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AKTUALNO

LETA	1991	URADNO	USTANOVLJENA	
PRVA	VOJAŠKA	ŠOLA	V	
SAMOSTOJNI	SLOVENIJI
Šola za podčastnike SV je temelj, na kate-
rem se je začel izobraževalni sistem MO. Po-
treba po sodobno izšolanih podčastnikih se 
je pokazala že med vojno za Slovenijo leta 
1991. Odredbo o ustanovitvi šole je takratni 
obrambni minister podpisal 16. decembra 
1991, formalno pa je bila šola ustanovljena 
23. januarja 1992, ko je z objavo v Uradnem 
listu 13. januarja 1992 stopila v veljavo od-
redba o ustanovitvi Šole za podčastnike TO. 
Tako je bila to prva uradno ustanovljena vo-
jaška šola v samostojni Sloveniji. Kandidati 
prve poskusne generacije so bili izbrani med 
vojaki prve generacije poskusnega usposa-
bljanja vojakov iz takratnega 510. in 710. uč-
nega centra ter med že zaposlenimi pripadni-
ki poklicnih enot in štabov TO. Prvi sedež 

Šole za podčastnike je bil v takratnem Centru 
za civilno zaščito mestnega sekretariata za 
obrambo Ljubljana na Igu pri Ljubljani. Prvi 
načelnik šole je bil takratni major Andrej Ko-
cbek. Šola za podčastnike TO je prvo posku-
sno generacijo kandidatov za podčastnike SV 
sprejela na šolanje 6. januarja 1992, ko je šo-
lanje začelo 58 slušateljev, uspešno pa ga je 9. 
maja končalo 55 slušateljev, ki so še isti dan 
dobili spričevala o uspešno končanem šola-
nju in bili povišani v prvi podčastniški čin. 
Septembra 1992 se je šola dokončno preselila 
na novo lokacijo, v Vojašnico Franca Rozma-
na Staneta v Ljubljano, današnjo Vojašnico 
Edvarda Peperka. Na novi lokaciji v Ljubljani 
je 19. oktobra začela šolanje prva redna gene-
racija Šole za podčastnike, v kateri je bilo 79 
kandidatov, od tega jih je 13. februarja 1992 
šolanje uspešno končalo 75. Šola za podča-
stnike se je s podpisom odredbe takratnega 

načelnika GŠSV o preimenovanju 21. apri-
la 2006 preimenovala v Šolo za podčastni-
ke Andreja Komela plemenitega Sočebrana 
v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Po-
stojni, kjer je delovala do leta 2013. S trans-
formacijo SV tega leta se je razdelila na dve 
lokaciji. Vodstveni del šole ter vod višjega vo-
jaškega izobraževanja in usposabljanja sta se 
preselila v Kadetnico v Maribor, izvedbeni 
del pa je še nekaj časa ostal v Postojni, nato 
pa se je preselil najprej v Vojašnico Janka Pre-
mrla Vojka v Vipavo in leta 2015 v Vojašni-
co Franca Uršiča v Novo mesto, kjer deluje še 
danes. Šoli za podčastnike je od ustanovitve 
do danes poveljevalo deset poveljnikov ozi-
roma načelnikov. V šolskem letu 2013/2014 
ji je prvič poveljeval tudi podčastnik, štabni 
praporščak Marjan Horvat. Za svoje zasluge 
je Šola za podčastnike leta 2012 od takratne-
ga predsednika RS in vrhovnega poveljnika 
obrambnih sil dobila red za zasluge.

OD	PROGRAMOV	OSNOVNEGA	
DO	NADALJEVALNEGA	
VOJAŠKEGA	IZOBRAŽEVANJA	IN	
USPOSABLJANJA	PODČASTNIKOV
Šola za podčastnike je organizacijska enota 
v sestavi Centra vojaških šol (CVŠ), ki za-
gotavlja vojaško izobražene in usposobljene 
podčastnike ter nižje vojaške uslužbence za 
delo v Slovenski vojski ter za pridobitev po-
klica podčastnika. Z vstopom SV v Nato se 
je šola spoprijela z novimi pomembnimi iz-
zivi. V Slovenski vojski so bile uvedene nove 
formacijske dolžnosti, primerljive s sodobni-
mi vojskami, zato so bili vpeljani novi pro-
grami. Šola za podčastnike danes skrbi za ra-
zvoj in uresničevanje znanja, spretnosti ter 
veščin, ki jih pri svojem delovanju uporablja-
jo podčastniki, prav tako pa usklajuje specia-
listično usposabljanje in organizira ter izvaja 
nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje 
podčastnikov. Šola tudi izvaja osnovno voja-
škostrokovno izobraževanje in usposabljanje 
kandidatov za podčastnike (OVSIU), osnov-
no usposabljanje za delo v vojski kandida-
tov za vojaške uslužbence (OUDV), nadalje-
valno vojaško izobraževanje in usposabljanje 
(NVSIU) po programih I., II. in III. stopnje 
ter nadaljevalno vojaškostrokovno usposa-
bljanje za vojake v okviru tečaja za desetni-
ke (TDES). Prav tako sodeluje pri razvoju sis-
tema in programov vojaškega izobraževanja 
in usposabljanja ter skrbi za sodelovanje s tu-
jimi oboroženimi silami na področju voja-
škega izobraževanja in usposabljanja. Šola 
za podčastnike, v kateri je po zdajšnji forma-
ciji 21 zaposlenih, je organizirana kot enota 
s tremi podrejenimi notranjimi enotami, in 
sicer učnimi vodi. Tako 1. učni vod izvaja 
OVSIU, 2. in 3. učni vod pa NVSIU. Kot je 
pojasnil poveljnik Šole za podčastnike pod-
polkovnik Franjo Lipovec, je izziv šole iz-
polniti potrebe SV po izobraženem podča-
stniškem kadru, ki ga zagotavljajo z izvedbo 
osnovnega in nadaljevalnih programov voja-
škega izobraževanja in usposabljanja na Šoli 
za podčastnike. 

PRI	IZVEDBI	PROGRAMOV	JIM	Z	
INŠTRUKTORJI	POMAGAJO	TUDI	
ENOTE	SLOVENSKE	VOJSKE
Potrebe SV po izobraženem in usposo-
bljenem podčastniškem kadru presegajo 

25 LET PRVE VOJAŠKE 
ŠOLE V SAMOSTOJNI 
SLOVENIJI

Šola za podčastnike (ŠPČ) letos praznuje 25 let delovanja, saj njeni začetki sega-
jo v leto 1991, ko so 16. decembra po odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 
prvi častniki in podčastniki TO začeli priprave na izobraževanje in usposabljanje 
kandidatov za podčastnike. Šola za podčastnike, ki se je leta 2006 z odločbo ta-
kratnega načelnika GŠSV preimenovala v Šolo za podčastnike Andreja Komela 
plemenitega Sočebrana, je bila uradno ustanovljena kot prva vojaška šola v sa-
mostojni Republiki Sloveniji. Šolanje prve poskusne generacije se je začelo januar-
ja 1992 v centru za usposabljanje na Igu, pozneje pa se je večkrat preselilo do da-
našnje lokacije s sedežem vodstva v Mariboru in izvedbenega dela šole v Novem 
mestu. Različne tečaje ter oblike vojaškega izobraževanja in usposabljanja podča-
stnikov na ŠPČ je do danes opravilo skoraj 3600 slušateljev oziroma diplomantov 
iz Slovenske vojske ter nekaj tečajnikov iz partnerskih vojsk, največ iz držav nek-
danje Jugoslavije.

Besedilo: Marko Pišlar in Rok Filipčič
Fotografiji: Bruno Toič

omogočajo napredovanje na karierni poti, ki 
se nato nadaljuje v enotah SV. Izvajanje uč-
nega procesa v ŠPČ zaposlenim prav tako ne 
omogoča udeležbe v mednarodnih operaci-
jah in na misijah ali daljših izobraževanjih. 
Zaradi zavedanja pomembnosti izobraževa-
nja za Slovensko vojsko v ŠPČ redno prido-
bivajo najboljše pripadnike SV z novim zna-
njem in izkušnjami, ki so jih pridobili med 
delom v enotah Slovenske vojske, na medna-
rodnih dolžnostih in v operacijah v tujini. 

NA	ŠOLI	ZA	PODČASTNIKE	SE	
JE	OD	LETA	1991	DO	DANES	
IZOBRAŽEVALO	IN	USPOSABLJALO	
SKORAJ	3600	PRIPADNIKOV
Od leta 1991 do danes se je na ŠPČ izobraže-
valo in usposabljalo skoraj 3600 pripadnikov 
na različnih ravneh vojaškega izobraževanja 
in usposabljanja. Na Šoli za podčastnike so 
izvedli štiri tečaje za desetnike, ki jih je uspe-
šno končalo 139 tečajnikov. Skupno je v Slo-
venski vojski tečaj za desetnike opravilo 30 
generacij. V preteklosti so tečaje izvajale tudi 
enote, nato pa jih je Veščinski center. ŠPČ je 
izvedla 52 osnovnih vojaškostrokovnih izo-
braževanj in usposabljanj, od tega v 31 rednih 
generacijah, 18 izrednih generacijah ter treh 
generacijah ob delu. Program osnovnega vo-
jaškostrokovnega usposabljanja je tako uspe-
šno končalo 2250 kandidatov. Do leta 2010 so 
izvedli tudi 18 štabnih tečajev za podčastni-
ke, ki jih je uspešno končalo 577 slušateljev, 
od tega tudi pripadnik tujih oboroženih sil, 
in devet tečajev za vodne podčastnike, ki jih 
je končalo 230 slušateljev, od tega devet pri-
padnikov tujih oboroženih sil ter uslužbenec 
Ministrstva za notranje zadeve. Prav tako so 

vojaškega izobraževanja in usposabljanja, za 
inštruktorje RPO RGW-90, tečaje za vojake 
namerilce na RPO RGW-90 in druge oblike 
specialističnega usposabljanja. 

PRIZADEVAJO	SI	ZBLIŽATI	VOJAŠKO	
IZOBRAŽEVANJE	Z	JAVNIM	
IZOBRAŽEVALNIM	SISTEMOM	
Odredba ministra za obrambo o določitvi 
zahtevanega dodatnega vojaškega in splošne-
ga znanja v SV natančno predpisuje vojaško 
in civilno izobrazbo za posamezen vojaški 
čin. Kot je poudaril podpolkovnik Lipovec, 
je v interesu ŠPČ, da podčastnikom Sloven-
ske vojske zagotovi ustrezno karierno pot, 
kar je mogoče tudi z izobraževalnim pro-
cesom v ŠPČ v povezavi z ustrezno stopnjo 
javno priznane izobrazbe, in sicer višjo ter 
visoko strokovno šolo. Zato si na ŠPČ priza-
devajo zbližati vojaško izobraževanje z jav-
nim izobraževalnim sistemom, da skupaj iz-
vedejo nekatere izobraževalne programe, na 
katerih podčastniki pridobijo tako zahteva-
no vojaško znanje kot izobrazbo. Podpolkov-
nik Lipovec je povedal, da skupaj z Višjo pro-
metno šolo iz Maribora že izvajajo program 

vojaške logistike. To izobraževanje je razde-
ljeno na dva dela, in sicer v splošnem delu slu-
šatelji poslušajo obvezne splošne predmete na 
Višji prometni šoli, v drugem delu pa izbir-
ne vojaške predmete v CVŠ. Nosilci so uči-
telji, vojaške osebe iz CVŠ, ki so jih javne iz-
obraževalne ustanove imenovale v ustrezni 
naziv. »Z izvajanjem skupnega programa se 
izvajalci izobraževalnega procesa približuje-
jo standardom oziroma dosegajo standarde, 
ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu 
v domovini in tujini,« je poudaril Lipovec ter 
dodal, da se tako izboljšuje kakovost izvedbe 
VIU ter optimizirajo stroški njihove izvedbe. 

