Zoran BARJAKTAREVIĆ, 1964
Sandi BEČAJ, 1964
Ivo BEDNARIK, 1959
Alfonz CUGMAS, 1958
Joko ČANČAR, 1964
Stjepan DERK, 1962
Janez DRESLER, 1966
Milivoj DREVENŠEK, 1964
Viktor FELKAR, 1964
Miloš GORJANC, 1964
Branko GRAHORNIK, 1964
Mitja JEŠELNIK, 1963
Jela JOVIĆ, 1961
Peter KOGOVŠEK, 1963

ŠT. 362 
DECEMBER 2022

njegovo delo in trenutke, ki jih je na-
menil državi, mu zaželel zdravja in us-
peha ter mu podaril spominsko darilo 
Ministrstva za obrambo. 
Ob koncu je pred poveljniški zbor Slo-
venske vojske stopil še Borut Pahor in 
v svojem govoru poudaril, da zapušča 
položaj z zadoščenjem, saj je izpolnil 
veliko stvari, ki si jih je zadal. »Ni bilo 
brez napak, ampak trudil sem se biti 
predsednik vseh Slovencev, povezo-
vati skupnost, prispevati k spravi gle-
de dogodkov polpretekle zgodovine, 
krepiti ugled države in negovati dobre 
odnose s sosedi ter biti dober, čas-
ten vrhovni poveljnik obrambnih sil,« 
je povzel. »Ta vojska je ubranila naši 
samostojnost in neodvisnost. Vi ste 
njeni ponosni dediči in kot predsednik 
republike sem imel to čast, da sem bil 
vaš vrhovni poveljnik,« je izpostavil in 
dodal, da je Slovenska vojska danes 
razvita vojska, ki se še izpopolnjuje in 
je del zveze Nato ter služi zagotavlja-
nju miru in stabilnosti v svetu. Pojasnil 
je, da je bil ob obiskih skoraj vseh mi-
sij ponosen na to, kako profesionalno, 
zavzeto in s srcem delujejo pripadniki 
Slovenske vojske ter s svojim delom 
krepijo ugled naše države v svetu, na-
njo pa se lahko vedno zanesemo tudi 
doma, saj je naša prihodnost zaradi 
nje varnejša. Ob koncu nagovora je 
pripadnicam in pripadnikom Slovenske 
vojske zaželel, da bi svoje delo še na- 
prej opravljali profesionalno, zavzeto 
in s srcem, se jim zahvalil za požrtvo-
valno delo ter jim voščil lepe praznike 
in vse dobro v prihodnosti. Ob koncu 
obiska v Slovenski vojski je zahvalo 
podelil svojemu pribočniku polkovni-
ku Branku Podbrežniku za dolgoletno 
spremljanje ob najpomembnejših do-
godkih ter poveljniku Gardne enote 
Slovenske vojske podpolkovniku Mar-
ku Hlastecu za pokončno držo, stru-
men korak in popolno predanost svo-
jemu poslanstvu.  

redsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik 
obrambnih sil Borut Pahor se je pred iztekom man-
data 21. decembra v Vojašnici Ivana Cankarja na 
Vrhniki poslovil od poveljniške strukture Slovenske 
vojske. Slovesnosti so se udeležili načelnik General-

štaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, minister za 
obrambo Marjan Šarec, poveljnik sil Slovenske vojske general-
major Roman Urbanč ter poveljujoči brigadam, polkom in enotam 
Slovenske vojske. V svojem nagovoru je Pahor izpostavil ponos 
in čast, ki ju je čutil vsakič, ko je stal pred pripadnicami in pripa-
dniki Slovenske vojske.

Predsednik Borut Pahor se je tri dni pred koncem mandata še zadnjič 
v vlogi vrhovnega poveljnika obrambnih sil sprehodil po rdeči prepro-
gi pred postrojem Gardne enote Slovenske vojske. Z obiskom sedeža 
Poveljstva sil Slovenske vojske na Vrhniki se je poslovil od vojaške po-
veljniške strukture. Po sprejemu s častmi je sledila krajša slovesnost z 
nagovori visokih gostov. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske ge-
neralmajor Robert Glavaš se mu je v imenu vojske zahvalil za njegov 
trud in razumevajoč odnos do obrambnih sil ter mu poklonil spominsko 
knjigo, v kateri so zbrane fotografije z različnih dogodkov, na katerih 
je predsednik bil med pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske. Mi-
nister za obrambo Marjan Šarec je v svojem nagovoru izpostavil, da 
se je v desetih letih predsedniškega mandata veliko zgodilo in da ži-
vimo v nepredvidljivem svetu ter da naj slovo od funkcije ne bo slovo 
od skupnega delovanja za dobro Slovenije. Zahvalil se je Pahorju za  

SLOVO PREDSEDNIKA DRŽAVE  
OD SLOVENSKE VOJSKE

P

BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič

Zadnji sprejem z vojaškimi 
častmi pred Gardno enoto 
Slovenske vojske
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Janko KOPRIVEC, 1964
Danijel KOVAČ, 1962
Rozalija KROPEC, 1962
Zdravko LIKOVIČ, 1963
Branko LORENČIČ, 1963
Peter MIHALINEC, 1965
Martin MIKLAVEC, 1963
Janko NOSE, 1962
Boštjan OMAN, 1967
Simona PLEMENITAŠ GRIZILA,  
1963
Ljubo POLES, 1963
Viktorija ŠKOBERNE, 1965
Barbara UNK, 1965

Številka: 094-2/2022-38
Datum: 28. 10. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6302.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE II. STOPNJE
prejme:
polkovnik CHRISTOPHER CASSEM, 
1976, Belgija

Številka: 094-2/2022-39
Datum: 28. 10. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6303.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) 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, 72/18 in 32/21) izdajam 

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE III. STOPNJE
prejmejo:
stotnik COLIN CARSWELL,  
1989, Kanada
stotnik THOMAS EPPLETT,  
1986, Kanada
stotnik MARKO PAŠIĆ,  
1990, Črna gora

Številka: 094-2/2022-40
Datum: 7. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6304.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Mitja BAN, 1967
Marija BAŠELJ, 1961
Bojan BREZOVNIK, 1963
Rudolf DOLŠČAK, 1957
Branko GARAFOLJ, 1958
Marjan HORJAK, 1966
Dušan HORVAT, 1965
Jasminka KLIČIĆ, 1963
Zoran LALIĆ, 1955
Zoran LEBEN, 1963
Danica MARKO, 1963
Gordan PAVKOVIĆ, 1961
Rok PEČAR, 1966
Peter PETAČ, 1978

Karmen PETROVČIČ SELMANI,  
1963
Igor PRAPROTNIK, 1971
Miroslav RAUTER, 1961
Drago SELINŠEK, 1964
Lojze SEVŠEK, 1961
Desimir SPASOJEVIĆ, 1960
Jože STRAŽIŠAR, 1964
Miran ŠAVLI, 1955
Mihael TARMAN, 1963
Breda TERŽAN, 1962
Jana TUŠAR, 1968
Igor UREKAR, 1959
Renato VEZZOSI, 1963
Gorazd VIDRIH, 1958
Igor ZORZUT, 1959

Številka: 094-2/2022-41
Datum: 10. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6305.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

POPRAVEK ODREDBE
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
ŠT. 094-2/2022-30  
Z DNE 2. 9. 2022

Odredba o podelitvi priznanj Mini-
strstva za obrambo (MO, št. 094-
2/2022-30 z dne 2. 9. 2022) se 
popravi tako, da se:

- črta točka  
II. MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE II. STOPNJE 
ter s tem prejemnik priznanja 
podpolkovnik Daniel Boss, roj. 
6. 4. 1974, Švica in 

- črta točka  
III. MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE III. STOPNJE 
ter s tem prejemnik priznanja 

nadporočnik Dominik Brunner, roj. 
13. 10. 1970, Švica. 

Številka: 094-2/2022-42
Datum: 11. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6306.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. ZNAK ZA DOLGOLETNO 
SLUŽBO – XXX LET
prejme:
Milan ŽURMAN, 1964

II. ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Drago BUKOVEC, 1964
Elida LAINŠČEK, 1961
Aleš MIKLAVČIČ, 1963
Cvetko OBLAK, 1964
Marjan POGAČAR, 1959
Branka POGAČNIK, 1964
Tadej PUŠAVEC, 1965
Miloš SAJIČ, 1966
Iztok VELIKONJA, 1964
Darjo ZORAN, 1964

Številka: 094-2/2022-45
Datum: 22. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6307.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 

člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I. MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE II. STOPNJE
prejmejo:
polkovnik LADISLAV BUJAREK, 
1977, Češka republika
majorka MARIA LIŠANIKOVA,  
1980, Slovaška
podpolkovnik JIŘÍ PAZDĚRA,  
1980, Češka republika
major PAVEL PETRAK,  
1983, Češka republika

II. MEDALJO ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE III. STOPNJE
prejme:
nadporočnik MAREK KOLAR,  
1988, Slovaška

Številka: 094-2/2022-46
Datum: 24. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6308.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Iztok BASTIČ, 1966
Jožef BUDJA, 1963
Gordana CRNOV, 1962
Amir EGRLIĆ, 1968
Bojan GOLIČ DERENČIN, 1960

Roman LANŠČEK, 1964
Ljerko LOVAS, 1966
Marijan PUST, 1965
Dragan RUŽIČIČ, 1960
Franci VOLČIČ, 1964
Đuro ZAPLATIĆ, 1960
Vilko ŽNIDARŠIČ, 1964

Številka: 094-2/2022-47
Datum: 29. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6309.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejmejo:
Jože BIZJAK, 1956
Jožef KOZEL, 1978
Branka NAGLIČ, 1956

Številka: 094-2/2022-48
Datum: 30. 11. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6310.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
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MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejme:
Marko KOŠIR, 1964

Številka: 094-2/2022-49
Datum: 13. 12. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6311.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ter prvega odstavka 80. 
člena Pravilnika o priznanjih Ministr-
stva za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 
72/18 in 32/21) izdajam

ODREDBO
O PODELITVI PRIZNANJ 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

ZAHVALNO LISTINO  
S SPOMINSKIM KOVANCEM
prejme:
Bojan DOBROTIĆ, 1966

Številka: 094-2/2022-50
Datum: 15. 12. 2022

Marjan ŠAREC
MINISTER

6312.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260 z dne 
17. 1. 2014 izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejme:
Tom PEČAR, 1966

Številka: 094-9/2022-15
Datum: 29. 7. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6313.
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 o 
priznanjih načelnika GŠSV št. 094-5 
/2013-260 z dne 17. 1. 2014 izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejmeta:
Jaka BERGER, 1979
Matej CVETKO, 1974

