
VITRUALNA NOVINARSKA KONFERENCA SLOVENSKE VOJSKE, SV v 2021 

 

Uvodoma je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš 

pozdravil prisotne in napovedal pogostejša tovrstna virtualna srečanja, s katerimi želi SV 

javnost verodostojno in celovito obveščati o svojem delu.  

Generalmajor Glavaš je izpostavil letošnjo okroglo obletnico – 15. maja bo 30 let od dneva, ko 

so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji (v dveh učnih centrih 

takratne Teritorialne obrambe).   

»Leto 2020 je poleg pandemije zaznamovala enotnost naporov in delovanj, s katerimi bomo 

Slovensko vojsko načrtno in na daljši rok ponovno preobrazili v organizacijo, ki bo 

popolnjena, opremljena, usposobljena in pripravljena za izvajanje vseh vojaških in 

drugih nalog doma in v Zavezništvu. K temu nas poleg zakonodaje obvezuje naša prisega 

domovini. 

SV je delo organizirala na način, da je ohranjala zdravje pripadnic in pripadnikov in ob tem 

izvajala vse nujne naloge (delovanje na mednarodnih operacijah in misijah, pomoč pri 

soočanju z epidemijo, sodelovanje pri varovanju državne meje, ohranjanje izgrajenih 

zmogljivosti).   

Skladno s potrebami Civilne zaščite smo pomagali pri preprečevanju širjenja okužbe s COVID-

19 in blaženju posledic epidemije: prevozi zaščitne opreme, dezinfekcija objektov, helikopter 

za medicinsko evakuacijo, mobilni laboratorij in rentgen, pomoč pri urejanju dodatnih 

bolnišničnih zmogljivosti in drugo. Ocenjujem, da smo bili uspešni. 

Na področju pridobivanja kadrov smo zaznali pozitivne trende, s spremembo Zakona o 

obrambi se je rešil izziv zaposlovanja vojakov po 45. letu starosti. 

V letu 2020 smo na naloge ohranjanja miru na 12 mednarodnih operacij in misij (pod okriljem 

OZN, EU in Nata) napotili več kot 650 pripadnic in pripadnikov.  Na ta način prispevamo k širši 

obrambi naše domovine. Ponosno povem, da se z misij vračamo z novimi znanji in da v 

mednarodne okolju ustvarjamo pozitiven, strokoven vtis. 

Od 2015 naprej neprekinjeno sodelujemo s policijo pri varovanju državne meje. 

Zagotavljamo stalno pripravljenost helikopterskih posadk za nujne medicinske prevoze, 

zagotavljamo prevoze za potrebe zavoda Slovenija-transplant, vedno smo na voljo sistemu 

zaščite in reševanja. 

Kljub temu, da je bilo zaradi epidemije odpovedanih več vaj, smo uspešno izvedli kompleksno 

vajo Preskok, s katero smo zagotovili vzdrževanje pripravljenosti Slovenske vojske za pomoč 

domovini. 

Tudi v leto 2021 Slovenska vojska stopa odločno in enotno. Naše ključne naloge bodo 

skladne z mojo vizijo, ki jo bomo uresničevali enotno, kot ena ekipa, kot Slovenska vojska: 



- nadaljevanje izgradnje ciljev zmogljivosti in vzpostavitev Srednje bataljonske bojne 

skupine kot osrednje bojne zmogljivosti SV, 

- v sodelovanju z ministrstvom skrajšati čas do zaposlitve vojaka na vsega 7 dni, 

- načrtovanje okrepitve prispevka v EU in Nato, 

- prilagoditev obsega in strukture SV razvojnim potrebam, ki bo hkrati omogočala vzdržnost 

SV, 

- preoblikovanje strokovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja, 

- in upam, da tudi realizacija Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski 

vojski.« 

V nadaljevanju je načelnik Generalštaba SV generalmajor Robert Glavaš izpostavil še:   

- da bo SV kot nosilec vojaške stroke skozi proces vojaško-strateškega premisleka izdelala 

prvo Vojaško strategijo RS. Ta bo podpirala uresničevanje politično-vojaških usmeritev in 

izhajajočih nalog ter bo poenotila in uskladila razumevanje uporabe in delovanja SV v 

spremenjenem varnostnem okolju. S sodelovanjem pri oblikovanju ReSDPRO 2036 in 

izdelavo SOPR bo SV podprle oblikovanje in razvoj obrambnih zmogljivosti RS. 

- V času predsedovanja Svetu EU bo SV z zagotavljanjem podpore državnim organom in 

organiziranjem določenih dogodkov aktivno sodelovala ter tako prispevala h kredibilnosti 

in prepoznavnosti naše domovine. 

- Glavna tema SV med predsedovanjem je odporno in vzdržno vojaško delovanje, vojaška 

mobilnost v 21. stoletju ter krizno odzivanje. 

- Slovenska vojska obrambo domovine zagotavlja v okviru kolektivne obrambe znotraj Nata, 

EU, OZN in drugih mednarodnih zavezništev. Prioriteta SV je prispevati k varnosti, 

stabilnosti in miru v regiji, zato je težišče delovanja SV na Zahodnem Balkanu. Cilj je 

ohraniti enak prispevek SV v mednarodnem okolju in zagotoviti ustrezne pogoje za varno 

opravljanje dela.  

- Slovenska vojska bo lahko svoje naloge (iz 37. člena Zakona o obrambi) učinkovito in 

varno izvajala le ustrezno usposobljena in opremljena. Mednarodna usposabljanja, ki 

simulirajo realno okolje, so zagotovilo za to. Le ustrezno izobražen, izurjen in usposobljen 

vojak, lahko varno in učinkovito izvaja naloge.  

- Osrednje vadišče Slovenske vojske je postojnsko, znotraj Nata pa velja načelo poštene 

delitve bremen, kar pomeni tudi, da se del vaj izvaja doma in del v zavezniških državah.  

Načelnik je ob zaključku izpostavil, da se bodo načrtovane aktivnosti SV tudi v 2021 izvajale 

ob upoštevanju epidemiološke situacije.  

 