DO	LETA	2020	BI	RADI	
USTANOVILI	VIŠJO	STROKOVNO	
ŠOLO	ZA	PODČASTNIKE
Strateški cilj ŠPČ je, da ob podpori Ministr-
stva za obrambo in skladno z zakonom do 
leta 2020 ustanovi višjo strokovno šolo za 
podčastnike, torej višješolsko izobraževa-
nje. To je po besedah podpolkovnika Lipov-
ca pomembno z vidika uvrstitve vojaškega iz-
obraževanja v javni izobraževalni sistem, ki 
je že uveljavljen in deluje tudi v mednaro-
dnem okolju. S prepoznavnostjo vojaškega 
izobraževanja in usposabljanja v domačem 
ter mednarodnem okolju bodo pripadni-
kom Slovenske vojske ob morebitnem odho-
du iz SV zagotovili lažjo zaposljivost na civil-
nem trgu delovne sile. Podpolkovnik Lipovec 
je prepričan, da v Slovenski vojski oziroma 
CVŠ že danes izpolnjujejo pogoje za ustano-
vitev višje strokovne šole za podčastnike, kar 
pa ne more reči za visoko strokovno vojaško 
izobraževanje. Nadaljnja prednostna nalo-
ga ŠPČ je tudi krepitev sodelovanja s tujimi 
oboroženimi silami na področju izobraže-
vanja in usposabljanja podčastnikov, kar po-
teka z mednarodno izmenjavo inštruktorjev 
ter slušateljev. 

ZAVZETOST,	PROFESIONALNOST,	
STROKOVNOST	IN	POZITIVEN	
ODNOS	DO	DELA	
Še tako dobri programi izobraževanja in 
usposabljanja ali zavzetost slušateljev ne pri-
nesejo želenih rezultatov, če za njimi ni pri-
zadevnih izvajalcev programov. »Zavzetost, 
profesionalnost, strokovnost in pozitiven 
odnos izvajalcev programov vojaškega izo-
braževanja in usposabljanja oziroma vseh, 
ki kakor koli pripomorejo k načrtovanju, or-
ganiziranju ter izvedbi usposabljanj, morajo 
biti nadpovprečni, kar izraža tudi moto šole, 
ki je Z znanjem do zmag,« je poudaril pod-
polkovnik Lipovec in se ob 25. obletnici za-
četka delovanja Šole za podčastnike iskreno 
zahvalil njenim nekdanjim ter sedanjim pri-
padnikom za njihov trud, osebni prispevek 
in zavezanost izpolnjevanju zadanih nalog. 

kadrovske zmožnosti šole, zato jim pri iz-
vedbi programov vojaškega izobraževanja in 
usposabljanja z inštruktorji pomagajo enote 
Slovenske vojske, na ŠPČ pa nato dousposo-
bijo inštruktorje iz enot, da lahko samostoj-
no delujejo v vojaškem izobraževalnem pro-
cesu. Podpolkovnik Lipovec je dejal, da je za 
delovanje in razvoj vojaškega šolstva ter ŠPČ 
posebnega pomena rotacija oziroma menjava 
kadra med enotami Slovenske vojske in CVŠ 
oziroma ŠPČ. Z načrtovano menjavo kadra v 
učnih vodih na približno tri leta zaposlenim 

izvedli usposabljanje petih generacij v na-
daljevalnem tečaju za podčastnike, ki ga je 
uspešno končalo 187 slušateljev, in dveh ge-
neracij višjega tečaja za podčastnike, uspe-
šno pa ga je končalo 42 slušateljev. 146 slu-
šateljev v štirih generacijah je višji tečaj za 
podčastnike opravilo v Poveljniško-štab-
ni šoli. Prav tako sta bila v sodelovanju s Po-
veljniško-štabno šolo izvedena visoka tečaja 
za podčastnike, uspešno pa ju je končalo 35 
slušateljev. Na šoli so izvedli še druge speci-
alistične tečaje, kot so tečaji za inštruktorje 

ŠTEVILO DIPLOMANTOV NA ŠPČ OD LETA 1991 DO DANES

Število generacij Vrsta usposabljanja Število slušateljev

4 TDES 139

52 OVSIU 2250

32 NTPČ I. st. 994

6 NTPČ II. st. 42

2 NTPČ III. st. 35

PREDSEDNIK RS JE ŠOLI ZA PODČASTNIKE LETA 2012 PODELIL RED ZA ZASLUGE.
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IZPOSTAVLJAMO

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v svojem nagovoru ob poča-
stitvi dneva Rudolfa Maistra poudarila, da je prav, da s spominom na 
klene ljudi naše preteklosti zberemo notranjo moč za izzive, s katerimi 
se bomo srečali v prihodnosti. »Ponosni moramo biti na svojo zgodovi-
no,« je dejala ministrica ter poudarila, da smo bili Slovenci že prej vo-
jaški narod in smo sodelovali v mnogih spopadih, vendar smo se šele 
z generalom Maistrom in njegovimi borci za severno mejo zares za-
čeli boriti za svoje pravice. Pri tem je omenila tudi narodnoosvobodil-
ni boj in slovensko osamosvojitveno vojno. Spomnila je tudi na druge 
znamenite Slovence, ki so omogočili, da danes živimo v svoji državi, 
v kateri govorimo v slovenskem jeziku, v njej samostojno odločamo in 
sprejemamo odgovornost o odločitvi, v kakšni državi želimo v priho-
dnje živeti. Med njimi je izpostavila dr. Karla Verstovška, po rodu Ve-
lenjčana, ki je Rudolfa Maistra povzdignil v čin generala. Izrazila je 
tudi zadovoljstvo, da postaja spomin na generala Maistra v Sloveni-
ji vse pomembnejši. Zvezi društev generala Maistra in vsem društvom, 
povezanim vanjo, se je zahvalila za dolgoletno prizadevanje, ki ga 

General Rudolf 
Maister, voditelj 
in motivator 
Ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra smo na mi-
nistrstvu počastili spomin na tega velikega Slovenca in vzor-
nika vseh, ki delujemo v obrambnem sistemu. Ministrica za 
obrambo Andreja Katič je z delegacijo ob počastitvi spo-
mina na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo 
vojsko razorožil nemško varnostno stražo, jo razpustil ter 
v nadaljevanju dosegel priključitev večjega dela slovenske-
ga narodnostnega in govornega območja Štajerske in Ko-
roške, položila venec k spomeniku generala Maistra pred 
ministrstvom. Venca sta položila tudi podžupan Mestne ob-
čine Ljubljana Aleš Čerin in predsednik Zveze društev gene-
rala Maistra mag. Milan Lovrenčič. V dvorani Union v Ma-
riboru je bila v sodelovanju z Mestno občino Maribor tudi 
osrednja slovesnost ob dnevu 72. brigade, dnevu genera-
la Rudolfa Maistra in spominskem dnevu Mestne občine 
Maribor.

Pripravila: Aleksandra Pelko Jamnik

namenjajo širjenju védenja o generalu Maistru, ter vsem čestitala ob 
državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. 

SLOVESNO	OB	DNEVU	72.	BRIGADE	SLOVENSKE	
VOJSKE	IN	DNEVU	RUDOLFA	MAISTRA	
Za pripadnike 72. brigade Slovenske vojske po besedah njenega po-
veljnika brigadirja Franca Koračina general Rudolf Maister pome-
ni trdno vez z Mariborčani, lokalno skupnostjo, društvom generala 
Maistra ter drugimi veteranskimi in domoljubnimi društvi ter organiza-
cijami, z Osnovno šolo borcev za severno mejo in z vsemi drugimi, ki 
skupaj z njimi vse leto ohranjajo spomin na generala Maistra. Osre-
dnji govornik na slovesnosti v Mariboru je bil načelnik Generalštaba 
Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je dejal: »Po-
nosno povem, da je lik generala Maistra nam, pripadnikom in pripa-
dnicam Slovenske vojske, vzor, pojem voditelja in motivatorja. Vre-
dnote, ki jih je poosebljal, skrbno privzgajamo vojaškim voditeljem 
na vseh ravneh.« 

MINISTRSTVO	ZA	OBRAMBO	OBISKALA	VODJA	
EVROPSKEGA	URADA	ZDRUŽENIH	NARODOV	
ZA	ZMANJŠANJE	TVEGANJ	ZA	NESREČE	
V torek, 29. novembra 2016, je Ministrstvo za obrambo obiskala vod-
ja evropskega Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganj za 
nesreče Paola Albrito. Gostitelj, generalni direktor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Darko But, ki je koordinator aktivno-
sti za uresničevanje Sendajskega okvira v Sloveniji, in dr. Matjaž Mi-
koš, predsednik Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter njuni sodelavci so ji predstavili že opravljene aktivnosti 
in dobre prakse s tega področja v Sloveniji. Gostjo je sprejela tudi mi-
nistrica za obrambo Andreja Katič. Namen obiska je bil potrditi zave-
zanost k izvajanju Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj za ne-
sreče v letih od 2015 do 2030.
Ministrica za obrambo Andreja Katič je poudarila dolgoletno tra-
dicijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši 

državi in potrdila zavezanost Slovenije, da usmeritve Sendajskega 
okvira vključi v celoten cikel obvladovanja nesreč ter do leta 2020 
pripravi nacionalno strategijo za zmanjševanje tveganj za nesreče. 
Ključnega pomena sta dobro medresorsko sodelovanje in delo na 
področju preventive, ki lahko bistveno prispevata k zmanjšanju tve-
ganj in škode zaradi nesreč. Vodja urada UNISDR Paola Albrito je 
poudarila nujnost medsektorskega povezovanja na lokalni, nacio-
nalni in mednarodni ravni ter sinergije ciljev Sendajskega okvira s 
cilji trajnostnega razvoja in cilji Pariškega podnebnega sporazuma. 
Ministrico za obrambo je povabila tudi k aktivni udeležbi na prvem 
odprtem forumu za zmanjševanje tveganj za nesreče, ki bo marca 
2017 v Istanbulu, in na globalnem forumu, ki bo maja 2017 v Can-
cunu v Mehiki. 
Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj za nesreče (2015–2030) 
je 187 držav članic Organizacije združenih narodov, med njimi tudi 
Slovenija, sprejelo na tretji svetovni konferenci o zmanjšanju tveganj 
za nesreče marca 2015 na Japonskem. Glavni cilji Sendajskega okvi-
ra so preprečevanje novih in zmanjšanje sedanjih tveganj za nesre-
če, zmanjšanje izpostavljenosti nevarnostim in dovzetnosti za nesre-
če, povečanje pripravljenosti za odziv in okrevanje ter s tem večanje 
odpornosti.