Številka: 094-9/2022-16
Datum: 29. 7. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6314.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260 z dne 
17. 1. 2014 izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejmejo:
Katarina AHAC, 1977
Marko BRANKOVIČ, 1981
Nejc HAVLAS, 1981
Tomislav PEČEK, 1963
Klemen SEŠEK, 1973
Radovan SRŠA, 1974
Aleš ŠTARKL, 1972

Številka: 094-9/2022-13
Datum: 21. 9. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6315.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza o priznanjih načelnika GŠSV 
št. 094-5/2013-260 z dne 17. 1. 2014 
izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejmejo:
Ivo BEDNARIK, 1959
Ignacij MERSEL, 1969
Albert PELAJ, 1988

Številka: 094-9/2022-17
Datum: 30. 9. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6316.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 

86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza o priznanjih načelnika GŠSV 
št. 094-5/2013-260 z dne 17. 1. 2014 
izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejme:
Zoran BARJAKTAREVIĆ, 1964

Številka: 094-9/2022-20
Datum: 30. 9. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6317.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260 z dne 
17. 1. 2014 izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejmejo:
Aleksander DRNOVŠEK, 1976
Gregor FERBEŽAR, 1973
Jože GOVEDNIK, 1977
Ervin HATUNIĆ, 1971
Matej KORON, 1972
Dušan LADINEK, 1964
Slavko PREK, 1969
Aleksander ROZMAN, 1977
Miha STRNAD, 1976
Domen ŠIVIC, 1988
Franc TURK, 1968
Jana TUŠAR, 1968
Dušan VALENTINC, 1972
Janez VIDIC, 1977
Dejan VIRAG, 1970

Številka: 094-9/2022-18

Datum: 3. 10. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6318.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza o priznanjih načelnika GŠSV 
št. 094-5/2013-260 z dne 17. 1. 2014 
izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

MEDALJO V SLUŽBI MIRU
prejmejo:
Andrej ABRAM, 1983
Matej BAGARI, 1983
Franjo BAUMAN, 1972
Aleš BIŠKUP, 1974
Andrej BLATNIK, 1977
Jernej BOKAL, 1997
Dušan BRATEC, 1979
Mojca BROŽIČ, 1977
Marko BRUS, 1967
Drago CESAR, 1967
Darko CVETKO, 1967
Miha ČIČIĆ, 1985
Adnana ČOHA, 1980
Uroš ČRNIGOJ, 1993
Damijan FINC, 1973
Marko FRIDL, 1979
Milena GALUF, 1981
Janez GREGORC, 1998
Matej HABJANIČ, 1983
Adis HAMZIĆ, 1994
Jernej HENIGMAN, 1966
Bojan HOČEVAR, 1968
Dušan HORVAT, 1965
Luka HRAST, 1998
Venčeslav IVANČIČ, 1974
Denis JANESKI, 1977
Klemen JAUNIG, 1971
Ivan JERINA, 1967
Marta JEŽEK, 1967
Andrej JURJEVIČ, 1964
Jože KAC, 1977

Tilen KAVČIČ, 1985
Inge KEMPERLE, 1969
Matej KERŠIČ, 1971
Jaka KLOBOVES, 1998
Gregor KOSTANJEVEC, 1979
Marko KOTAR, 1967
Bor KOZINC, 1999
Marko KRIVOROTOV, 1979
Matej KRNC, 1972
Urška KUZMAN, 1997
Matija LEBAN, 1996
Rajko LESKOVŠEK, 1966
Mateja LEVPUŠČEK, 1979
Nenad LJUBANIĆ, 1983
Mladen LORENČIČ, 1970
Aleksander LUKIĆ, 1982
Klemen LUNAR, 1995
Aleš LUPŠINA, 1975
Mile MARINKOVIĆ, 1971
Gorazd MEDVED, 1968
Andrej MIKLIČ, 1983
Goran MOMČILOVIĆ, 1985
Milan NOVAK, 1980
Janko NUČIČ, 1973
Vladislav OBRADOVIĆ, 1990
Vilko OSTANEK, 1969
Nik PEM, 1995
Stipo PETRUŠIĆ, 1964
Matej PODBOJ, 1975
Mitja PODGORNIK, 1976
Roman POGAČNIK, 1969
Simon POTOČNIK, 1973
Jure PREZELJ, 1979
Slavko PRIMC, 1968
Uršula PRISLAN UREK, 1972
Tadej RAJH, 1982
Milan REBRICA, 1965
Nenad RIKIĆ, 1975
Daša Špela ROPRET, 1971
Niko RUDOLF, 1968
David SELAN, 1994
Maja SIMONIČ, 1980
Janez SMOLEJ, 1968
Rok STARE, 1988
Jožica STARINA, 1977
Rado SVENŠEK, 1965
Sašo ŠKOFIC, 1970
Viktor ŠTRITOF, 1978
Daniel ŠULER, 1971
Martin TESLA, 1997
Danijel TOMASOVIĆ, 1981
Igor TOMAŠIČ, 1964
Goran TURUDIĆ, 1978
Alem UKIĆ, 1994
Ines VATOVEC, 1977
Aleksander VIDOVIČ, 1971
Matej VINKOVIĆ, 1991
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Jožica VIRANT, 1966
Fedja VRANIČAR, 1976
Marko VRBNJAK, 1983
Luka ŽNIDARŠIČ, 1996

Številka: 094-9/2022-19
Datum: 18. 10. 2022

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GENERALŠTABA SV

6319.
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, 72/18 in 
32/21) in Ukaza o priznanjih načel-
nika Poveljstva sil Slovenske vojske 
št. 094-4/2018-29 z dne 31. 7. 2018 
izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
POVELJSTVA SIL SV

ZLATO MEDALJO PS
prejmeta:
Franc KALIČ, 1967
Franc KORAČIN, 1966

Številka: 094-4/2022-60
Datum: 30. 9. 2022

Generalmajor
Roman URBANČ
POVELJNIK SIL

6320.
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, 72/18 in 32/21) 
in Ukaza VEŠC št. 094-7/2018- 43 z 
dne 23. 1. 2019 izdajam

UKAZ

O PODELITVI PRIZNANJ 
VEŠČINSKEGA CENTRA

I. POHVALO POVELJNIKA  
VC
prejme:
Edis HRUSTANOVIĆ, 1978

II. ZAHVALO POVELJNIKA  
VC
prejmeta:
Darinka KOREN, 1970
Jani LIKAVEC, 1968

Številka: 094-4/2022-63
Datum: 6. 10. 2022

Polkovnik
Boško HAUPT
POVELJNIK

6321.
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, 72/18 in 
32/21) in Ukaza 74. PEHP št. 094-3 
/2013-169 z dne 15. 1. 2014 z dopol-
nilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
74. PEHOTNEGA POLKA SV

I. BRONASTO PLAKETO  
74. PEHP
prejme:
Aleš KESIČ, 1977

II. ZAHVALO POVELJNIKA  
74. PEHP
prejmejo:
Simon GODINA, 1972
Tomaž MIHELIČ, 1970
Janez PODGORNIK, 1968
Matevž ŠPINDLER, 1978
Peter ZVONC, 1975

Številka: 094-4/2022-64
Datum: 6. 10. 2022

Podpolkovnik

Jure HIMELRAJH
POVELJNIK POLKA

6322.
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, 72/18 in 
32/21) in Ukaza 153. LETEHESK št. 
094-5/2013-186 z dne 20. 11. 2013 
z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
153. LETALSKOTEHNIČNE 
ESKADRILJE SV

I. BRONASTO PLAKETO  
153. LETEHESK
prejmejo:
Branislav KOCIJAN, 1963
Zoran RAVBAR, 1965
Benjamin ŠKRINJAR, 1977

II. POHVALO POVELJNIKA  
153. LETEHESK
prejmejo:
Sašo BAUMKIRHER, 1984
Marko BUNDERLA, 1981
Andrej ERKER, 1989
Boštjan KOSTEVC, 1967
Tomaž LIKAR, 1970
Goran ŠIMIC, 1982
Rajko TOT, 1985

Številka: 094-4/2022-59
Datum: 25. 10. 2022

Podpolkovnik
Andrej KLINAR
POVELJNIK ESKADRILJE

6323.
Na podlagi 54. člena Zakona o obram-
bi (Uradni list RS, št. 103/04 – ura-
dno prečiščeno besedilo) in drugega 
odstavka 80. člena Pravilnika o prizna-
njih Ministrstva za obrambo (Uradni 
list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 
37/15, 72/18 in 32/21) izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
VIŠJE VOJAŠKE STROKOVNE ŠOLE

BRONASTO PLAKETO VVŠ
prejme:
Robert BELOVIČ, 1964

Številka: 094-4/2022-69
Datum: 27. 10. 2022

VU XIII. r.
dr. Darko ŠČAVNIČAR
NAČELNIK VVŠ DEKAN

6324.
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, 72/18 in 
32/21) in Ukaza RB 72. BR št. 094-3 
/2013-167 z dne 6. 1. 2014 z dopol-
nilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
RODOVSKEGA BATALJONA  
72. BRIGADE SV

ZAHVALO POVELJNIKA RB  
72. BR
prejmeta:
David BRODNJAK, 1985
Boris PLEŠNIK, 1988

Številka: 094-4/2022-72
Datum: 3. 11. 2022

Podpolkovnik
Matija SKRBINEK
POVELJNIK BATALJONA

6325.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 
drugega odstavka 80. člena Pra-
vilnika o priznanjih Ministrstva za 
obrambo (Uradni list RS, št. 41/07, 
4/11, 86/11, 105/13, 37/15, 72/18 

in 32/21) in Ukaza 1. BR št. 094-5 
/2013-155 z dne 19. 11. 2013 z do-
polnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
1. BRIGADE SV

I. ZLATO MEDALJO  
1. BR
prejme:
Jakob LUKIČ, 1965

II. SREBRNO MEDALJO  
1. BR
prejme:
Radoš MELINK, 1968

III. BRONASTO MEDALJO  
1. BR
prejmejo:
Kristijan ČERVINSKI, 1989
Janez HOČEVAR, 1995
Franc MAJCEN, 1964
Gregor PUŠ, 1986
Gašper RAJŠEL, 1993
Peter SAJEVEC, 1977
Milan SETNIČAR, 1969
Timi ŠKOFIČ, 1995
Primož TEKAVČIČ, 1991
Bojan TONIĆ, 1978
Žiga VIDIC, 1992
Nejc VODOVNIK, 1988
Jože VOVKO, 1990