OBČINI	KOBARID	PODELILI	CERTIFIKAT	MESTO	
IN	OBČINA,	ODPORNA	NA	NESREČE
V petek, 18. novembra, je bila na Ministrstvu za obrambo slovesnost 
s podelitvijo certifikata Organizacije združenih narodov Mesto in 
občina, odporna na nesreče, ki ga je prejela Občina Kobarid, s či-
mer je poleg Občine Kamnik in Mestne občine Murska Sobota tre-
tja slovenska občina, ki se ponaša s tem visokim priznanjem.
Certifikat na predlog Uprave Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje, ki občine tudi spodbuja in podpira pri kandidaturi, podeljuje 
Urad OZN za zmanjševanje tveganja za nesreče. 
Ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je županu Občine Koba-
rid Robertu Kavčiču tudi izročila priznanje, je ob tej priložnosti spo-
mnila na naravne značilnosti slovenske pokrajine in njeno razgiba-
nost, kar vpliva tudi na pogostost in vrsto naravnih in drugih nesreč, 

ki smo jim priča. Župan Robert Kavčič se je ob tej priložnosti zahva-
lil svojim sodelavcem, novemu občinskemu štabu civilne zaščite ter 
pristojnim na ministrstvu, s katerimi so skupaj uspešno prijeli za delo, 
ugotavljali pomanjkljivosti in iskali rešitve. 

OBISK	NAČELNIKA	GENERALŠTABA	
OBOROŽENIH	SIL	REPUBLIKE	HRVAŠKE
V sredo, 16. novembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
generalmajor dr. Andrej Osterman na enodnevni obisk sprejel na-
čelnika Generalštaba Oboroženih sil Republike Hrvaške generala 
dr. Mirka Šundova. 
Načelnika sta izmenjala poglede na aktualna obrambno-varnostna 
dogajanja in se podrobneje pogovarjala o prihodnjem sodelova-
nju, s poudarkom na možnostih krepitve dvostranskega sodelovanja 
in povečanja skupnih usposabljanj pripadnikov obeh vojsk. 
V nadaljevanju obiska se je general Šundov mudil na vljudnostnem 
obisku pri ministrici za obrambo Andreji Katič. Pogovarjala sta se o 

dvostranskem sodelovanju med državama na obrambnem in voja-
škem področju. Generala so sprejeli tudi predsednik Republike Slo-
venije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter člani Odbora 
za obrambo Državnega zbora RS. 

SKUPAJ,	VZAJEMNO	IN	Z	ISTIM	
CILJEM	TUDI	V	TEH	ZAHTEVNIH	ČASIH	
LAHKO	NAREDIMO	VELIKO!
Slovenska vojska je v torek, 13. decembra, v Nordijskem centru 
Planica podpisala letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja za 
leto 2017 z organizacijami, zvezami in društvi, pomembnimi za 
obrambni sistem. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske gene-
ralmajor dr. Andrej Osterman je skupaj s predstavniki podpisnikov 
podpisal 28 letnih načrtov sodelovanja. Načelnik je v nagovoru 
poudaril, da je pomembno zavedanje, da je obseg sodelovanja 
odvisen od objektivnih razlogov in da je Slovenska vojska kljub 
zelo zmanjšanim sredstvom prepričana, da lahko le skupaj, vzaje-

mno in z istim ciljem tudi v teh zahtevnih časih naredimo veliko. Za 
leto 2017 je zato Slovenska vojska namenila uporabo svojih virov 
za civilno-vojaško sodelovanje v predvideni vrednosti 1.463.302 
evra. Slovenska vojska bo organizacije podpirala s plovbo po mor-
ju, poleti z zračnimi plovili, prevozi v cestnem prometu, angažira-
la bo pripadnike, posojala materialna sredstva (šotore, talne plo-
šče, klopi, mize, stole, agregate, radijske postaje, terenske postelje 
idr.), zagotavljala zdravstveno oskrbo, častno stražo, storitve orke-
stra ter omogočala uporabo svojih prostorov in površin (vadišča, 
strelišča, športne dvorane). Temelj medsebojnega sodelovanja je 
načelo vzajemnosti, ki omogoča, da so kljub omejenim virom na-
črtovane dejavnosti uresničljive. Tudi zato bodo v prihodnjem letu 
organizacije, pomembne za obrambni sistem, podpirale delova-
nje Slovenske vojske. Podpora bo vključevala različna usposablja-
nja, brezplačen oglaševalski prostor, souporabo prostorov, izposo-
jo opreme, popuste, strokovno podporo (gorski vodniki, smučarski 
voditelji), organizacijo taborov in podobno. 

Fo
to

g
ra

fij
a:

 V
ek

o
sl

a
v 

Ra
jh

KOT DEL SPREMLJEVALNIH AKTIVNOSTI SO PRIPADNIKI 72. BRIGADE OB DNEVU ENOTE 
NA OGLED POSTAVILI TUDI DELA, USTVARJENA NA LIKOVNI DELAVNICI MAISTER 2016.

Fo
to

g
ra

fij
a:

 d
es

et
ni

k 
Lu

ka
 M

itr
o

vi
ć,

 7
2

. b
rig

a
d

a 
S

lo
ve

ns
ke

 v
o

js
ke

Fo
to

g
ra

fij
a:

 V
ek

o
sl

a
v 

Ra
jh

Fo
to

g
ra

fij
a:

 V
ek

o
sl

a
v 

Ra
jh

Fo
to

g
ra

fij
a:

 D
a

ni
el

 M
la

ka
r

Fo
to

g
ra

fij
a:

 A
rh

iv
 S

V



8 SV SV 9

INTERVJU

OBRAMBNI	SISTEM	JE	
KOT	ZAVAROVALNA	
POLICA

Besedilo: Marko Pišlar
Fotografije: Bruno Toič

Vlada je na predlog ministrice za obrambo Andreje Katič na seji 10. novembra za 
generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve (DOZ) imenovala Sreč-
ka Zajca, ki je kot vršilec dolžnosti to funkcijo opravljal že od maja. Na Ministrstvu 
za obrambo je zaposlen od leta 2008 in je kot prvi slovenski civilni funkcionalni 
strokovnjak kar dvakrat deloval v Afganistanu. Izkušnjam in znanju iz medijev, 
kot so Mladina, Teleks in Gea, pripravi programov za politične stranke in župan-
ske kandidate, vodenju v zasebnem sektorju in podjetništvu ter upravljanju najve-
čje slovenske humanitarne organizacije dodaja še vodenje direktorata. Kot je oce-
nil v pogovoru za revijo SV, je stanje v direktoratu dobro, kar je bil dodaten motiv, 
da se je drugič odločil kandidirati za generalnega direktorja. S svojim delom, izku-
šnjami in znanjem mu je uspelo prepričati obrambno ministrico, da ga je imenova-
la na ta položaj za pet let.

sistema ter ga še dopolnil. Na Ministrstvo za 
obrambo sem pred osmimi leti prišel z Rde-
čega križa Slovenije, na katerem sem bil ge-
neralni sekretar. Delo v humanitarni orga-
nizaciji sem zavestno zamenjal za službo v 
obrambnem sistemu. Na mednarodnih kon-
ferencah in generalnih skupščinah Rdečega 
križa ter Rdečega polmeseca sem vsakič po-
slušal, kako vojska jemlje življenjski prostor 
humanitarnim organizacijam. Trditvi sem 
nasprotoval, prepričan, da je v naravi voja-
ške organizacije, da prodre tja, kjer je prazen 
prostor. Slabost je na strani humanitarnih in 
nevladnih organizacij, ki jim ne uspe osvoji-
ti prostora s svojim poslanstvom, s čimer bi 
se prostor za »humanitarno« delovanje vojsk 
zelo zožil. Zaposlil sem se na MO kot podse-
kretar v takratnem Uradu za civilno obram-
bo. Vodstvo ministrstva mi je dalo izjemno 
priložnost oblikovati slovenski civilni pri-
spevek na Natovi misiji Isafa v Afganistanu. 
Po vrnitvi z druge misije v Afganistanu leta 
2011 sem bil s sodelavcem premeščen v novi 
Sektor za mednarodne operacije in misije v 

Pogovor z generalnim direktorjem Direktorata za 
obrambne zadeve Srečkom Zajcem

Zakaj ste se odločili za vnovično 
kandidaturo za generalnega direktorja 
in kaj je po vašem mnenju vplivalo 
na ministričino odločitev za vaše 
imenovanje na ta položaj?
Na zadnje vprašanje bi vam težko odgovo-
ril, lahko pa pojasnim, zakaj sem se odločil 

kandidirati na ta položaj. Prvi razlog je bilo 
dejstvo, da sem že osem let zaposlen na 
MO. Drugi razlog je bila želja, da bi lahko 
svoje znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil 
pri delu na obrambnem področju ter dru-
god, posredoval sodelavkam in sodelavcem 
pri razvoju direktorata, MO in obrambnega 

SLOVENSKO	SODELOVANJE	V	NOVIH	RAZISKOVALNO-
TEHNOLOŠKIH	AKTIVNOSTIH	ZNOTRAJ	EVROPSKE	
KOMISIJE	IN	EVROPSKE	OBRAMBNE	AGENCIJE
Evropska komisija je konec leta 2015 začela izvajati aktivnosti za 
oblikovanje obrambnega programa za raziskave in razvoj Prepara-
tory Action (PA) znotraj Skupne obrambne in varnostne politike EU. 
Preparatory Action je testni program za naslednje večletno financira-
nje obrambnih raziskav in razvoja v letih od 2021 do 2027. V njem 
se bodo oblikovale vsebine, ki bodo pomembno vplivale na uresniče-
vanje obrambnega programa v naslednjem večletnem finančnem ob-
dobju (v nadaljevanju MFF):
• oblikoval se bo način določanja razvojnoraziskovalnih prednostnih 

področij, ki se bodo financirala iz evropskih sredstev; oblikovan bo 
način določanja glavnih področij razvojnoraziskovalnih projektov 
za zagotovitev nujnih obrambnih zmogljivosti, ki bodo financirane 
v naslednjem MFF; 

• oblikoval se bo način upravljanja sredstev (oblikovanje razpisnih 
pogojev in meril, oblikovanje pravil, povezanih z upravičenim so-
delovanjem na razpisih, oblikovanje določil, povezanih z varova-
njem intelektualne lastnine, in pravil, povezanih s financiranjem iz 
evropskih sredstev). Eno izmed meril je tudi povezovanje več držav 
EU znotraj posameznega projekta;

• oblikovala se bodo pravila, povezana z nadzorom nad izvrševa-
njem pogodbe o izvedbi projekta.

Za oblikovanje predloga delovnega programa Evropske komisije s 
prednostnimi področji, ki se bodo v celoti financirala iz omenjenih 
evropskih sredstev za obrambne raziskave, so bile države članice po-
zvane k posredovanju predlogov. Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije je posredovalo več predlogov, ki so se nanašali na poveča-
nje zmogljivosti vojaka, uporabo novih materialov, balistično zaščito, 
detekcijo eksplozivov in povečanje energijske učinkovitosti ter samo-
zadostnosti. Z njimi smo želeli povezati raziskovalne inštitucije in go-
spodarstvo za razvoj prednostnih področij zmogljivosti. Vsi predlogi, 
razen energijske učinkovitosti, ki bo obravnavana v drugih sklopih v 
Evropski obrambni agenciji, so vsebinsko vključeni v predlagani po-
dročji razvojnoraziskovalnih prednostnih področij delovnega progra-
ma Evropske komisije za leto 2017:
• razvoj zmogljivosti za nadzor na morju in
• razvoj zmogljivosti za zagotavljanje zaščite sil in sistemov za voja-

ka v hibridnem vojskovanju.
Na podlagi razpisa Evropske obrambne agencije bo tako raziskoval-
nim organizacijam in inštitutom ter podjetjem, ki se ukvarjajo z razi-
skovalno dejavnostjo v Republiki Sloveniji, omogočeno širše sodelo-
vanje v razvojnoraziskovalnih projektih EU na področju obrambe in 
varnosti. Ministrstvo za obrambo si bo tudi v prihodnje prizadevalo 
za sodelovanje oziroma povezovanje raziskovalnih inštitucij in gospo-
darstva v okvirih Evropske obrambne agencije.

OBRAMBNI	MINISTRI	NA	ZASEDANJU	FAC	
ZA	POGLOBLJENO	SODELOVANJE
Ministrica za obrambo Andreja Katič se je 14. novembra udeležila 
dvodnevnega zasedanja Sveta za zunanje zadeve (FAC) v formatu 
ministrov za obrambo EU v Bruslju. Ob rednem zasedanju Usmerje-
valnega odbora Evropske obrambne agencije so ministri razpravljali 
o implementacijskem načrtu globalne strategije za zunanjo in varno-
stno politiko EU (EUGS) s področja varnosti in obrambe, implementa-
ciji skupne deklaracije EU in Nata, podpisane na vrhu Nata v Varša-
vi, ter o misijah in operacijah Skupne varnostne in obrambne politike 
(SVOP), s poudarkom na Libiji in Sredozemlju. Na skupnem zaseda-
nju ministrov za obrambo in zunanje zadeve so ministri sprejeli sklepe 
Sveta EU o implementacijskem načrtu globalne strategije za zunanjo 
in varnostno politiko EU (EUGS) s področja varnosti in obrambe ter 
tako potrdili višjo raven ambicij in se zavzeli za bolj poglobljeno so-
delovanje na obrambnem področju. Implementacijski načrt s podro-
čja varnosti in obrambe temelji na treh prednostih področjih, in sicer 
na odzivu EU na zunanje krize in izgradnji zmogljivosti za partnerske 
države ter na zaščiti EU in držav članic. Kot je dejala ministrica za 
obrambo Andreja Katič, implementacijski načrt EUGS pomeni dobro 
podlago za nadaljnje delo EU na področju varnosti in obrambe, saj 
opredeljuje dolgoročne cilje in prednostne naloge na tem področju, 
spodbuja k večji enotnosti držav članic in institucij EU ter k večji kohe-
zivnosti. Kot je pojasnila ministrica, sta za Slovenijo izjemno pomemb-
na komplementaren razvoj zmogljivosti z Natom in nadaljnja krepitev 
operativnega sodelovanja, skladno z Varšavsko deklaracijo. 

Ministrica Andreja Katič je na rednem zasedanju Usmerjevalnega 
odbora Evropske obrambne agencije poudarila, da Slovenija pod-
pira tako delovni program EDA za obdobje 2017–2019 kot tudi pre-
dlog proračuna agencije za leto 2017, saj bo s tem agencija lahko 
učinkoviteje podpirala države članice EU in njihove napore pri ra-
zvoju zmogljivosti. 
V nadaljevanju zasedanja so obrambni ministri pozornost namenili 
osnutku evropskega akcijskega načrta za obrambo (EDAP), ki naj bi 
ga Evropska komisija predvidoma sprejela konec novembra. Z na-
črtom želijo okrepiti enoten trg EU, spodbuditi obrambno industrijo 
k večji konkurenčnosti in učinkovitosti ter spodbuditi sinergije med ci-
vilnimi in vojaškimi raziskavami. Za Slovenijo je pri tem pomembno, 
da bo EDAP pripomogel h krepitvi enotnega trga EU, in sicer tako, 
da se bodo vanj lahko enakopravno vključevala majhna in srednje 
velika podjetja. 
V razpravi o implementaciji skupne deklaracije EU–Nato iz Varša-
ve, v kateri je sodeloval tudi generalni sekretar Nata Jens Stolten-
berg, so ministri govorili o sodelovanju med EU in zavezništvom. 
Generalni sekretar Nata je pri tem poudaril, da močna EU pome-
ni tudi močan Nato. Ministri so izpostavili napredek pri sodelova-
nju, predvsem po skupni deklaraciji o strateškem partnerstvu med 
EU in Natom, sprejeti na vrhu Nata v Varšavi. Skupna deklaracija 
obsega sedem glavnih področij sodelovanja, in sicer zoperstavlja-
nje hibridnim grožnjam, operativno sodelovanje na morju in v boju 
proti migracijam, usklajevanje na področju kibernetske varnosti, ra-
zvoj komplementarnih povezljivih obrambnih zmogljivosti EU, krepi-
tev evropske obrambne industrije, načrtovanje sočasnih vaj za leti 
2017 in 2018 ter gradnjo obrambnih zmogljivosti in nacionalne od-
pornosti partnerskih držav. Ministri so kot pozitivno posebej izposta-
vili, da operacija Nata Sea Guardian zagotavlja podporo operaciji 
EU Sophia. Kot so se strinjali, sodelovanje EU in Nata na področju 
zagotavljanja pomorske varnosti pomeni prve konkretne korake k 
uresničevanju skupne deklaracije. Ministrica Andreja Katič je kot po-
zitivno izpostavila tudi sodelovanje med operacijo EUFOR Althea in 
Natovim poveljstvom v Bosni in Hercegovini, ki poteka skladno z do-
govorom Berlin plus. 
Zadnji del zasedanja so obrambni ministri govorili o operacijah in 
misijah SVOP v osrednjem Sredozemlju, s poudarkom na EUNAV-
FOR MED/Sophia. Ta operacija je del širšega načrta EU v boju pro-
ti nezakonitim migracijam, Svet zunanjih ministrov (FAC) pa je 21. ju-
nija letos potrdil odločitev o njenem podaljšanju do julija 2017 ter 
mandat razširil na dodatni podporni nalogi, in sicer usposabljanje 
libijske obalne straže in mornarice ter podporo uresničevanju em-
barga OZN na orožje v mednarodnih vodah. Varnostni svet OZN je 
oktobra 2016 z resolucijo 2312 (2016) še za eno leto podaljšal so-
glasje za nadzor plovil v boju proti tihotapljenju ljudi v Sredozemlju. 
V operaciji Sophia aktivno sodeluje tudi Slovenija, in sicer s finanč-
nim prispevkom za usposabljanje libijske obalne straže in z osebjem 
Slovenske vojske v poveljstvu operacije. 
Ob robu zasedanja se je ministrica Andreja Katič srečala s švedskim 
obrambnim ministrom Petrom Hultqvistom. Pogovarjala sta se o mo-
žnostih izboljšanja sodelovanja na področju obrambnega resorja. 
Slovenija in Švedska sicer že dolga leta poglobljeno sodelujeta na 
področju zaščite in reševanja. Ministrica je svojega ministrskega ko-
lega povabila tudi na obisk v Slovenijo. 
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Imeti morajo družbeno priznano vrednost. 
Pogodbenim rezervistom bomo morali za-
gotoviti tako usposabljanje, da bodo prido-
bili vojaško znanje v obliki, sprejemljivi tudi 
za delodajalce. Optimistično gledamo poda-
tek, da nam je letos uspelo pridobiti dobro 
četrtino novih pogodbenih rezervistov. 
Zdaj jih je 869 in mogoče jih bo do konca 
leta 930. Prihodnje leto želimo usposobi-
ti tudi do 300 prostovoljcev na služenju vo-
jaškega roka, saj so pomembni ambasadorji 
in promotorji SV v civilnih lokalnih okoljih. 
Letos smo na prostovoljno služenje vojaške-
ga roka napotili 77 prostovoljcev, in sicer v 
Vipavo ter Novo mesto. Tretjina je že izra-
zila željo, da bi se zaposlila v Slovenski voj-
ski. V načrtu za prihodnje leto so namesto 
dveh štiri lokacije in trije termini. Prepri-
čan sem, da bo GŠSV odpravil pomanjklji-
vosti, ki so posledica opustitve obveznega 
služenja vojaškega roka. Načelnik predlog 
podpira in to je pomemben del rešitve. Da 
bi pridobili čim več kandidatov za delo v SV, 
smo osvežili sodelovanje z zavodi za zapo-
slovanje v RS, ki morebitne iskalce zaposli-
tve usmerjajo na uprave za obrambo. Prav 
tako smo spremenili način promocije voja-
škega poklica, saj smo se bolj osredotočili 
na družbena omrežja. Za seznanjanje mla-
dih z možnostmi zaposlitve in sodelovanja s 
SV izkoriščamo tudi seznanitve s pravicami 
in dolžnostmi vojaških obveznikov, ki jih 
ponekod na Primorskem, Notranjskem in v 
Prekmurju spremlja obujanje starih običa-
jev naborništva.

Pred leti je bila zanimiva zamisel, da 
se ukinejo vse uprave za obrambo, 
vendar pravite, da v prihodnosti 
vidite njihovo posodobljeno vlogo.
Pomembno področje nalog DOZ so eviden-
ce vojaških obveznikov, da bi jih vpoklicali 

DOZ je odgovoren tudi za zagotavljanje 
dovolj civilnih funkcionalnih 
strokovnjakov. Tudi vi ste bili civilni 
funkcionalni strokovnjak na MO. 
Kako vidite njihovo prihodnjo vlogo? 
Civilne funkcionalne strokovnjake bomo po-
spešeno vključevali v vaje Nata in EU na na-
cionalni ter zavezniški ravni. Glede tega smo 
že opravili nekaj razgovorov s strokovnjaki 
iz centra odličnosti CIMIC iz Haaga in med-
narodne skupine CIMIC iz Motte di Liven-
ze, saj želimo doseči, da bi lahko svoje civil-
ne funkcionalne strokovnjake vključevali kot 
strokovno podporo. 

Kaj pa druga področja dela v 
Direktoratu za obrambne zadeve?
Pomembno področje so vaje na obrambnem 
področju in DOZ je odgovoren za načrtova-
nje, priprave ter precej tudi za izvedbo vaj z 
zavezništvom in EU. To je zahtevna in po-
membna naloga, ki jo pogosto podcenjujemo 
in jo bo treba okrepiti. Naj omenim še karto-
grafijo. Ne glede na zelo hiter razvoj sodobne 
tehnologije, katere del so tudi naprave GPS, je 
zemljevid v fizični obliki še vedno najbolj za-
nesljiv pripomoček za delo vojaka na terenu. 
Potrebam na terenu sledimo z majhno, toda 
učinkovito ekipo v civilnem in vojaškem delu 
MO. Pri strokovnem delu, ki zahteva tudi po-
litično občutljivost, je znanje branja zemljevi-
dov odločitev med varnostjo in nevarnostjo. 