IV. POHVALO POVELJNIKA  
1. BR
prejmejo:
Luka BULOVEC, 1977
Rok DREMELJ, 1987
Gregor FILIPOVIĆ, 1986
Matjaž FINŽGAR, 2001
Dejan GJURIN, 1972
Aleš GORJUP, 1971
Ana GRUBAR, 1991
Aleš HRIBAR, 1987
Gregor KAPELE, 1985
Jan KOZIN, 1996
Bogdan KREČIČ, 1969
Hariz RAČIĆ, 1987
David ROJC, 1994
Aleš SMREKAR, 1975
Danijel ŠEGINA, 1986
Kristina VALENTE, 1980
Luka ŽNIDARČIČ, 1979

Številka: 094-4/2022-73

Datum: 9. 11. 2022

Brigadir
Boštjan MOČNIK
POVELJNIK BRIGADE

6326.
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 PŠŠ št. 094-5/2013-181 z dne 
13. 11. 2013 z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
POVELJNIŠKO-ŠTABNE ŠOLE SV

I. ZLATO PLAKETO  
PŠŠ
prejme:
Martin MARTINOVIĆ, 1985

II. SREBRNO PLAKETO  
PŠŠ
prejme:
Linda PELAJ, 1990

III. BRONASTO PLAKETO  
PŠŠ
prejme:
Ivan ROJC, 1987

Številka: 094-4/2022-74
Datum: 10. 11. 2022

Polkovnik
Ivan TURNŠEK
POVELJNIK

6327.
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, 72/18 in 32/21) 
in Ukaza ŠPE št. 094-4/2015-704 z 
dne 9. 11. 2015 izdajam
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UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
ŠPORTNE ENOTE

I. ZLATO MEDALJO ŠPE
prejmeta:
Žan KRANJEC, 1992
Tim MASTNAK, 1991

II. SREBRNO MEDALJO ŠPE
prejme:
Luka BOŽIČ, 1991

III. BRONASTO MEDALJO ŠPE
prejmejo:
Mia KRAMPL, 2000
Luka POTOČAR, 2001
Igor PRIMC, 1966

IV. ZAHVALO POVELJNIKA  ŠPE
prejmejo:
Klemen BAUER, 1986
Rajmond DEBEVEC, 1963
Filip FLISAR, 1987
Katarina PINTERIČ, 1981
Urška ŽOLNIR JUGOVAR, 1981

Številka: 094-4/2022-75
Datum: 11. 11. 2022

Podpolkovnik
Jure VELEPEC
POVELJNIK

6328.
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, 72/18 in 32/21) 
in Ukaza 72. BR št. 094-3/2013-170 z 
dne 15. 1. 2014 z dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
72. BRIGADE SV

I. SREBRNO MEDALJO 72. BR
prejmejo:
Ivan BOBOVNIK, 1972
Renato BREZNER, 1971
Milenko CEHNAR, 1968
Amir EGRLIĆ, 1968

II. BRONASTO MEDALJO  
72. BR
prejmejo:
Uroš BINCL, 1989
Damjan DRAGAR, 1979
Milivoj DREVENŠEK, 1964
Mirko EKART, 1974
Metka HERCEG, 1971
Sebastjan HROVAT, 1976
Marjeta KALIŠNIK, 1977
Andrej KOS, 1987
Katja KRIŽOVNIK KERŠ, 1980
Blaž LOGAR, 1987
Kristjan PETERKA, 1975
Timotej PETROVIČ, 1995
Stanko PODLESNIK, 1976
Luka POKLEČKI, 1992
Boris POPLATNIK, 1965
Štefan ŠIFTAR, 1985
Bojan ŽIST, 1966
Tin ŽURAN, 1989

III. BRONASTO PLAKETO  
72. BR
prejme:
GASILSKA BRIGADA MARIBOR

IV. POHVALO POVELJNIKA  
72. BR
prejmejo:
Maksimiljan ČRNKO, 1967
Goran ČUPELJIĆ, 1986
Nino ČURMAN, 1996
Igor DERGANC, 1989
Denis DROFENIK, 1988
Rok ERNECL, 1996
Matija GLAŽAR, 1994
Nejc HALADEJA, 1986
Samo JAKOB, 1985
Monika JANEŽIČ, 1980
Tatjana JANŽEKOVIČ, 1974
Miran KIRM, 1981
Katja KREMZER, 1997
Damjan LOVREC, 1978
Silvo LOZINŠEK, 1973
Andreja MAJER, 1972
Tihomir MARCIUŠ, 1983
Iztok MOŽE, 1965
Blaž RAKUŠA, 1993
Aleš REPINA, 1980
Uroš REPŠE, 1980
Viljem SLIVNIKAR, 1966
Igor ŠIPEK, 1972
Janez ŠUŠTAR, 1978
Taras TERJAŠEK, 1992
Tomaž TOMAŽIČ, 1983
Boštjan TURK, 1979

Darja VISOČNIK, 1963
Roman ZAVEC, 1981
Silvo ŽUNKO, 1969

V. ZAHVALO POVELJNIKA  
72. BR
prejme:
Marko MELIK, 1962

Številka: 094-4/2022-70
Datum: 18. 11. 2022

Brigadir
Boštjan BAŠ
POVELJNIK 72. BR

6329.
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

I. v čin desetnika: 
Luka ANDREJC, 1994
Uroš DROLC, 1985
Jure IVANČIČ, 1992
Tina JESENOVEC, 1996
Matej KOLENC, 1989
Marko KRAPEŽ, 1988
Klaudio LOKAR, 1993

II. v čin poddesetnika:
Matej AŽBE, 1990
Sašo DRKUŠIČ, 1991
Janez HOČEVAR, 1995
Admir LALIĆ, 1988
Slobodan RADOSAVLJEVIĆ, 1982
Miha ŠKRLEP, 2000

Številka: 811-3/2022-53
Datum: 25. 11. 2022

Podpolkovnik
Bojan LANGERHOLC
POVELJNIK 10. PEHP

NATOVA VAJA KIBERNETSKE 
OBRAMBE TUDI V SLOVENIJI

lovenski in svetovni mediji vsak dan poročajo o ki-
bernetskih napadih, ki so usmerjeni na točno dolo-
čeno infrastrukturo ali pa povsem naključne upo-
rabnike informacijskih storitev. Pred kibernetskim 
napadom ni varen tako rekoč nihče več. Prav zato 

sta zelo pomembna zavedanje o kibernetskih grožnjah in pri- 
pravljenost na zaščito pred njimi. Da bi izboljšali sodelovanje v 
okviru zavezništva ter okrepili sposobnost zaščite in obrambe ki-
bernetskega prostora, je Republika Slovenija od 28. novembra 
do 2. decembra sodelovala na Natovi vaji kibernetske obrambe 
Cyber Coalition 2022.

Namen vaje v Republiki Sloveniji je bil vaditi nacionalne postopke zaš-
čite in obrambe kibernetskega prostora ter postopke ob pojavu resne 
motnje v delovanju elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, ki 
podpirajo delovanje nacionalnovarnostnega sistema. Vadbenci na vaji 
v Sloveniji so bili ministrstva, vladne službe, zavodi ter gospodarski 
in drugi subjekti. Sodelovanje je vključevalo vadbo Natovih in nacio-
nalnih postopkov ter dobrih praks pri izmenjavi podatkov, vzpostavi-
tev situacijskega zavedanja v kibernetskem prostoru ter svetovanje in 
sprejemanje nacionalnih odločitev skladno s pravili ter pristojnostmi. 
Vaja Cyber Coalition 2022 je zagotovila pogoje za razvoj in testiranje 
tehničnih ter operativnih postopkov za izvajanje kolektivne obrambe 
pred kibernetskimi grožnjami. Vadbenci, ki niso bili dejavno vključeni v 
Natov scenarij odzivanja na kibernetske incidente, so se v okviru vaje 
seznanili z dejavnostmi pri zagotavljanju kibernetske varnosti, z razvo-
jem orodij in mehanizmov v Evropski uniji in Natu ter z njihovo uvedbo 
v kibernetski prostor Republike Slovenije. 
Vodja vaje v Sloveniji generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve 
na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Boštjan Pavlin je 
povedal, da dajejo na obrambnem ministrstvu velik pomen povezovanju 
med vsemi deležniki v državi, kar je tudi eden izmed glavnih namenov 
vaje Cyber Coalition 2022. Ob tem je dodal: »Ko govorimo o hibridnih 
grožnjah, med katere štejemo tudi kibernetske, ne govorimo o novih ob-
likah groženj, temveč o implikacijah že obstoječih neregularnih oblik de-
lovanja oziroma vplivanja, katerih hitrost, obseg in pogostost pojavljanja 
so se zaradi globalizacije in sodobnih tehnologij okrepili. Hibridni akter, 
lahko je državni ali nedržavni, izbere različna orodja oziroma kombinacijo 
orodij za doseganje strateškega cilja. Velik pomen za delovanje države 
ima tudi odpornost kritične infrastrukture. Danes so posebej ukrojeni ki-
bernetski napadi z zlorabo informacijske tehnologije in metodo sabotaže  

S

BESEDILO Borut Podgoršek

največja grožnja odpornosti najpo-
membnejših funkcij države, družbe ter 
kritične infrastrukture.« Zato vodja vaje 
upa, da je bila vaja koristna za vse ude-
ležence ter da so vzpostavili podlago za 
nadaljnje tesno in poglobljeno sodelo-
vanje, saj bomo samo s skupnimi moč-
mi, vsak zase pa tudi skupaj, prispevali 
delček v ta mozaik, ki vodi k boljši ter 
odpornejši državi in družbi.
Direktor Urada Vlade Republike Slovenije 
za informacijsko varnost dr. Uroš Svete 
pa  je o vaji Cyber Coalition 2022 pove-
dal, da take vaje pripravljajo za dvig ki-
bernetske odpornosti oziroma zmanjša-
nje tveganja na tem področju. Pojasnil 
je, da so na vaji preverili razumevanje 
vloge posameznih dejavnikov v sistemu 
kibernetske varnosti in izvedli tudi oza-
veščanje oziroma usposabljanje v smislu 
pravilnega pristopa k obravnavanju ki-
bernetskih groženj. Svete je še dodal, da 
je kibernetska domena postala element 
vojskovanja pred približno 15 leti in da 
zadnji dogodki kažejo, da Slovenija na 
kibernetskem področju ne bo ostala ne-
dotaknjen otoček. »Število incidentov, ki 
so javni, in tudi tistih, ki so skriti, se dra-
stično povečuje. Tako se povzroča velika 
gospodarska škoda,« je razložil direktor 
vladnega urada za informacijsko varnost 
in dodal, da moramo pospešiti razvoj ki-
bernetske obrambe, če se želimo pridru-
žiti državam, ki imajo bistveno zmoglji-
vejše sisteme kibernetske varnosti.
Za dvig kibernetske varnosti v Republi-
ki Sloveniji se pripravlja poseben načrt 
ukrepov. K njihovemu izvajanju pa bodo 
zavezani izvajalci bistvenih storitev, 
upravljavci kritične infrastrukture v Slo-
veniji in drugi pomembni deležniki.

SPREMLJAMO
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SLOVENIJO 
OBISKALA VOJAŠKA 
KRIŽARKA USS 
LEYTE GULF

koprskem pristanišču se je v začetku decembra v 
okviru načrtovanega obiska za nekaj dni zasidrala 
ameriška vojaška križarka USS Leyte Gulf (CG 55). 
Ta je del formacije ladij, ki spremljajo letalonosilko 
razreda Nimitz USS George H. W. Bush. Križarka je v 

Sredozemlje priplula, da bi spremljala varnostne razmere ter kre-
pila zavezništvo med državami članicami in partnericami Nata. 
Obisk Slovenije je posadka izkoristila za pogovore s Slovensko 
vojsko, ogled mesta in spoznavanje slovenske kulture. Križarka 
je oktobra sodelovala tudi na Natovi vaji Neptune Strike, na ka-
teri so v Jadranskem in Jonskem morju krepili povezljivost pred-
vsem s hrvaško, italijansko in albansko mornarico. 

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič  

in razložil še pomen rdeče zastave, ki 
je prav tako krasila drog 173 metrov 
dolge križarke. »Izobešena rdeča za-
stava pomeni, da je naš poveljnik na 
krovu.« Za kapitana bojne ladje Micha-
ela L. Weeldreyerja, ki nas je nagovo-
ril, je to tretja ladja, ki ji poveljuje v 
svoji več kot 25-letni karieri v ameriški 

V
Na ameriški vojaški križarki, zasidra-
ni v Luki Koper, je plapolala slovenska 
zastava v znak prijateljstva. »Ko zaplu-
jemo v neko pristanišče, v znak spo-
štovanja vedno obesimo zastavo drža-
ve gostiteljice,« nam je ob obisku ladje 
pojasnil praporščak Jayden Hodgson, 
odgovoren za odnose z javnostmi,  

Na krovu ladje sta 
tudi dva helikopterja 
MH-60 Seahawk.

Lanserji raket so 
nameščeni na sprednji 
in zadnji strani ladje.
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mornarici. Pojasnil nam je, da je kri-
žarka del formacije ladij, ki spremljajo 
letalonosilko, in da je njihova priso-
tnost v Sredozemlju povezana s kre-
pitvijo povezljivosti med zavezniškimi 
in partnerskimi državami. Bil je zado-
voljen, da so se ustavili v Kopru, ki je 
lepo mesto za premor in počitek, saj 
bodo praznike preživeli daleč od doma. 
»Naša posadka se potrudi in ustvari 
dobro vzdušje. Če za božič ne moremo  

Ochs, drugi človek na krovu. V nadaljevanju smo se seznanili še z oseb-
no oborožitvijo posadke, ladijskimi mitraljezi in oborožitvenim sistemom 
Phalanx CIWS za samodejno obrambo vojaških plovil pred protiladijskimi 
raketami, letali, helikopterji ali čolni. »Artilerijski sistem se uporablja kot 
zadnja obrambna črta v protiraketni obrambi,« je pojasnil 23-letni nadde-
setnik Brian Jensen, ki je v mornarici zaposlen tri leta, za vstop v vojaške 
vrste pa se je odločil, ker ga zanima elektronika in si želi v prihodnosti 
postati elektroinženir. 
Ladja ima tudi zračne sile, ki jih sestavljajo dva helikopterja MH-60 Sea- 
hawk, šest pilotov, trije reševalci iz vode in petnajstčlansko osebje, ki 
skrbi za vzdrževanje plovil. Za te tipe helikopterjev je značilno, da so 
specializirani za pristajanje na ladji in imajo zložljive rep in propelerje, 
ki zavzamejo manj prostora v ladijskem hangarju. Ladijska helikopterja 
sta opremljena s sonarskim sistemom za detekcijo podmornic. »Naša 
naloga je izvidovanje, saj predstavljamo dodatne oči in ušesa ladje,« 
je pojasnil poročnik Garrett Woodrum in dodal, da posadko običajno 
sestavljajo trije pripadniki oboroženih sil – pilot, kopilot in pripadnik, 
ki je operater sonarskega sistema, imajo pa tudi reševalce iz vode. 
Helikopterja sta opremljena z različnimi oborožitvenimi sistemi, rake-
tami, torpedi in mitraljezi. Letita lahko približno štiri ure oziroma 450 
navtičnih milj. O izzivih pristajanja in vzletanja na ladji pa je Woodrum 
razložil, da je največkrat težavno nočno letenje, saj je lahko na morju 
zelo temno. Povedal nam je še, da so ljudje v Kopru gostoljubni in da 
je vesel, ker lahko ob opravljanju vojaškega poklica spoznava svet ter 
nove kraje. Del posadke na ladji so tudi ladijski gasilci, ki so usposo-
bljeni za različne nesreče na vodi in ladji ter so v stalni pripravljenosti, 
vendar na srečo nimajo veliko dela. 

MISIJE TRAJAJO OD ŠEST DO DESET MESECEV
Iz matičnega pristanišča v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginija je 
ladja proti Sredozemlju odplula avgusta letos. Je del formacije ladij, ki 
spremljajo letalonosilko USS George H. W. Bush. Ta je jeseni sodelovala 
v Natovi pomorski vaji Neptun Strike v Sredozemskem morju. Po navadi 
njihove misije na morju trajajo od šest do deset mesecev oziroma glede 
na povelja in naloge, njihova primarna naloga pa je zagotavljanje zračne 
obrambe. Mornariški častnik Adam Ochs je poudaril, da bodo na območju 
ostali toliko časa, kot bodo velela nadrejena povelja, in pojasnil, da se 
bodo med postankom v Kopru sestali tudi s pripadniki slovenske mornarice 
ter visokimi častniki Slovenske vojske. Del posadke pa bo, da bi okrepili 
sodelovanje in prijateljstvo, pomagal slovenskim skavtom v Bodrežu pri 
urejanju okolice. 
Ob koncu obiska smo obiskali še poveljniški most ladje. To je tudi del ladje, 
na katerem največ časa preživi praporščak Jayden Hodgson. Njegov dan 
se začne ob sedmih zjutraj, dopoldne se usklajuje s svojim oddelkom, ki 
mu poveljuje, nato pa pet ur preživi ob ladijskem krmilu in učenju vožnje, 
zvečer pa ima prosti čas za druženje. 25-letnik z Aljaske je pojasnil, da se 
ladijskih veščin uči leto in pol ter da je povprečna starost več kot 300-član-
ske posadke okoli 22 let. O izzivih krmarjenja tako dolge ladje je povedal, 
da so to predvsem nizke vode in območja na morju, kjer je gostejši pro-
met, ali ekstremno vreme, vendar je poudaril, da so imeli do zdaj precej 
ugodne vremenske razmere. Na hitro smo pokukali še v podpalubje, kjer je 
že dišalo po kosilu. »Trenutno je večina posadke zunaj, ostali so predvsem 
varnostniki, drugi pa so dobili prost izhod, da lahko uživajo v mestu in 
spoznavajo slovensko kulturo. Nekateri se odločijo tudi prenočiti v mestu,« 
smo še izvedeli od namestnika poveljnika Adama Ochsa, ki je v popoldan-
skih urah pričakoval obisk ameriške ambasadorke in visokih predstavnikov 
obrambnega ministrstva ter Slovenske vojske. 

biti doma, je to najboljša druga mož-
nost,« je poudaril poveljnik ladje in 
380-članske posadke.

NA LADJI TUDI DVA HELIKOPTERJA
Vojaška križarka, ki so jo poimenova-
li v spomin na bitko iz druge svetovne 
vojne pri zalivu Leyte v Tihem oceanu, 
je stara 35 let, poganjajo jo štiri plin-
ske turbine, doseže pa lahko hitrost 32 
vozlov oziroma 60 kilometrov na uro. 

Opremljena je z različnimi oborožitve-
nimi sistemi, tudi za podvodno delo-
vanje, med najbolj izstopajočimi pa je 
sistem za izstrelitev raket Mark 41 Ver-
tical Launching System, ki lahko sproži 
različne rakete. Izstrelitvene celice so 
nameščene na sprednji in zadnji strani 
ladje v osemceličnih modulih. »Rakete 
Tomahawk lahko dosežejo cilje, odda-
ljene tudi do 1000 navtičnih milj,« nam 
je razložil kapitan bojne ladje Adam 

Poveljniški 
most ladje
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NOVA 
VOZILA ZA 

SLOVENSKO 
VOJSKO

Vojašnici Edvarda Pe-
perka v Ljubljani je v 
torek, 13. decembra,  
potekala predstavi-
tev novih zmoglji-

vosti za Slovensko vojsko, ki bodo 
pomembno vplivale na postopno 
vzpostavitev srednje bataljonske 
bojne skupine in srednjega izvi-
dniškega bataljona. Slovenska voj- 
ska je prevzela 40 taktičnih tovor-
nih vozil 8 × 8 nemškega proizva-
jalca Rheinmetall MAN in 38 lah-
kih kolesnih oklepnih vozil 4 × 4 
ameriškega proizvajalca Oshkosh. 
Slovesne predaje sta se udeležila 
obrambni minister Marjan Šarec in 
načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Robert Glavaš.