Odhodi kadra iz Slovenske vojske bodo 
iz leta v leto bolj aktualni, saj se bo 
povečeval delež vojakov, ki morajo SV 
zapustiti zaradi zakonsko predpisane 
starostne meje 45 let. Ali še obvladujete 
odhode iz Slovenske vojske in kako 
boste te izzive reševali v prihodnosti?
Za zdaj je število odhodov iz SV po dopolnje-
nem 45. letu še obvladljivo, prav tako nam je 

DOZ skrbi tudi za pripravo dokumentov 
in aktov za pravočasno odzivanje 
na različne vrste kriz ter vojne 
nevarnosti. S katerimi normativnimi 
akti imate trenutno največ dela?
Na obrambnem in varnostnem področju 
obstajajo polja, ki nimajo izrecnega lastni-
ka ali deležnika v normativnih aktih, saj ži-
vljenje praviloma prehiteva zakonodajalce. 
Obstajajo polja odgovornosti ali dolžnosti, 
ki so mejna in kjer ne moremo določiti pra-
vega in edinega lastnika ali skrbnika. To so 
medresorska področja, ki jih je treba urediti 
z normativnimi akti. Omenil bi le dve aktu-
alni področji. Prvo se nanaša na upravljanje 
kriz, drugo pa je zaščita kritične infrastruk-

ture. Prvi projekt je vladni, drugi pa je pre-
dlog Zakona o kritični infrastrukturi. Tudi ta 
ne spada v neposredno pristojnost MO, vsaj 
skladno z veljavnim Zakonom o obrambi ne, 
vendar tudi ni jasno, v kateri resor bi res spa-
dal. Ministrstvo za obrambo je na področju 
kritične infrastrukture naredilo pomemben 
napredek z uveljavitvijo direktive EU. Ureja-
nje zaščite kritične infrastrukture je naloga 
države, zato je vlada na podlagi strokovnega 
premisleka sprejela sklep, da je treba napi-
sati zakon, ki bo to področje celovito urejal. 
Glavna težnja zakona je, da neposredno od-
govornim upravljavcem kritične infrastruk-
ture nalaga skrb za pripravo stalnih in doda-
tnih zaščitnih ukrepov, ki bodo zagotavljali 
nemoteno delovanje kritične infrastrukture, 
pri čemer bodo lahko uporabili vse sedanje 
predpise, ki jih uporabljajo skladno z drugi-
mi normativnimi akti. Preden bo javnost se-
znanjena s predlogom zakona, bo treba hitro 
razbistriti še nekaj nejasnosti na medresorski 
ravni. 

Število vojakov SV z dopolnjeno starostno 
mejo 45 let se bo v prihodnjih letih 
povečalo, zato že iščemo sistemske rešitve 
znotraj sistema javnih uslužbencev.

DOP, v katerem sem skrbel za spremljanje 
misije Isafa. Na poziv takratnega direktor-
ja DOZ sem se vrnil, da razvijemo posodo-
bljeno vizijo slovenskih civilnih zmogljivosti 
v okviru Natovih ciljev zmogljivosti. O nače-
lih civilno-vojaškega sodelovanja sem tri leta 
predaval na Šoli za častnike in pisal članke. 

Kako po nekaj mesecih ocenjujete 
stanje v direktoratu, ki ste ga 
vodili sicer že kot vršilec dolžnosti 
generalnega direktorja od maja?
Stanje v direktoratu ocenjujem kot dobro. To 
je bil tretji motiv, da sem se odločil za ponovno 
kandidaturo, saj sem prvič kandidiral in pri-
šel v ožji izbor že v času prejšnjega ministra. 

okolje se spreminja in z njim tudi nacionalno. 
Za obrambno odpornost države in državlja-
nov je nevarno ter tudi zmotno razmišljanje, 
da je Slovenija varen otok v vse bolj razbur-
kanem morju. Zato morajo biti naša prizade-
vanja najprej usmerjena v krepitev odporno-
sti nacionalnega obrambnega sistema, kajti 
le odporen sistem z vsemi podsistemi zago-
tavlja odpornost zavezništev, kot sta Nato in 
EU. V sodelovanju z drugimi direktorati MO 
in GŠSV si bom prizadeval razvijati ustrezne 
obrambne zmogljivosti, ki jih lahko poime-
nujemo slovenski pristop k obrambnemu na-
črtovanju in sistemu. Ob tem bomo razvijali 
manjkajočo javno diplomacijo, da bodo drža-
vljanke in državljani RS bolje razumeli, kako 

nik. Obrambni načrt MO je tudi obrambni 
načrt države in eden izmed najpomembnej-
ših, hkrati pa tudi najbolj dinamičnih doku-
mentov. Sem spadajo še Natovi ukrepi kri-
znega odzivanja. Drugo pomembno področje 
dela je pridobivanje kadra za potrebe SV, tako 
za stalno sestavo kot pogodbeno rezervo in 
prostovoljno služenje vojaškega roka. Od leta 
2010 smo zaradi precejšnjega zmanjševanja 
proračuna MO izgubili veliko rezervistov in 
zmanjšali število prostovoljnih udeležencev. 
Zaposlovanje v SV je kompleksen pojav, ki 
ga ne moremo reševati le na MO. Intenziv-
no in v sodelovanju z GŠSV načrtujemo re-
šitve. Na posvetu z ministrico za obrambo je 
bila sprejeta odločitev, da leta 2017 povečamo 
število kandidatov, ki so napoteni na prosto-
voljno služenje vojaškega roka. Izkušnje nas 
učijo, da so med tistimi, ki se odločijo za pro-
stovoljno služenje, vedno tudi primerni kan-
didati za zaposlitev v Slovenski vojski in po-
godbeno rezervo. 

Vemo, da pridobivanje kadra za 
Slovensko vojsko ne poteka najbolj po 
načrtih, saj primanjkuje kandidatov 
za zaposlitev v njej. Koliko ljudi 
boste v SV zaposlili do konca leta?
Kadrovski načrt SV za leto 2016 predvideva 
7254 zaposlenih pripadnikov stalne sesta-
ve, 25. novembra pa je bilo v njej zaposlenih 
6950 pripadnikov stalne sestave. Razlika 
glede na cilj je očitna. Področje kadra v SV je 
zelo dinamično. Pri pridobivanju kadra smo 
omejeni in nismo odporni proti procesom, 
ki se dogajajo na trgu delovne sile. Odkrito 
si moramo priznati, da nismo konkurenčni, 
še manj pa nam pomagajo resnične ali pri-
rejene zgodbe in ocene v medijih. Zbiramo 
podatke, da bi ugotovili, ali smo edina dr-
žava s težavami pri vojaških poklicih ali se 
s kadrovskim primanjkljajem srečujejo tudi 
zavezniki. Ugotavljamo, da vojaški poklic 
tudi drugod ni tako zanimiv, da bi se mladi 
v telesno in psihično najboljših letih mno-
žično odločali zanj. V Sloveniji smo lahko 
razmeroma zadovoljni, da smo ustavili ne-
gativen kadrovski trend, nismo pa mogli na-
rediti omembe vrednega napredka. Naš cilj 
je, da bi se konec prihodnjega leta približali 
kadrovskemu načrtu. Menim, da bi bila na-
pačna odločitev, če bi dopuščali zmanjševa-
nje obsega stalne sestave SV. Vzdrževanje 
SV na primerni ravni ne more ogroziti dru-
gih razvojnih projektov, ki jih odločevalci v 
državi vidijo kot prednostne. Obrambni sis-
tem je kot zavarovalna polica. Lahko se nam 
zdi, da je ne potrebujemo, razen kadar jo. 
Pri pogodbenih rezervistih smo imeli zelo 
ambiciozen načrt, da bi jih bilo v Sloven-
ski vojski 1500, vendar se moramo zavedati, 
da se je število iz leta v leto zniževalo zaradi 
varčevalnih ukrepov in tudi zaradi koncep-
tualnih dvomov v delu SV. Prepričan sem, 
da bomo morali z delodajalci, ki zaposlujejo 
pogodbene rezerviste, vzpostaviti drugač-
no in boljše razumevanje vloge rezervistov. 

Civilne funkcionalne strokovnjake bomo 
pospešeno vključevali v vaje Nata in EU 
na nacionalni ter zavezniški ravni.

Prihodnje leto želimo usposobiti tudi do 
300 prostovoljcev na služenju vojaškega 
roka, saj so pomembni ambasadorji in 
promotorji SV v civilnih lokalnih okoljih.

Poznam sodelavke in sodelavce in verjamem 
v njihovo strokovnost ter sposobnosti. Zave-
dam se, da smo različni in imamo različne 
značaje ter navade, da so nekateri bolj, drugi 
manj strokovni, eni bolj in drugi manj vizio-
narski, kar ni nujno slabo, če nam bo uspe-
lo šibkost spremeniti v prednost. Direktorat 
je srednje velik kolektiv in ima pomembno 
vlogo pri zagotavljanju delovanja nevojaškega 
dela obrambnega sistema. Izziv pri vodenju 
DOZ je tudi dejstvo, da delujemo na več loka-
cijah. Pri vodenju večjih skupin na različnih 
lokacijah je izziv motivacija zaposlenih, če se 
tega ne da narediti z denarjem ali napredova-
nji. Vedno mi je bilo odločilno, ali sem lahko 
pridobival novo strokovno znanje in izkušnje. 
Civilno-vojaško sodelovanje, vključno s sode-
lovanjem na misiji, je že bilo tako. Verjamem, 
da je kritična masa pozitivnih ljudi v direk-
toratu dovolj velika, da lahko ne le utrdimo 
položaj naše organizacijske enote v obramb-
nem sistemu, temveč ga, kar je še pomemb-
nejše, razvijamo naprej. Globalno varnostno 

pomembna je njihova vloga aktivnega drža-
vljana. Teh spretnosti se v Sloveniji že dolgo 
skoraj nihče več ne uči, saj ljudje mislijo, da 
bo vse opravila poklicna Slovenska vojska, ki 
je zelo pomemben del obrambnega sistema, 
toda le del. V preteklih letih smo namreč po-
zabili na to, da lahko vsak izmed nas prispeva 
svoj delež k nacionalni obrambi in varnosti. 
Kot primer naj omenim kibernetske grožnje. 
Vsak izmed nas je lahko bojevnik proti njim. 
Ne gre za to, da bi znova obujali zamisel SLO 
ali TO, temveč želimo poiskati nov model, s 
katerim se bomo spopadali z varnostnimi iz-
zivi sedanjosti. Civilna pripravljenost in ci-
vilno krizno načrtovanje sta v kolektivni 
obrambi dobila nov, širok ter zahteven pou-
darek na vrhu Nata v Varšavi. K temu se je za-
vezala tudi Slovenija.

Katere naloge direktorata so v tem 
trenutku najpomembnejše?
Glavna naloga je skrb za obrambni načrt Mi-
nistrstva za obrambo, DOZ pa je njegov skrb-

na vojaško dolžnost, če bi varnostna ocena 
zahtevala tako ukrepanje, in evidence ma-
terialnih sredstev. Kadrovske in materialne 
evidence so osnovni register človeških ter 
materialnih zmogljivosti države na obramb-
nem področju. S tega vidika je pomemb-
no, da smo ohranili vodenje podatkov, ki 
jih posodabljamo skladno s potrebami in 
zakonskimi podlagami ter dopolnjujemo v 
pregleden, natančen in vedno delujoč sis-
tem organizacije obrambe glede na potrebe. 
Ob tem se pokaže pametna odločitev, da je 
bilo ohranjeno vsaj šest uprav za obrambo, 
ki jim bomo skozi projektni kolegij, name-
njen delovanju uprav za obrambo, poiskali 
času primerno vlogo z obveznim pogledom 
v prihodnost. 

vsem zainteresiranim uspelo zagotoviti delo 
znotraj obrambnega sistema. V okviru celo-
stne skrbi za pripadnike SV je treba poskr-
beti, da bodo vojaki tudi po dopolnjeni sta-
rostni meji lahko nadaljevali svojo poklicno 
pot zunaj SV. Ob tem je nujen resen razmi-
slek, ali je poklicni vojak po 45. letu pravilno 
nagrajen in cenjen ter ali je na vrednostni le-
stvici poklicev obravnavan enakovredno kot 
podobni poklici. Rešitve iz nekaterih držav 
kažejo, da imajo vojaki, ki so dopolnili ak-
tivno delovno dobo v vojski, prednost pri za-
poslovanju v javnem sektorju. Število voja-
kov SV z dopolnjeno starostno mejo 45 let se 
bo v prihodnjih letih povečalo, zato že išče-
mo sistemske rešitve znotraj sistema javnih 
uslužbencev. 
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dispečerski center. Zdaj je zdravnik tisti, ki 
lahko v primeru nujne medicinske pomoči 
pokliče helikopter, potem ko pride na kraj 
nesreče. Po novem bo lahko tudi dispečer 
po natančnih merilih ocenil, ali je smisel-
no poklicati helikopter. Tudi tako bomo 
prihranili čas. V prihodnosti si želimo de-
žurati skupaj z letalci na Brniku. Tako bi 
se še hitreje lahko odpravili na intervenci-
jo, saj bi se skrajšala pot. Zdaj smo reševalci 
in zdravniki ter pripadniki Slovenske voj-
ske oddaljeni 300 metrov, kar pomeni izgu-
bo časa.

STOTNIK	DAMJAN	
BEVK,	151.	HEESK,	
VODJA	POSADKE	
BELL	412:
Sezono si bom zapo-
mnil po veliko gor-
skih reševanjih. Tako 
sem neko nedeljo 
moral več kot deset-

krat na intervencijo. Medtem ko Policija 
ni bila operativna, je SV s helikopterjema 
v 15 minutah pripravljena nenehno skr-
beti za gorsko reševanje in helikoptersko 
nujno medicinsko pomoč. Ekipo SV sicer 
sestavljajo dva pilota in tehnik letalec, ki 
skrbi za potniški del kabine ter vitel. Po-
leti je z nami tudi ekipa za gorsko reševa-
nje, in sicer zdravnik reševalec, letalec re-
ševalec ter policist, v ekipi HNMP pa sta 
reševalec zdravnik in reševalec medici-
nec, tako da ima posadka skupaj od pet do 
šest članov. Pristojni bodo morali odloči-
ti o ureditvi HNMP v prihodnosti, resno 
pa bo treba razmisliti tudi o nakupu nove-
ga helikopterja.

Skrbeli smo za različne aktivnosti, pri kate-
rih sodeluje Slovenska vojska. Če med vsa-
kodnevnim delom pride do intervencije, mi 
ukrepamo, trenutno pa nas je šest.

PILOTKA	BREDA	
ŠPRAJCAR,	
LETALSKA	
POLICIJSKA	
ENOTA:
V enoti sem zaposle-
na osem let in sem bila 
že na veliko intervenci-
jah. Zgodb, ki se vtisne-

jo spomin, je veliko, vsaka se te po svoje do-
takne, predvsem tiste s tragičnim koncem ali 
posebno zahtevne zaradi vremena ali lokacije 
reševanja. Ko nas pokličejo, je s pilotskega vi-
dika za nas najpomembnejše vreme, ali bomo 
lahko prišli do kraja, kjer nas potrebujejo, in 
nazaj, saj se vreme hitro spreminja. Velika 
odgovornost je, da pacienta varno in čim prej 
odpeljemo do bolnišnice. Pomemben je tudi 
kraj pristanka. Na operativni ravni je delo 
dobro, s Slovensko vojsko pa ob popravilu he-
likopterjev pokrivamo drug drugega. Rezer-
ve so še v boljši opremi.

VODJA	HNMP	
DR.	UROŠ	LAMPIČ,	
SPECIALIST	
URGENTNE	
MEDICINE:
Vesel sem, da smo do-
bili novo bazo na ma-
riborskem letališču, da 
smo bližje prebivalcem 

severovzhodne Slovenije. Hitrejši čas aktiva-
cije bomo dosegli tudi potem, ko bo poenoten 

GORSKI	
REŠEVALEC	
JURE	JERŠIN:
Obseg gorskega reše-
vanja se je povečal, ker 
vedno več ljudi hodi v 
hribe, veliko pa je tudi 
turistov, ki jih privla-
čijo lepote slovenskih 

gora. Poleti je bila še posebno težka in na-
porna intervencija, ko smo pogrešano pla-
ninko iskali tri dni. Nazadnje smo jo našli, 
vendar ji nismo mogli več pomagati. Sode-
lovanje med posadko je odlično in delo te-
melji na zaupanju. Delamo po ustaljenih 
postopkih, ki jih vsi dobro poznamo, poleg 
tega vemo, kaj lahko pričakujemo drug od 
drugega. Izvedba je že zdaj vrhunska, poleg 
namenskega helikopterja za reševanje v 
gorah bi si želel v okviru GRS tudi center 
za izobraževanje za gorske reševalce prav za 
reševanje s helikopterji. 

NADPOROČNIK	
ALEŠ	HOČEVAR,	
HELIKOPTERSKA	
REŠEVALNA	
SKUPINA	SV,	
132.	GORP:
Helikopterska reševal-
na skupina v Slovenski 
vojski je dežurna za 

potrebe pripadnikov Slovenske vojske, torej 
za usposabljanja, pohode in podobne aktiv-
nosti v visokogorju. V dežurstva na Brni-
ku nismo vključeni in letos nismo imeli in-
tervencij, bili pa smo na vajah in dežurali 
pri usposabljanjih vojakov v gorah in tudi 
na Pokljuki na biatlonskem tekmovanju. 

je zato predlagala sestanek s predstavniki 
pristojnih ministrstev, da bi se pogovorili o 
porazdelitvi stroškov, saj je po mnenju MO 
financiranje v trenutnem pravilniku neustre-
zno. »Marsikaj bo treba na tem področju še 

izboljšati. Udeleženci HNMP so nam posre-
dovali svoje pripombe, ki jih moramo obrav-
navati, je pa MO le eden izmed izvajalcev, 
zato mora biti to skupen projekt ministr-
stev s skupnimi rešitvami. Stroški popravil 

SLOVENSKE EKIPE HELIKOPTERSKEGA REŠEVANJA 
SE PO MEDNARODNIH RAZISKAVAH UVRŠČAJO 
V VRH PO USPOSOBLJENOSTI.

sedanjih helikopterjev so visoki, zato bo po-
treben tudi premislek o novih investicijah,« 
je še poudarila Andreja Katič in dodala, da 
so helikopterji bell 412 Slovenske vojske, s ka-
terimi rešujejo, stari že več kot dvajset let. 

SPREMLJAMO

SKUPAJ LETIJO 
ZA ŽIVLJENJA
Helikoptersko reševanje lahko odločilno prispeva k preživetju hudo poškodova-
nih in obolelih ter njihovemu hitrejšemu okrevanju. Ekipe, ki ga izvajajo, imajo od-
govorno, zahtevno in nepredvidljivo delo, zato morajo biti strokovne, usposoblje-
ne ter srčne.

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografiji: Bruno Toič

V zahvalo za požrtvovalnost in preda-
nost so se jim 28. novembra s spre-
jemom na Brdu zahvalile tudi pred-

stavnice ministrstev, ki so vključena v sistem 
helikopterskega reševanja v gorah, helikop-
terskih nujnih medicinskih prevozov in 
medbolnišničnih helikopterskih prevozov, 
ministrica za obrambo Andreja Katič, mini-
strica za notranje zadeve mag. Vesna Györ-
kös Žnidar in državna sekretarka na Mini-
strstvu za zdravje Nina Pirnat. Izpostavile so 
odlično usposobljenost ekip in napovedale 

pa so opravili 530 ur naleta. Letalska policij-
ska enota je do konca novembra opravila 109 
prevozov, saj je imela nekaj helikopterjev ob-
časno v popravilu. To je le nekaj statističnih 
podatkov, ki pa so nepomembni v primer-
javi z neprecenljivostjo vsakega rešenega ži-
vljenja. »Prav helikoptersko posredovanje je 
tisto, ki hudo bolnim ali poškodovanim po-
veča možnosti za preživetje,« je na spreje-
mu dejala državna sekretarka Nina Pirnat, 
ki se je dogodka udeležila namesto ministri-
ce za zdravje Milojke Celarc Kolar. Napove-
dala je pripravo in sprejem novega temeljnega 
dokumenta, in sicer pravilnika o helikopter-
ski nujni medicinski pomoči, ki bo urejal nov 
način delovanja, medsebojnega sodelovanja 
in organizacije služb.
»Helikoptersko reševanje ni preprosto delo in 
tudi ni rutinska služba od 8. do 16. ure. To 

je poslanstvo, ki zahteva predanega in požr-
tvovalnega človeka in, kar je še bolj pomemb-
no, v eni osebi zahteva in združuje odličnega 
strokovnjaka, ki se znajde v težkih in nepred-
vidljivih okoliščinah, hkrati pa zaupanja vre-
dnega sodelavca, na katerega se lahko visoko 
v zraku povsem zaneseš,« je v nagovoru iz-
postavila ministrica Vesna Györkös Žnidar. 
Ministrica za obrambo Andreja Katič se je 
vsem ekipam, ki pomagajo tistim, ki potre-
bujejo pomoč, zahvalila za trud in izjemno 
požrtvovalnost ter dodala, da je prav, da se 
spomnimo tudi vseh reševalcev, ki so izgubi-
li življenje ali so bili v kakšni akciji poškodo-
vani. »V prihodnjem obdobju nas čaka veliko 
izzivov, zato menim, da je potrebna še aktiv-
nejša vloga Ministrstva za zdravje, ki določa 
okvire helikopterskega reševanja,« je dodala.

VEČ	REŠEVANJA	IN	VIŠJI	STROŠKI
Helikopterska nujna medicinska pomoč de-
cembra 2016 praznuje deseto obletnico začet-
ka delovanja, saj je po koncu pilotnega pro-
jekta med letoma 2003 in 2006 začela redno 
delovati. Kljub pritiskom Evropske unije, da 
se helikoptersko reševanje uredi s komerci-
alnimi prevozniki, je vlada leta 2014 spreje-
la uredbo, s katero prevoze nujne medicin-
ske pomoči še naprej opravljata Policija in 
Slovenska vojska. Slovenska vojska izvaja 
primarno gorsko reševanje, sekundarno pa 

PILOTI, KOPILOTI, TEHNIKI LETALCI, GORSKI REŠEVALCI, ZDRAVNIKI IN DRUGO MEDICINSKO OSEBJE S 
HELIKOPTERSKIMI INTERVENCIJAMI REŠUJEJO ŽIVLJENJA BOLNIKOV TER PONESREČENCEV.