BESEDILO Marko Pišlar
FOTO Bruno Toič  

V

S KROŽNO IZMENJAVO Z NEMČIJO  
DO 40 NOVIH TAKTIČNIH 
TRANSPORTNIH VOZIL
Postopna predaja vozil, ki bodo lah-
ko uporabljena tudi v civilne namene, 
bo končana v dveh tednih oziroma do 
konca januarja 2023, potem pa jih 
bodo v Slovenski vojski začeli uvaja-
ti v operativno uporabo. 40 taktičnih 
transportnih vozil 8 × 8 Rheinmetall 
MAN je Republika Slovenija prejela 
od Zvezne republike Nemčije v okvi-
ru krožne izmenjave za vojaško opre-
mo, ki jo je naša država kot vojaško 
pomoč namenila Ukrajini. Z donaci-
jo tankov M-55S ukrajinskim oboro-
ženim silam se je Zvezna republika 
Nemčija zavezala, da bo ta sredstva 
nadomestila z novimi sredstvi za 
vzpostavitev pomembne zmogljivo-
sti Slovenske vojske. Pogodba o do-
bavi 40 novih taktičnih tovornih vozil 
je bila podpisana 5. decembra 2022. 
Predmet dogovora z Zvezno republi-
ko Nemčijo je tudi dobava petih av-
tocistern. Minister Šarec je ob predaji 
povedal, da bodo tovorna vozila po-
membno vplivala na vzpostavitev vo-
jaških zmogljivosti Slovenske vojske, 
poleg tega pa bodo namenjena tudi 
za civilno uporabo. Zlasti uporabna 
bodo ob naravnih in drugih nesrečah 
v okviru sistema za zaščito in reševa-
nje, avtocisterne pa za prevoz vode 
za gašenje požarov ali ob pomanjka-
nju pitne vode. Minister Šarec je pou-
daril, da si bodo na ministrstvu tudi v 
prihodnosti prizadevali kupiti vojaško 
opremo po načelu vlada vladi ter da 
bodo kupovali v celoti opremljena vo-
zila. Ob tem upa, da bodo prihodnje 
leto končno izvedli postopek nakupa 
osnovnih zmogljivosti za vzpostavitev 
srednje bataljonske bojne skupine, 
in sicer oklepnih vozil 8 × 8, ki jih bo 
Slovenija po umiku iz programa Boxer 
kupila namesto nemških. Vlada je Mi-
nistrstvu za obrambo naložila, da do 
konca leta pripravi predlog rešitve za 
oblikovanje srednje bataljonske bojne 
skupine in srednjega izvidniškega ba-
taljona. Na ministrstvu novega doba-
vitelja oklepnih vozil že iščejo, zato je 
minister Šarec prepričan, da predsta-
vitev novih nemških in ameriških vo-
zil ni bila zadnja ter da se bomo ob 
podobnih priložnostih v prihodnosti 

Oklepna vozila 4 × 4 Oshkosh  
so po novem opremljena  

z oborožitveno postajo 
Kongsberg.

TEHNIČNI PODATKI 
ZA TOVORNO 
VOZILO 8 × 8 
RHEINMETALL MAN

POSADKA: 
voznik in 2 osebi

MERE: 
10 m × 2,55 m  
× 3,3 m

MOTOR: 
MAN Type D26 
(moč 394 kW)

PREDSTAVLJAMO

NAJVEČJI NAKLON 
VZPONA: 60 %
NAJVEČJI BOČNI 
NAGIB: 30 %

NAJVEČJA HITROST: 
90 km/h
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še srečevali. Tudi načelnik General-
štaba Slovenske vojske generalmajor 
Robert Glavaš je bil zadovoljen, da 
po skoraj desetletju ali več material-
ne suše v Slovenski vojski simbolično 
prevzemajo ti dve vrsti vozil, ki bodo 
po njegovih besedah imela pomem-
ben vpliv na oblikovanje zmogljivosti 
Slovenske vojske. Načelnik General-
štaba Slovenske vojske je ob koncu 
še dodal, da je prevzem vozil prvi v 
nizu nakupa novih bojnih in drugih 
sredstev, ki jih Slovenska vojska pot-
rebuje za delovanje doma in v tujini.

NA PODLAGI PODPISANIH POGODB  
IN DONACIJ DO 129 LAHKIH  
OKLEPNIH VOZIL 4 × 4
Maja lani je v Slovenijo prispelo 38 
novih lahkih kolesnih oklepnih vo-
zil Oshkosh, za nakup katerih je bila 
pogodba sklenjena novembra 2018, 
septembra 2019 pa še dodatek k do-
govoru za nakup daljinsko vodenih 
oborožitvenih postaj. Junija lani so 
bila vozila predstavljena, zdaj pa ima 
Slovenska vojska 38 lahkih kolesnih 
vozil 4 × 4 z vso opremo. Vozila so bila 
po vgradnji oborožitvenih postaj tudi 
preizkušena in prevzeta. Nakup lah-
kih oklepnih kolesnih vozil 4 × 4 je bil 
opravljen po načelu vlada vladi, in si-
cer z neposredno pogodbo z ameriško  

vlado. Odločitev za nakup lahkih okle-
pnih kolesnih vozil 4 × 4 po načelu 
vlada vladi je omogočila hitrejši in 
predvsem preglednejši nakup opre-
me brez posrednikov in korupcijskih 
tveganj. Prav tako so oklepna vozila 
ameriškega proizvajalca Oshkosh De-
fense med najsodobnejšimi v svoji ka-
tegoriji ter zagotavljajo odlično zašči-
to uporabnikov ob ustrezni mobilnosti 
in nosilnosti vozila ter njegovi ognjeni 
moči. Vozila 4 × 4 so del glavne opre-
me za vzpostavitev obeh zmogljivosti, 
h katerima se je Republika Slovenija 
zavezala, in tudi oprema za obram-
bo države. V letih 2023 in 2024 bo 
Slovenija prevzela dodatno naroče-
nih 84 vozil in sedem lahkih kolesnih 
oklepnih vozil 4 × 4, ki jih bo donirala 
ameriška vlada. Zadnjih 47 jih je bilo 
naročenih decembra 2022. Slovensko 
Ministrstvo za obrambo bo tako na 
podlagi do zdaj podpisanih pogodb in 
donacij prejelo skupno 129 lahkih ko-
lesnih oklepnih vozil 4 × 4. 

VOZILA 4 × 4 OSHKOSH  
OPREMILI IN NADGRADILI  
Z OBOROŽITVENIMI SISTEMI
Vozila 4 × 4 Oshkosh so po novem 
opremljena z daljinsko vodenimi obo-
rožitvenimi postajami proizvajalca 
Kongsberg z mitraljezi kalibra 12,7 mi-
limetra, sedem pa jih je nadgrajenih z 
avtomatskimi bombometi 40 × 53 mili-
metrov. Generalni direktor Direktorata 
za logistiko na Ministrstvu za obrambo 
mag. Željko Kralj je povedal, da vozila 
glede balistične in protiminske zaščite 
presegajo zahtevane standarde. Kljub 
vsemu pa notranjost vozil ni v celoti 
opremljena, saj bo sledila montaža ra-
dijskih naprav, ki bo odvisna od tega, 
v kateri enoti se bo vozilo uporabljalo. 
Izmed dobavljenih 38 vozil jih bo 18 
uporabljala enota za specialno delova-
nje, dvajset pa jih bo razporejenih v 
enoto pehote. Kralj je poudaril, da je 
pripravljen tudi investicijski program 
za nakup novih taktičnih transportnih 
vozil 6 × 6 za različne namene, in sicer 
s kesoni, dvižnimi rokami za naklada-
nje in razkladanje tovora ter s cister-
nami za prevoz goriva in vode. Poleg 
tega je predviden tudi nakup vozila za 
izvleko 8 × 8 ter prikolic za prevoz tan-
kov in lažjih vozil. 

Nova taktična tovorna 
vozila Rheinmetall MAN 

se bodo uporabljala  
za vojaške namene  

in tudi za civilno rabo.

Predstavniki podjetja 
Rheinmetall MAN  

so vodstvu ministrstva 
simbolično izročili ključ.

TEHNIČNI PODATKI 
ZA LKOV 4 × 4 
OSHKOSH

POSADKA: 
voznik, poveljnik 
vozila, operater na 
oborožitveni postaji, 
vezist

MERE: 
5,1 m × 2,4 m  
× 2,2 m

MOTOR: 
Banks 866T, turbo 
diesel (moč 254 kW)

NAJVEČJA HITROST: 
113 km/h

NAJVEČJI NAKLON 
VZPONA: 60 %
NAJVEČJI BOČNI 
NAGIB: 40 %

PREDSTAVLJAMO
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PRILOŽNOSTI 
ZA OBRAMBNO 
INDUSTRIJO V 
TRENUTNEM 

VARNOSTNEM 
OKOLJU

rozd obrambne industrije Slovenije je v Kadetnici v 
Mariboru 28. novembra organiziral konferenco, na 
kateri so sodelovali predstavniki slovenskih podje-
tij, ki se ukvarjajo z obrambo, zaščito in varnostjo, 
strokovnjaki z obrambnega ministrstva ter pred-

stavniki Slovenske vojske in Policije. Na srečanju so se pogovar-
jali o priložnostih in izzivih obrambne industrije v spreminjajo-
čem se varnostnem okolju, predstavili so različne evropske in 
nacionalne razvojne projekte ter razpravljali o tehnoloških tren-
dih in novih tehnologijah ter izzivih poslovanja z bankami. 

Obrambna industrija je vse bolj prodorna in pomembna gospodarska pa-
noga doma in po svetu. Grozd obrambne industrije Slovenije je zato orga-
niziral konferenco, na kateri so sodelovali predstavniki državnih in razisko-
valnih organizacij ter podjetniki, ki so na panelih in z diskusijami raziskovali 
možnosti izboljšave konkurenčnosti panoge ter medsebojnega sodelovanja. 
Zbrane sta v uvodu nagovorila poveljnik Centra vojaških šol brigadir Peter 
Zakrajšek, ki meni, da lahko s pomočjo slovenskih podjetij Slovenska vojska 
dobi izjemne in tehnološko napredne rešitve, ter predsednik Grozda obramb-
ne industrije Slovenije Matej Miklavčič, ki je poudaril, da je skrb za nadalj-
nji razvoj te panoge strateško pomembna za državo. Izpostavil je, da ima 
združenje že 14-letno tradicijo, vanj pa je vključenih 51 podjetij, ki ponujajo 
širok spekter storitev, dosegajo nadpovprečno dodano vrednost na zaposle-
nega in so pretežno izvozno usmerjena. Prvi tak dogodek s široko udeležbo 
pa je predstavil kot priložnost za izmenjavo pomembnih informacij in stikov 
ter utrjevanje vezi, kar je v času spremenjene varnostne slike v Evropi še 
toliko pomembnejše. V imenu Ministrstva za obrambo je udeležence nago-
voril mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko. Kralj je po- 
udaril, da se na ministrstvu zavedajo svoje vloge na tem področju in se ak-
tivno vključujejo v raziskovalno-razvojne projekte ter s svojimi viri omogočajo 
referenčno testno okolje produktov in storitev ter vnašajo vojaške standarde, 
ki odpirajo vrata podjetjem na zahtevne trge. »Svet in politična slika se hit-
ro spreminjata, zato se mora temu prilagajati tudi obrambna industrija, ki je 
postala ena izmed pomembnih sil visokotehnološkega razvoja. Novodobne 
taktike vojskovanja so se preselile tudi zunaj klasičnih bojišč in zahtevajo svo-
jevrstno znanje ter visokotehnološko opremo. Srečanja so dobra priložnost za 