helikopterske prevoze za izvajanje helikop-
terske nujne medicinske pomoči, medbolni-
šničnih prevozov in prevozov otrok z inku-
batorji. »Menim, da je taka ureditev najboljša 
za Slovenijo,« je na srečanju dejala tudi mi-
nistrica za obrambo in poudarila, da se bo 
treba o načinu financiranja v prihodnje še 
dogovarjati, sploh če se bodo stroški poveče-
vali. Pripadniki SV so poleg izvajanja gorske 
reševalne službe zaradi servisa policijskih 
helikopterjev v povečanem obsegu zagota-
vljali tudi helikopterske prevoze za izvajanje 
HNMP, medbolnišničnih prevozov in prevo-
zov otrok z inkubatorjem, zato so se stroški 
Ministrstva za obrambo, ki za to na leto na-
menja približno 500.000 evrov iz svojega pro-
računa, precej povečali. Tako so bili leta 2015 
708.500 evrov, za leto 2016 pa so že do no-
vembra presegli milijon evrov. Andreja Katič 

zagotavlja nemoteno helikoptersko reševa-
nje po državi. Letalska policijska enota je od 
novembra v novi bazi na mariborskem letali-
šču Edvarda Rusjana, od koder pokriva seve-
rovzhodno Slovenijo. 
Večino nalog so letos opravili pripadniki 
helikopterske enote SV iz 151. helikopter-
ske eskadrilje (HEESK), in sicer so posre-
dovali 349-krat, od tega 192-krat pri reševa-
nju v gorah. Prepeljali so 388 poškodovanih 
in obolelih, sodelovali pri iskanju pogreša-
nih ter se vključili v gašenje požara, skupaj 

prizadevanja za izboljšanje razmer za njiho-
vo delo. 
Začetki helikopterskega reševanja v gorah 
v Sloveniji segajo v leto 1968, helikopter-
ske nujne medicinske pomoči (HNMP) pa 
v leto 1993. Po osamosvojitvi Slovenije je 
del helikopterskega reševanja prevzela tudi 
Slovenska vojska, ki danes skupaj s Policijo 
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IZ NAŠIH ENOT

Z AMERIČANI NA VAJI 
GORSKI ŠOK 2016
Od 29. novembra do 16. decembra je na območju Slovenije potekala mednarodna 
vojaška vaja Gorski šok 2016 (Moutain Shock 2016). Vojaška vaja, na kateri so so-
delovali pripadniki oboroženih sil ZDA in SV, je bila namenjena doseganju večje 
povezljivosti med enotami, razvoju zmogljivosti, pridobivanju taktičnega znanja in 
krepitvi medsebojnega sodelovanja. Nosilna enota za načrtovanje in izvedbo sku-
pnega usposabljanja s pripadniki 173. zračno-desantne brigade (173. IBCT (A)) 
oboroženih sil ZDA v SV je bil 20. pehotni polk 72. brigade SV. Kot je povedal po-
veljnik 1. pehotne čete 20. pehotnega polka stotnik Primož Bantan, je vaja po-
tekala nemoteno in skladno z načrtovanimi aktivnostmi. Pripadniki slovenske in 
ameriške vojske so s skupnim usposabljanjem pridobili veliko izkušenj na podro-
čju medsebojnega delovanja, kar bo še posebej koristno glede na dejstvo, da bo 
prihodnje leto 72. brigada SV nosilna enota za zagotavljanje zmogljivosti za obli-
kovanje bataljonske bojne skupine v SV.

Besedilo: Marko Pišlar
Fotografije: desetnik Luka Mitrović in Bruno Toič

NA	VAJI	GORSKI	ŠOK	VEČ	KOT	
150	PRIPADNIKOV	AMERIŠKE	
IN	SLOVENSKE	VOJSKE
Vaja Gorski šok 2016, na kateri je dnevno so-
delovalo približno 60 pripadnikov SV in več 
kot 100 pripadnikov oboroženih sil ZDA, po-
meni krepitev dosedanjega dobrega sodelova-
nja med SV in 173. zračno-desantno brigado 
oboroženih sil ZDA, ki je doslej v sodelovanju 
s pripadniki 1. brigade SV izvedla že več sku-
pnih usposabljanj pod imenom Trden dokaz 
(Rock Proof). Pripadniki oboroženih sil ZDA 
so z udeležbo na vaji Gorski šok 2016 preve-
rili pripravljenost in odzivnost svoje čete, ki 
so jo alarmirali v nemškem Grafenwoehr-
ju in jo nato s pomočjo letal Hercules pre-
maknili v Slovenijo. Prav tako so Američani 
izvedli bojna streljanja do ravni voda. Ta stre-
ljanja so bila zanje pomembna, ker so v pre-
teklosti v enoti izvedli kar nekaj kadrovskih 
menjav. Usposabljanje v Sloveniji je bilo za 

ameriške vojake zelo dobro, saj so izvedli pa-
dalske skoke z letal na dejansko operativnem 
letališču, kar običajno ne morejo izvajati. Tako 
ameriška kot slovenska vojska sta s skupnim 
usposabljanjem v Sloveniji poskrbeli tudi za 
krepitev skupnega usposabljanja in povezova-
nja. Stotnik Bantan je povedal, da se bodo v 
prihodnje tudi enote 72. brigade še intenziv-
neje vključile v izvedbo takšnih vaj, na katerih 
se preveri bojna usposobljenost enot in izvede-
jo bojna streljanja, saj bo prav 72. brigada SV 
prihodnje leto nosilec aktivnosti za izgradnjo 
zmogljivosti bataljonske bojne skupine v SV. 

OD	PADALSKIH	SKOKOV	
IN	TAKTIČNIH	URJENJ	
DO	USPOSABLJANJ	IZ	
BOJEVANJA	V	GORAH
Vaja Gorski šok 2016 se je 29. novembra za-
čela s prihodom predhodnice, ki je poskrbe-
la za pripravo vojaškega letališča Cerklje ob 

Krki in za logistično oskrbo. Naslednji dan 
je bil namenjen izvidovanju območja letali-
šča in analizi terena, kar so opravili stezo-
sledci (Pathfinder). To so bili pripadniki iz 
različnih enot SV, ki so izvidovanje obmo-
čja in analizo terena izvedli v sodelovanju s 

pripadniki ameriških kopenskih sil. Stezo-
sledci, ki so vedno predhodnica za desan-
tno glavnino, so specialisti za navigacijo po 
neznanem terenu in ureditev varnih prista-
jalnih območij za desantne padalce in zra-
koplove, pa tudi za tovor, ki je dostavljen iz 

zraka. Med njihove naloge spadajo tudi izra-
čun točnih točk doskokov, reševanje pone-
srečencev in organizacija prometa v zračnem 
prostoru. 1. decembra je glavnina pripadni-
kov 173. ICTB (A) iz dveh letal C-130 Her-
cules izvedla padalske skoke z višine 300 

metrov v več naletih nad vojaškim letališčem 
v Cerkljah ob Krki. Gorski šok 2016 se je v 
naslednjih dneh nadaljeval z izvedbo situa-
cijskih taktičnih vaj, ki so vključevale napad, 
obrambo in zasedo. Od 5. do 11. decembra so 
na osrednjem vadišču SV na Počku potekala 

MED VAJO SO BILA 
IZVEDENA TUDI BOJNA 

STRELJANJA S PEHOTNO 
OBOROŽITVIJO.

BOJNO STRELJANJE 
Z MINOMETI 
60 MILIMETROV

USPOSABLJANJE 
Z AMERIŠKIMI 

BREZPILOTNIMI 
LETALI RAVEN
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ŠPORTNIK SV 2016 
IN BOJNA ZASTAVA
Leto 2016, polno optimizma, dobrih, nekoliko manjših uspehov, truda, odrekanja, 
številnih tekmovanj, promocij in olimpijskih iger. To in še več sestavlja mozaik špor-
tnikov Slovenske vojske. Ti iz leta v leto tekmujejo za osvojene točke, kolajne in pri-
znanja, zanje pa je potrebno veliko treninga, znojnih kapelj in psihične moči. Vsa-
ko leto poleg težkih treningov in tekmovanj pride prednovoletni čas, ko se zberejo 
dekleta in fantje, ki šport združujejo s težkimi čevlji, baretkami ter olivno zeleno 
obleko. Prav oni imajo glavno vlogo na prireditvi ob razglasitvi športnika SV in tu-
di tokrat je bilo tako. Slavnostna prireditev je potekala v športni dvorani Vojašni-
ce Edvarda Peperka v Ljubljani, poleg nagrad pa je tokrat športna enota SV dobi-
la še bojno zastavo. 

Besedilo in fotografije: Blaž Uršič

P o slovenski himni so na oder zače-
li prihajati športniki in športnice, vrh 
slovenske športne elite ter zaslužni za 

pomemben ambasadorski prispevek lokalno 
in onstran meja naše domovine. Med špor-
tniki je kmalu po začetku prireditve zavel 
tudi glas, ki so ga mnogi vajeni s televizijskih 
zaslonov, kadar se poroča o njihovih dosež-
kih, podvigih, trenutkih sreče, porazih in tudi 
poškodbah. Na oder je namreč stopil Igor E. 
Bergant in mnoge na hudomušen način pri-
pravil do smeha. Poleg odlične zasedbe za mi-
krofonom je bilo med gledalci nekajkrat za-
čutiti tudi pravo napetost, saj so fotografije 
športnikov na velikem platnu popestrili pravi 
prikazi veščin nekaterih športnikov. Mini-
strica za obrambo Andreja Katič je v svojem 
nagovoru poudarila pomen športa za Sloven-
sko vojsko in športnikov v Slovenski vojski, 
ker vztrajno sledijo svojim ciljem, fizična pri-
pravljenost pa je pomembna tudi za Sloven-
sko vojsko v svetu. Poleg ministrice je pokale 

POSTROJENA ŠPORTNA ENOTA

POVELJNIK ŠPORTNE ENOTE PODPOLKOVNIK JURE VELEPEC MED PREJEMANJEM BOJNE ZASTAVE

dnevna in nočna streljanja skupin, oddelkov 
in vodov ob podpori ameriških minometov 
60 milimetrov in brezpilotnih letal Raven. V 
zadnjem delu vaje so se od 12. do 16. decem-
bra v okolici Bohinjske Bele ob podpori pri-
padnikov 132. gorskega polka 1. brigade SV 
usposabljali za bojevanje v gorah, pri čemer 
so na plezališču Iglica najprej spoznali osno-
ve plezanja, nato orientacijo v okolici Bohinj-
ske Bele in za konec izvedli še večurni pohod 
na 2014 metrov visoko Debelo peč. Kot je po-
vedal stotnik Bantan, so v SV usposabljanje 
popestrili z dvema nedeljskima izletoma, na 
katerih so si ameriški kolegi lahko ogledali 
naravne in kulturne znamenitosti Postojnske 
jame, Predjamskega gradu ter starega me-
stnega jedra Ljubljane. 