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič

pogovor o izzivih, ki jih lahko rešujemo skupaj,« je pojasnil Kralj in dodal, da 
bo na konferenci posebej poudarjeno tudi poslovanje z bankami, ki imajo do 
obrambne industrije pogosto nezaupljiv odnos. Dodal je, da težave kljub že v 
preteklosti izvedenemu posvetu z njimi niso bile v celoti odpravljene. Omenil 
je še obrambna proračuna za leti 2023 in 2024, v katerih so upoštevani doda-
tni viri za razvojne projekte. Pomena krepitve obrambne industrije se zaveda 
tudi Evropska unija, ki je v perspektivi 2021–2027 namenila 7,9 milijarde evrov 
za različne projekte, evropski obrambni sklad, ki spodbuja sodelovanje med 
podjetji, pa bo pomemben organizacijski in finančni vzvod pri vzpostavljanju 
skupnega evropskega obrambnega sistema. Državni sekretar na Ministrstvu 
za notranje zadeve dr. Branko Lobnikar je poudaril, da imajo v Policiji veliko 
kompetenc, ki so pomembne za industrijo in razvoj produktov, saj je testi-
ranje, ki ga opravijo profesionalni uporabniki, pomemben proces za vse de-
ležnike. Poudaril je še, da so zavezani javnim naročilom, ter izpostavil širok 
nabor storitev in blaga, ki ga potrebujejo – od prevoznih sredstev in njihovega 
vzdrževanja do posebnih tehničnih sredstev, brezpilotnih letalnikov, informa-
cijsko-tehnološke opreme, oborožitve, osebne opreme in opreme za forenzič-
ne raziskave ter sredstev za zagotavljanje prometne varnosti. 

GEOPOLITIČNO OKOLJE OSTAJA NEPREDVIDLJIVO
Poslanec Evropskega parlamenta in obramboslovec dr. Klemen Grošelj je v 
svojem predavanju predstavil nekaj tehnoloških obrambnih trendov, ki jih za-
znamuje ukrajinska vojna, v ozadju pa tudi rivalstvo med Združenimi državami 
Amerike, Kitajsko in Indijo, ki ima vedno večji vpliv na svet. Ob tem je omenil, 
da so Združene države Amerike in Evropska unija sicer zavezniki, vendar tudi 
industrijsko-trgovski tekmeci, ter da v Ameriki kljub političnim spremembam 
protekcionizem postaja pomemben dejavnik njene zunanje trgovinske politi-
ke. Izpostavil je tudi tehnološki vzpon Irana in Južne Koreje. O ukrajinski vojni 
je povedal, da poteka konflikt na več ravneh – sicer je omejen na dve državi, 
vendar se hkrati dogaja globalno. »Ukrajinska vojna je izpostavila, kar smo 
že pozabili, da vojne zahtevajo ogromne vire in da ostaja količinski vidik še 
vedno pomemben: velike so potrebe po strelivu, hkrati pa postaja pomembno 
precizno in robotsko oziroma avtonomno orožje, ki deluje na podlagi umetne 
inteligence, vrnila se je artilerija, pomembne so tudi zračna obramba, zdrav- 
stvena oskrba, logistika in podpora bojevanju. To so novi tehnološki izzivi, 
s katerimi se spoprijema obrambna industrija. Dr. Grošelj je izpostavil tudi 

Brigadir Anže Rode (desno) 
je predstavil, kakšna bo 

Slovenska vojska v prihodnosti.

Na konferenci so se srečali 
predstavniki podjetij 
obrambne industrije, 
Slovenske vojske in Policije. 

G

kibernetsko komponento, ki lahko vpliva 
na kritično infrastrukturo in informacijske 
sisteme, ter izziv, kako narediti tehnologi-
je, ki so uporabne tako za civilne kot za 
vojaške namene in ne ogrožajo demokra-
tičnih vrednot. O skupnih evropskih na-
kupih pa je povedal, da so se oblikovale 
obrambne iniciative okoli nemških in fran-
coskih proizvajalcev, ki jih podpirata tudi 
obe državi. Zato je omenil, da bo tudi v 
Sloveniji pri pomoči obrambni industri-
ji imela pomembno vlogo prav država, 
pri čemer je izpostavil pomen vlaganja v 
raziskave in razvoj, kar lahko krepi kon-
kurenčnost obrambne industrije. Pri inici-
ativah nakupov po načelu vlada vladi, ki 
bodo glavni vir nakupov, pa je prepričan, 
da morajo ministrstva iskati priložnost, da 
slovenski industriji odprejo vrata. Strate-
ško priložnost slovenskih podjetij vidi tudi 
v vključitvi v skupne evropske projekte. 
Ob koncu je povedal, da ne glede na to, 
kateri model virov bo prevladoval pri na-
kupih v prihodnosti, je odgovornost vseh 
deležnikov, kako bodo iskali priložnosti, ne 
samo v korist industrije, temveč tudi v ko-
rist naše države in tehnološkega preboja, 
upoštevaje energetsko neodvisnost in ze-
lene prakse. 

OBRAMBNI PRORAČUN SREDSTVA 
NAMENJA RAZISKAVAM IN RAZVOJU
Na panelu o naložbah v krepitev sloven-
ske obrambe, zaščite, varnosti in reše-
vanja so spregovorili mag. Željko Kralj, 
načelnik štaba Generalštaba Slovenske 
vojske brigadir Anže Rode, vršilec dolž-
nosti generalnega direktorja Direktorata 
za logistiko Ministrstva za notranje za-
deve Bojan Bučinel ter Darko Podgornik 
z Generalne policijske uprave. O tem, 
kakšna bo organizacija Slovenske vojske 
v prihodnosti, je brigadir Anže Rode iz-
postavil, da glede na najpomembnejše 
dokumente, koncept Slovenske vojske in 
Natov koncept prihodnji razvoj govori o 
posodobitvi, ki se ji mora prilagoditi tudi 
Slovenska vojska. Bojevanje v prihodnosti  
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bo obsegalo gradnjo digitalne hrbtenice, 
možnost uporabe robotov in boj proti 
njim, treba pa bo zagotoviti še vzdržlji-
vost – da ima država vire, da lahko bo-
jevanje podpira dalj časa. Vojska priho-
dnosti je organizirana večdomensko, pri 
čemer so najpomembnejše domene mor-
je, kopno, zrak ter kibernetski prostor in 
vesolje. Ob tem je poudaril, da Sloven-
ska vojska veliko sredstev namenja prav 
kibernetski obrambi, saj se vzpostavlja 
enota za kibernetsko obrambo. Ob tem 
je izpostavil še ukrajinsko vojno, v kate-
ri je mogoče videti jarke in uporabo ar-
tilerije, značilne za bojevanje v 20. stole-
tju, vendar tudi sodobne pristope, kot so 
udarci z daljave, brezpilotniki in vodena 
vozila. Pri vojskovanju v 21. stoletju se 
bo treba prilagoditi na vseh področjih, 
je bil jasen načelnik štaba Generalštaba 
Slovenske vojske. Generalni direktor Di-
rektorata za logistiko mag. Željko Kralj je 
v nadaljevanju predstavil nekaj možnosti 
za vključevanje slovenskih podjetij v pro-
jekte, povezane z obrambnimi naložbami. 
Sprejeta proračuna namenjata 470 mili-
jonov evrov za nakup različne opreme, in 
sicer približno 40 milijonov za strelivo, 66 
milijonov za konstrukcije in infrastruktu-
ro, 21 milijonov za vzdrževanje vojaške 
infrastrukture, 126 milijonov za vzdrže-
vanje materialno-tehničnih sredstev, 35,5 
milijona pa bodo v naslednjih dveh letih 
namenili za raziskave in razvoj. V ospred-
ju bo predvsem opremljanje obeh bata-
ljonskih skupin, in sicer srednjega boj-
nega izvidniškega bataljona in srednje 
bataljonske bojne skupine, vključno z 
nakupom oklepnih vozil 8 × 8. Te bodo 
kupili, kot je bilo pred kratkim odločeno, 
po načelu vlada vladi, pri čemer so pozi-
vi že poslani na nekaj naslovov. »Pri tem 
smo zahtevali, da se države opredelijo do 
možnosti vključevanja slovenske obramb-
ne industrije. Najmanj, kar bo zahtevano, 
pa je, da bo vključevanje slovenskih pod-
jetij zagotovljeno pri vzdrževanju opre-
me, od vozil do oborožitvenih in komuni-
kacijskih sistemov,« je povedal Kralj. Pri 
nakupu taktičnih tovornih vozil se bo slo-
venska industrija lahko vključila v nadgra-
dnjo vozil, prav tako bodo podjetja lah-
ko sodelovala pri prenovi oborožitvenih 
postaj za lahka izvidniška vozila Kobra. 
Nakup 129 vozil Oshkosh pa je dobra pri-
ložnost za ustanovitev logističnega cen-
tra v Sloveniji, v okviru katerega bi lahko  

sodelovali tudi ministrstvi za obrambo 
Črne gore in Severne Makedonije, ki ima-
ta tudi naročenih okoli 60 vozil istega tipa. 
Kralj je še omenil pobude za ustanovitev 
konzorcija ali več teh za vzdrževanje dru-
gih bojnih oklepnih vozil, ki jih ima Slo-
venska vojska več kot 200, saj imamo v 
Sloveniji na tem področju veliko izkušenj. 
Izpostavil je še nekaj raziskovalno-ra-
zvojnih projektov, med drugimi daljinsko 
vodene oborožitvene postaje, nadgra-
dnjo tanka M-84, integracijo prenosnega 
komunikacijsko-informacijskega sistema 
Slovenske vojske z mini sateliti, projekt 
avtonomne zaščite vozil pred izstrelki ter 
razvoj oborožitvenih brezpilotnih letalnih 
sistemov. Med razvojnimi projekti, ki niso 
samo vojaški, je omenil še projekta, ki za-
devata kritično infrastrukturo in interven-
cijske gasilske obleke, ter energetske pre-
nove. Ob koncu je Kralj poudaril podporo 
in nadaljnja prizadevanja pri sodelovanju 
z Grozdom obrambne industrije Sloveni-
je. Bojan Bučinel z Ministrstva za notranje 
zadeve je povedal, da Policija nima tako 
bogatega proračuna, bodo pa v prihod-
njih dveh letih namenili po 11 milijonov za 
oborožitev in zaščitno osebno opremo ter 
25 milijonov evrov za nakup novih pre-
voznih sredstev, pri čemer je del denarja 
namenjen namenskemu transportnemu 
helikopterju in plovilu. Prav tako bodo de-
nar namenili za obnovo voznega parka in 
nakup informacijsko-komunikacijske ter 
druge tehnične in laboratorijske opreme. 
V zadnjih nekaj letih je bil razvoj usmerjen 
predvsem v taktično opremo in uniforme, 
ki jih policisti že nekaj časa uporabljajo. 
Darko Podgornik z Generalne policijske 
uprave pa je izpostavil priložnost za sode-
lovanje med Policijo in podjetji pri opra-
vljanju testiranj. Poudaril je, da je zanje 
zelo pomembno, da pred nakupom izdel-
ke oziroma opremo preverijo in preizku-
sijo. Ob koncu je še dodal, da so zaveza-
ni nakupom izključno čez javna naročila. 
V nadaljevanju konference so potekali 
še trije paneli, in sicer o sodelovanju in 
vključevanju slovenskih deležnikov v na-
cionalne, evropske in Natove obrambne 
programe, o potencialih in grožnjah no-
vih tehnologij v obrambni industriji ter o 
izzivih poslovanja z bankami v obrambni 
industriji. Zaključek dogodka je bil name-
njen srečanjem podjetij s predstavniki dr-
žavnih ustanov ter spoznavanju in iskanju 
skupnih interesov med podjetji. 

»Ukrajinska vojna  
je izpostavila, kar smo 
že pozabili, da vojne 

zahtevajo ogromne vire.«

dr. KLEMEN GROŠELJ, 
evropski poslanec

»Svet in politična slika  
se hitro spreminjata, zato 
se mora temu prilagajati 

tudi obrambna industrija.«

mag. ŽELJKO KRALJ, 
MO

»Nadaljnji razvoj panoge 
je strateško pomemben  

za državo.«

MATEJ MIKLAVČIČ, 
GOIS

RAZGLASILI 
NAJBOLJŠE 

ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKE

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič

Med enotami si je prvo mesto 
z Generalštabom Slovenske 

vojske delil 132. gorski polk.

portna enota Slovenske vojske svoj dan praznuje 1. 
decembra. Ob tej priložnosti vsako leto razglasijo 
najboljše pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, 
enoto in brigado, ki so osvojili največ točk na raz-
ličnih športnih tekmovanjih. Letos je pokal za naj-

boljšo športnico Slovenske vojske že štirinajstič prejela stotnica 
Mojca Flerin Drevenšek, najboljši športnik je postal stotnik Rajko 
Kračun, najboljši strelec pa višji štabni vodnik Robert Petrač. Med 
enotami sta si prvo mesto razdelila 132. gorski polk in Generalštab 
Slovenske vojske, največ točk pa je skupno osvojila 1. brigada. 
Zbrane sta nagovorila poveljnik Športne enote podpolkovnik Jure 
Velepec in državni sekretar Ministrstva za obrambo Rudi Medved. 

Začetek decembra je v Slovenski vojski že tradicionalno v znamenju pra-
znovanja športnih dosežkov iztekajočega se leta. Letos je slovesnost 2. 
decembra potekala v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, udeležili pa 
so se je visoki vojaški predstavniki, vrhunski športnice in športniki, pri-
padniki Športne enote Slovenske vojske ter najboljši športnice in špor-
tniki v različnih kategorijah. Zbrane je nagovoril podpolkovnik Jure Vele-
pec, ki je izpostavil številne letošnje uspehe pripadnikov Športne enote 
Slovenske vojske, enote ter pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.  

Š
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vojaškega svetovnega prvenstva v plezanju junija v Kopru in Natovega 
prvenstva v šahu septembra v Portorožu. Omenil je še projekt dviga te-
lesne in bojne pripravljenosti pripadnikov Slovenske vojske, ki že drugo 
leto poteka v sodelovanju s Fakulteto za šport ter bo oblikoval smernice 
vojaške kondicijske vadbe v prihodnosti. Podpolkovnik Velepec je prepri-
čan, da bo v novem letu še veliko priložnosti, ki jih bodo še bolje izko-
ristili. Podelil je priznanje Slovenske vojske pripadnikom Športne enote 
ob dnevu enote, in sicer sta zlato medaljo prejela olimpijska podprvaka 
Žan Kranjec in Tim Mastnak, srebrno kanuist Luka Božič, bronasto pa 
športna plezalca Mia Krampl in Luka Potočar ter višji vojaški uslužbenec 
Igor Primc. Zahvalo ob odhodu iz enote so prejeli Katarina Pinterič, Kle-
men Bauer, Filip Flisar, Urška Žolnir in Rajmond Debevc, ki je kot prvi 
zaposleni vrhunski športnik prejel tudi spominski kovanec Ministrstva za 
obrambo za 30 let vojaške službe.

ŠPORT JE NELOČLJIVO POVEZAN Z VOJAŠKIM POKLICEM
Slovenska vojska vsako leto organizira tekmovanja v dinamičnem in pre-
ciznem streljanju ter prvenstvo v streljanju Slovenske vojske, seštevki 
rezultatov pa štejejo za uvrstitev med najboljše strelce Slovenske vojske. 
Letos je ta naslov osvojil višji štabni vodnik Robert Petrač iz Enote za 
specialno delovanje pred poročnikom Martinom Postružnikom iz 153. le-
talskotehnične eskadrilje in praporščakom Brankom Ovijačem iz Centra za 
združeno usposabljanje. Najboljši strelec je tudi na civilnem tekmovanju 
v kategoriji seniorjev zasedel odlično tretje mesto. Najboljšim je prizna-
nja podelil poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Roman Urbanč. Za 
izbor najboljše enote, brigade ter športnic in športnikov pa so se upošte-
vale uvrstitve na posameznih prvenstvih, ki jih je Slovenski vojski kljub 

omejitvam zaradi koronavirusa v začetku leta uspelo izvesti v polnem ob-
segu. Pripadniki so tekmovali v orientaciji, premagovanju pehotnih ovir, 
streljanju, lokostrelstvu, kolesarstvu, triatlonu, maratonu in teku na deset 
kilometrov ter šahu. Za izbor najboljše enote so šteli rezultati patruljnega 
teka, Brajnikovega memoriala, košarke in nogometa ter seštevki točk pri-
padnikov enot na posamičnih prvenstvih. Točke enot pa so se seštevale 
za skupno razglasitev najboljše brigade. To je leta 2022 postala 1. brigada 
pred logistično in 72. brigado. Med enotami je tretje mesto zasedla Voja-
ška zdravstvena enota, prvo mesto pa sta si razdelila Generalštab Sloven-
ske vojske in 132. gorski polk. V kategoriji najboljših posameznic je tretjo 
mesto osvojila poddesetnica Suzana Flerin Drevenšek iz 132. gorskega 
polka, druga je bila poddesetnica Jasmina Pitamic Vojska iz Enote za ko-
munikacijske in komunikacijske sisteme, brez večjega presenečenja pa je 
ponovno slavila stotnica Mojca Flerin Drevenšek iz 132. gorskega polka. 
Ob tej priložnosti je povedala, da je to že njen 14. naslov najboljše špor-
tnice v Slovenski vojski ter da mora biti ob družinskih obveznostih zelo 
disciplinirana in organizirana glede športnih aktivnosti, vendar je šport 
pomemben tudi za dobro opravljanje vojaškega poklica, zato sebe in dru-
ge spodbuja, da se športno udejstvujejo. Med pripadniki Slovenske vojske 
je tretje mesto zasedel praporščak Iztok Arbajter iz Športne enote, dru-
go mesto je osvojil stotnik Amadej Petelinšek iz Enote za specialno de-
lovanje, najboljši športnik leta 2022 pa je postal stotnik Rajko Kračun 
iz Gardne enote, ki je povedal, da bo vztrajno treniral, da obdrži pokal, 
vendar si vseeno želi, da bi ga na tem mestu prihodnje leto zamenjal 
kak mlajši pripadnik. Najboljšim sta pokale podelila načelnik Generalštaba 
Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in državni sekretar Ministr-
stva za obrambo Rudi Medved, ki je z nagovorom tudi sklenil slovesnost.  

Povedal je, da mu je v veliko čast, da 
je v družbi toliko najboljših. Športnicam 
in športnikom je čestital za vse uspehe 
in poudaril, da se Slovenci vedno vese-
limo uspehov skupaj z njimi. »Ste am-
basadorji športa, Slovenije in Slovenske 
vojske.« Zagotovil jim je, da bo drža-
va še naprej podpirala vrhunski šport 
in Športno enoto. »Lahko smo Sloven-
ci maloštevilni, vendar veliki po zaslugi 
vaših uspehov,« je poudaril in nagovor 
končal z besedami vrhunske športnice 
plezalke Janje Garnbret, tudi pripadni-
ce Športne enote, ki je izjavila, da vsak 
dan trenira, kot da ni še nič osvojila, kar 
naj nam bo vodilo pri prizadevanjih in 
izzivih v novem letu. Slovesnost sta z 
glasbo popestrila mala jazzovska zased-
ba Orkestra Slovenske vojske in mladi 
kantavtor Maks Koren. 

V 28 letih, odkar je bila decembra 1994 
potrjena formacija Športne enote, ima 
ta za seboj uspešno razvojno pot in je 
ena najbolj prepoznavnih enot Sloven-
ske vojske, za kar so zaslužni vrhunski 
športniki, ki s svojimi rezultati ter pro-
moviranjem vojaškega poklica uspešno 
zastopajo barve Slovenije in Sloven-
ske vojske v svetu. Izpostavil je naj-
uspešnejše med njimi na olimpijskih 
igrah, svetovnih in evropskih prven-
stvih ter vojaških športnih tekmovanjih 
leta 2022. Skupno so osvojili 28 odli-
čij. Podpolkovnik Velepec je pojasnil, 
da so se letos enoti pridružili dodatni 
strokovni sodelavci in pet mladih vrhun-
skih športnikov, pomembne pa so bile 
tudi aktivnosti ob 30-letnici članstva v 
Mednarodnem svetu za vojaški šport. 
Za leto 2023 je napovedal organizacijo 

Najboljši športnik leta 
2022 je postal stotnik 
Rajko Kračun.

Najboljša športnica leta 2022  
je stotnica Mojca Flerin 

Drevenšek.
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NAČRT ŠPORTA V SILAH  
SLOVENSKE VOJSKE ZA LETO 2023

PRVENSTVA SLOVENSKE VOJSKE

TRADICIONALNA VOJAŠKA TEKMOVANJA

DRUGE PRIREDITVE

NAZIV DATUM KRAJ

Prvenstvo SV in Policije v patruljnem teku na smučeh 13.–14. 1. 2023 Pokljuka

Prvenstvo SV v teku na smučeh 17. 1. 2023 Pokljuka

Prvenstvo SV v veleslalomu 27. 1. 2023 Senožeti

Prvenstvo SV v šahu 9. 3. 2023 Slovenska Bistrica

Prvenstvo SV v orientacijskem teku april 2023 naknadno določen

Prvenstvo SV v nogometu april 2023 Ljubljana

Prvenstvo SV v malem maratonu 20. 5. 2023 Radenci

Prvenstvo SV v lokostrelstvu april 2023 Ankaran

Prvenstvo SV v premagovanju pehotnih ovir junij 2023 Ljubljana

Prvenstvo SV v patruljnem teku – Brajnikov memorial 16.–17. 6. 2023 Bled

Prvenstvo SV v športnem streljanju s pištolo 16. 6. 2023 Kočevje

Prvenstvo SV v športnem streljanju s puško junij 2023 Crngrob

Prvenstvo SV v triatlonu 21. 8. 2023 Kočevje

Jesenski tek 29. 9. 2023 Štatenberg

Prvenstvo SV v kolesarstvu september 2023 naknadno določen

Prvenstvo SV v kolesarstvu november 2023 Ljubljana

NAZIV DATUM KRAJ

Partizanske smučine januar 2023 Cerkno

CISM Day Run 17. 2. 2023 vojašnice SV

Memorialni tek Boštjana Kekca april 2023 Bohinjska Bela

Prva tekma v taktičnem streljanju s pištolo april 2023 Griža

Maraton Logarska dolina–Celje september 2023 Celje

Druga tekma v taktičnem streljanju s pištolo september 2023 Griža

Tretja tekma v taktičnem streljanju s pištolo november 2023 Griža

Tekmovanje oddelkov SV naknadno določen naknadno določen

NAZIV DATUM KRAJ

Poveljnikov tek marec–oktober 2023 po odločitvi poveljnika

Jurijev (humanitarni) tek april 2023 Grmez

Aktivnosti ob dnevu slovenskega športa 23. 9. 2023 vojašnice SV

Prireditev Športnik leta SV v 2023 23. 12. 2023 Ljubljana
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REŠITEV  
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ŠTEVILKE

POIŠČI 5 RAZLIK

REŠEVALCEM NAGRADNE KRIŽANKE 

Pravilna rešitev gesla iz prejšnje številke:  
PRIDOBIVANJE KADRA.

Nagrade prejmejo:

 Nicolas Bukovac, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije (knjižnica), 
Spodnje Škofije 40 d, 6281 Škofije, 

 Ana Podlesnik, Cesta vstaje 27, 2344 Lovrenc na Pohorju,
 Edi Pucko, Bratonci 86, 9231 Beltinci.

Nagrajencem čestitamo.

NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilne rešitve tokratne križanke nam pošljite do 
srede, 18. januarja 2023, na naslov Uredništvo Revije 
Slovenska vojska, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 
ali na elektronski naslov urednistvo.sv@mors.si.

FOTO IN RAZLIKE Bruno Toič 
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ecember je najčarobnejši čas v letu, je mesec obda-
rovanja, veselja, sreče, praznovanj in dobrih dejanj. 
Tako kot vsako leto v prazničnem vzdušju poteka-
jo številne dobrodelne akcije zbiranja pomoči. Tudi 
na Ministrstvu za obrambo je v sodelovanju z Zvezo 

prijateljev mladine Slovenije potekala tradicionalna akcija zbira-
nja daril in pomoči za otroke iz socialno ogroženih družin Razši-
rimo otroški nasmeh. Ob njenem koncu je v sredo, 21. decembra, 
na ministrstvu potekala krajša slovesnost, na kateri je minister 
za obrambo Marjan Šarec zbrana darila simbolično predal gene-
ralni sekretarki Zveze prijateljev mladine Slovenije Bredi Krašna. 
Ob predaji sta se zahvalila darovalcem in jim zaželela vesele pra-
znike, v novem letu pa čim več zdravja, sreče in miru. 

Tudi letos so v prazničnem decembru zaposleni na ministrstvu in v vseh orga-
nih v njegovi sestavi zbirali darila, hrano in higienske pripomočke za otroke iz 
socialno ogroženih družin. Letošnja novost je bila, da so se zaradi povečanih 
potreb zbirali tudi hrana z daljšim rokom trajanja, ki ne potrebuje posebnega 
skladiščenja, ter izdelki in pripomočki za osebno higieno. Zaposleni na mini-
strstvu so se letos že četrto leto z veseljem in v velikem številu odzvali na 
akcijo ter pod novoletno jelko v avli ministrstva prinesli veliko daril. V akcijo 
zbiranja so se vključili tudi pripadniki Slovenske vojske po različnih enotah iz 
vse Slovenije. Letos so nekaj daril pod jelko prispevali še otroci, stari od štiri 
do pet let, iz vrtca Mojca. Novembra je namreč v vrtcu potekala predstavitev 
poklica vojaka. V okviru dobrodelne akcije, ki jo organizirajo v vrtcu, so se 
tako odločili, da bodo darila prispevali tudi za otroke iz socialno ogroženih 
družin. Ta so potem v četrtek, 15. decembra, prinesli pod novoletno jelko na 
ministrstvu. Pripadniki Slovenske vojske pa se ne vključujejo samo v akcijo 
zbiranja daril, temveč Zvezi prijateljev mladine Slovenije vsako leto pomaga-
jo pri razvozu daril do njenih centrov. Tako so jih še isti dan po koncu akcije 
dostavili na različne lokacije centrov po Sloveniji, na sedež Zveze prijateljev 
mladine Slovenije v Ljubljani ter v Maribor in Mursko Soboto, od koder so jih 
potem zaposleni v centrih razdelili otrokom v stiski.

Mir je nerazdružljivo povezan z boži-
čem. Znani dogodek iz prve svetovne 
vojne, ki ga je Christian Carion posnel v 
filmu Vesel božič, pripoveduje o božiču 
na fronti.
Na sveti večer leta 1914 so se nemški, 
angleški in škotski vojaki znašli v blat-
nih jarkih na fronti, drug proti druge-
mu. V angleške strelske jarke so začeli 
prihajati pisma in voščilnice in vojaki 
so se jih razveselili. Opolnoči so začeli 
prepevati. Nenadoma so zaslišali klic: 
»Poslušajte!« Prisluhnili so in slišali, da 
tudi Nemci prepevajo Sveto noč. In peli 

Pace, prinaša celovit pogled na odnose Evropske unije z Bližnjim vzhodom 
ter državami Severne Afrike. V uvodnem delu je predstavljena dinamika 
odnosov od vzpona do propada Otomanskega imperija in med dekoloniza-
cijo, ki je pomenila umik evropskih kolonialnih sil, ki so bile na tem obmo-
čju prisotne od začetka 19. stoletja.
Sledi prikaz razvoja odnosov med Evropsko unijo in regijo, ki leži v neposre-
dni soseščini Evrope ter se spoprijema s številnimi žarišči nestabilnosti, od 
nerešenega izraelsko-palestinskega vprašanja, tujega vmešavanja, vztrajnih 
in latentnih konfliktov, verskega radikalizma ter terorizma do številnih okolj-
skih izzivov, kot so onesnaženost zraka in morja, nezanesljiva preskrba s 
hrano, pomanjkanje in kakovost vode. V takih razmerah ima Evropska unija 
glede na zgodovinske odnose, geografski položaj in gospodarske vezi po-
membno vlogo pri zagotavljanju stabilizacije te regije. Še zdaleč pa Evrop-
ska unija ni edini akter, ki poskuša uveljaviti svoj vpliv v regiji. 
Množično širjenje orožja je eden izmed večjih vzrokov nestabilnosti v 
regiji, ki je s skoraj tretjinskim deležem drugi največji orožarski trg na 
svetu, pri čemer kot izvozniki izstopajo ZDA in tudi evropske države, z 
Nemčijo na čelu.
V zadnjem poglavju pa je obravnavana humanitarna in razvojna pomoč 
Evropske unije na številnih področjih. Zaradi stalnih konfliktov je na milijo-
ne ljudi prisilno razseljenih, pritisk beguncev in tudi migrantov na Evropo 
postaja vse večji, zato ima migracijska politika Evropske unije močno po- 
udarjeno varnostno komponento.

Zvonko Krunić, KIZC  

so skupaj. Vsak v svojem jeziku. Kmalu zatem sta se dva vojaka srečala 
na odprtem. Številni so jima sledili. Za vojaško disciplino je bilo to nekaj 
nezaslišanega. Božična pesem je premagala vojskovanje.
Na božični dan so se vojaki nasmejani družili na polju med strelskimi 
jarki. Ni bilo zaznati niti sledu sovraštva. Drug drugemu so darovali hra-
no, cigarete in spominke. Ko se je proti poldnevu začelo prijateljstvo še 
krepiti, so pripravili nogometno tekmo. Toda to mirno sožitje ni moglo 
dolgo trajati. Zanj so izvedeli generali, ki so izdali strog ukaz, da se mo-
rajo vojaki vrniti v strelske jarke in se bojevati naprej. Vojna je trajala še 
štiri leta.
To dogajanje dokazuje moč angelskega božičnega sporočila: »Slava Bogu 
na višavah in mir ljudem na zemlji.« Bistveni pogoj miru je seveda pra-
vičnost. Kjer ni pravičnosti, tudi resničnega miru ni. Sicer pa mir na svetu 
ne more zavladati, dokler ne nastopi v človekovem srcu.
Dovolite, da vam v letu, ko v naši bližini divja vojna, Vojaški vikariat Slo-
venske vojske vošči obilje miru v srcu, mir v družini, v domovini in mir v 
svetu. Ruski pregovor pravi, da kdor seje mir, žanje srečo. In še, mirna 
reka ima cvetoče bregove.
Blagoslovljen božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno 
2023!

Matej Jakopič, vojaški vikar

RAZŠIRILI NASMEHE OTROK V STISKI
BESEDILO Marko Pišlar, FOTO Bruno Toič
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Prispevki, objavljeni v reviji, niso uradno  

stališče Ministrstva za obrambo. 

Nenaročenega gradiva in fotografij 

ne vračamo.

Naslednja številka izide 30. januarja 2023.
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Prijavo ekip Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite  
s poimenskim seznamom štirih tekmovalk oziroma  
tekmovalcev in navedbo kategorije pošljite do vključno  
petka, 30. decembra 2022, na elektronska naslova  
mojca.flerin.drevensek@mors.si ali matej.habjanic@mors.si. 

Več informacij o pogojih za udeležbo, sestavi ekip, opremi tekmovalcev  
in tekmovalni progi najdete na notranji spletni strani Ministrstva za  obrambo. F
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VABI NA TEKMOVANJE
V PATRULJNEM  

TEKU NA SMUČEH