V	PODPORO	VADBENIH	AKTIVNOSTI	
SODELOVALO	VEČ	ENOT	SV
Kot pripravo na izvedbo skupne vaje Gorski 
šok 2016 so v tem letu najprej izvedli začetno 
in sklepno načrtovalno konferenco, v okviru 
katere je potekalo tudi izvidovanje vseh loka-
cij, na katerih je potekala vaja. Stotnik Ban-
tan je razložil, da so neposredne priprave v 
1. pehotni četi 20. pehotnega polka poteka-
le od začetka novembra do neposrednega za-
četka vaje, saj je bilo treba poskrbeti za vso 
logistično zagotovitev, izvesti usposabljanje 
voda s pomočjo taktičnih urjenj na terenu in 
za uporabo lahkih kolesnih oklepnih vozil 
Valuk. Vaja Gorski šok 2016 je bila zaradi 
14-dnevne navzočnosti od 79 do 135 pripa-
dnikov ameriške vojske za SV kot organiza-
torja in gostitelja tudi velik logistični zalogaj. 
20. pehotni polk je organiziral in zagota-
vljal vso logistično podporo, ki je potekala na 
podlagi podpisanega sporazuma (Acquisiti-
on and Cross-Serving Agreement – ACSA). Z 
neposrednim logističnim elementom na vaji 
je poskrbel za namestitev, prevoze, naroča-
nje in delitev hrane, zagotavljal je zavarova-
nje na strelišču, OPFOR, poskrbel za postavi-
tev tabora na Lipah in za njegovo oskrbo med 
vadbenimi aktivnostmi na Počku. Prav tako 
je poskrbel za koordinacijo nalaganja ter raz-
laganje zabojnikov s strelivom in drugo opre-
mo ter organizacijo spremstva vojaške poli-
cije. V podporo izvedbi vadbenih aktivnosti 
na vaji Gorski šok 2016 so poleg pripadnikov 
20. pehotnega polka, ki je predstavljal glav-
nino vseh sodelujočih enot iz SV, sodelova-
li še pripadniki iz nekaterih drugih enot SV. 
CZU je zagotavljal inštruktorje in kontro-
lorje na situacijskih taktičnih vajah, pripa-
dnika OIČ sta poskrbela za nadzor brezpilo-
tnih letal, 157. LOGP je zagotovil avtobusne 
prevoze, vozila Valuk in voznike. Pripadni-
ki 670. LOGP so poskrbeli za natovarjanje, 
prevoze in raztovarjanje zabojnikov z opre-
mo, 107. LEBA je sodelovala v podporo izved-
bi padalskih skokov na letališču v Cerkljah, 
četa VP je zagotavljala spremstvo konvojev, 
pripadniki VUNUS iz 430. MOD so poskr-
beli za pregled min in drugih minskoeksplo-
zivnih sredstev med bojnimi streljanji, VZE 
s sanitetnimi vozili za zdravstveno oskrbo 
in pripadniki 132. GORP za usposabljanje iz 
vsebin vojaškega gorništva. 

PADALSKI SKOKI IZ LETALA 
HERCULES NAD LETALIŠČEM 
CERKLJE OB KRKI
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podeljeval načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske dr. Andrej Osterman. Med gledalci je 
tako kmalu postalo napeto. Pokale za najbolj-
še športnice so dobile poročnica Mojca Fle-
rin iz 132. gorskega polka, naddesetnica Ta-
mara Švajger iz ŠPE in desetnica Tina Zagorc 
iz rodovskega bataljona 72. brigade, za naj-
boljše športnike SV pa so jih prejeli prapor-
ščak Iztok Arbajter iz ŠPE, naddesetnik Uroš 
Svetina iz specializirane enote vojaške policije 
ter desetnik Peter Sajevec iz rodovskega bata-
ljona 1. brigade. Med najboljšimi enotami in 
brigado SV leta 2016 so bili 132. gorski polk, 
enota za podporo, 10. pehotni polk ter 1. bri-
gada. Napetega vzdušja še ni bilo konec, saj je 
na oder stopil poveljnik ŠPE in vodja športnih 
reprezentanc Slovenske vojske podpolkov-
nik Jure Velepec ter ob tej priložnosti judoi-
stki Ani Velenšek in kajakašu Petru Kauzer-
ju izročil v spomin sliki na vrhunska dosežka 
na letošnjih olimpijskih igrah. Po uradnem 
delu je sledilo prijetno druženje ob izvrstno 
pripravljenih kulinaričnih dobrotah kuharjev 
Vojašnice Edvarda Peperka.  ŠPORTNIKE JE NA PIREDITVI NAGOVORIL TUDI NAČELNIK GŠSV GENERALMAJOR DR. ANDREJ OSTERMAN. MINISTRICA ZA OBRAMBO ANDREJA KATIČ JE ŠPORTNIKE PODPRLA S PLOSKANJEM. ANAMARI VELENŠEK IN PETER KAUZER Z NAGRADAMA

KUHARJI VOJAŠNICE EDVARDA PEPERKA SO ZA KONEC PRIPRAVILI ODLIČNO HRANO. NUŠA RAJHER IN JURE PANTAR STA NAVDUŠILA S PREDSTAVITVIJO DISCIPLINE TAEKWONDO. SKOZI PRIREDITEV STA KRMARILA CVETKA ŠEŠKO IN IGOR E. BERGANT.ŠPORTNI PLEZALEC DOMEN ŠKOFIC MED RAZGLASITVIJO TRETJEUVRŠČENE 
TINE ZAGORC IZ RODOVSKEGA BATALJONA 72. BRIGADE IN DRUGOUVRŠČENE 
NADDESETNICE TAMARE ŠVAJGER IZ ŠPORTNE ENOTE

S ŠPORTNIKI SE JE POGOVARJAL TUDI IGOR E. BERGANT. PODPOLKOVNIK JURE VELEPEC IN PETER KAUZER NAGRAJENKE IN NAGRAJENCI Z MINISTRICO ZA OBRAMBO
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NA	TEMELJNEM	
VOJAŠKOSTROKOVNEM	
USPOSABLJANJU	
POSTANEJO	VOJAKI
V Veščinskem centru v Vipavi se od septem-
bra po programu TVSU usposabljajo voja-
ki na prostovoljnem služenju vojaškega roka 
in septembrske generacije kandidatov za po-
klicne vojake, v njej pa so tudi kandidati za 
častnike in vojaške uslužbence. Vodja pro-
gramov v Veščinskem centru v Vipavi višji 
štabni vodnik Franko Suljkanović je poja-
snil, da je program TVSU osnovni program, 
po katerem civilist postane vojak. Namenjen 
je vsem kandidatom za zaposlitev v SV kot 
poklicni vojaki in kandidatom za častnike 
ter vojaške uslužbence, po njem pa se uspo-
sabljajo tudi vojaki na prostovoljnem služe-
nju vojaškega roka. Program, ki traja 14 te-
dnov oziroma 600 ur, je sestavljen iz treh faz. 
Prva faza je uvajalna in je namenjena uva-
janju ter prilagajanju na vojaško življenje. V 
njej se kandidati seznanijo z osnovami voja-
škega poklica in postopno izboljšujejo svojo 
kondicijsko pripravljenost. Naslednji dve fazi 
sta bolj vojaškostrokovni. V drugi se kandi-
dati usposabljajo iz individualnih veščin in 
oborožitve, v tretji pa dopolnijo pridobljeno 

znanje iz oborožitve, izvedejo streljanja ter 
se usposabljajo iz taktike premikanja po bo-
jišču. Višji štabni vodnik Suljkanović je še ra-
zložil, da morajo kandidati po koncu vsake 
faze opraviti izpite, kar je pogoj za napredo-
vanje v naslednjo fazo, po uspešno končanem 
TVSU pa pridobijo VED vojak. V enakem 
obsegu kot za kandidate za poklicne vojake 
se TVSU izvaja tudi za vojake prostovoljce, 
vojaške uslužbence in kandidate za častni-
ke, ki se po opravljenem TVSU na Šoli za ča-
stnike pripravljajo za začetek šolanja po po-
sebnem programu, prilagojenem za častnike. 

POSTOPKE	PREŽIVETJA	
V	VODI	DELNO	SPOZNALI	ŽE	
V	PRVI	FAZI	NA	BAZENU
Že v okviru TVSU kandidati spoznajo tudi 
postopke iz preživetja v vodi. Kot je poudaril 
višji štabni vodnik Suljkanović, so prvo ak-
tivnost glede preživetja v vodi izvedli že v prvi 
fazi. V bazenu so v treh dneh preverili plaval-
ne sposobnosti kandidatov in jih izboljšali. V 
nadaljevanju so za kandidate pripravili tudi 
bojno plavanje v uniformi, da kandidati do-
bijo občutek, kako težavno je to, ko se unifor-
ma prepoji z vodo. Program usposabljanja iz 
preživetja v vodi so 18. novembra dopolnili 

s postopki premagovanja vodne ovire z bre-
denjem po reki Vipavi, pri čemer so se pre-
mikali krožno oziroma v koloni, če je bil tok 
premočen. Tudi tokrat se je pokazalo, da po-
sameznik pri opravljanju te naloge ne pome-
ni veliko, zato so se dela lotili in delovali kot 
skupina, načrtno ter skrbno ob upoštevanju 
vseh varnostnih predpisov. 

REKO	PREMAGOVALI	Z	
IMPROVIZIRANIM	SPLAVOM
Kandidati na TVSU so se na praktičnem 
usposabljanju iz preživetja v vodi naučili pre-
magovati reko tudi z improviziranim spla-
vom. Kot je dejal podčastnik inštruktor v 
Veščinskem centru vodnik Iztok Rožanc, so 

kandidati splave izdelali kar sami, pri čemer 
so nahrbtnik z osebno opremo zavili v pončo, 
nabrali nekaj priročnih sredstev, kot so veje, 
dračje in podobno, da so povečali plovnost, 
nato pa so splav tesno zvezali z vrvico. Vo-
dnik Rožanc je še dopolnil, da so kandida-
te že ob teoretičnem seznanjanju s postopki 
preživetja na vodi poučili o varnostnih ukre-
pih, na katere morajo biti pozorni med pre-
magovanjem reke. Tako so zagotovili var-
nost kandidatov in inštruktorjev, za kar sta 
dodatno poskrbela še potapljač reševalec iz 
430. mornariškega diviziona ter ekipa voja-
ške zdravstvene enote, ki pa nista imela veli-
ko dela, saj so vsi kandidati brez težav prema-
gali reko Vipavo. Vodnik Rožanc je pojasnil, 

da je zadovoljen z dosedanjim delom in pri-
stopom vseh kandidatov, ker so bili za to na-
logo tudi visoko motivirani kljub dežju in 
nizki temperaturi vode z le osmimi stopinja-
mi Celzija. Ko so kandidati s splavi prišli iz 
vode, so se najprej preoblekli v suha oblači-
la, ki so jih imeli v nahrbtnikih. Tako se je 
usposabljanje iz preživetja v vodi, ki je traja-
lo približno dve uri, uspešno končalo. Kan-
didati so obrežje reke Vipave zadovoljno za-
pustili bogatejši za novo znanje in veščine iz 
postopkov, kako preživeti v vodi, če se bodo 
v poklicnem ali zasebnem življenju srečali s 
to nevarnostjo ali če bodo morali pomagati 
reševati življenja ljudi, ko jih bodo prizadele 
poplave in druge vodne ujme. 

KANDIDATKE IN KANDIDATI SO BILI KLJUB DEŽJU IN MRZLI VODI ZELO MOTIVIRANI ZA DELO.

PREMAGOVANJE	REKE	VIPAVE	
ZA	KANDIDATE	ZANIMIVO	
IN	RAZBURLJIVO

BLAŽ	ŠUŠTAR,	
KANDIDAT	
NA	PSVR:
Za prostovoljno slu-
ženje sem se odločil, 
ker sem želel spo-
znati vojaško življe-
nje in delo z voja-
škim orožjem. Če mi 

bo všeč, se bom mogoče zaposlil v Sloven-
ski vojski ali se vključil v pogodbeno re-
zervo. Služenje mi je všeč, predvsem ko 
smo na terenu. Premagovanje vodnih ovir 
je bilo zelo zanimivo. Pričakoval sem, da 
bo voda bolj mrzla, kot je bila. 

ALEN	SELEC,	
KANDIDAT	
ZA	VOJAKA	SV:
Najprej bi se rad za-
poslil v Slovenski 
vojski kot vojak, nato 
pa si želim poklic-
no pot nadaljevati 
kot častnik. Vojaško 

delo me zanima od nekdaj, vendar nisem 
zbral poguma, da bi se odločil zanj. Letos 
bom dopolnil 27 let, zato je to še zadnja 
možnost za zaposlitev v SV. Usposabljanje 
mi ustreza, saj kot tabornik zelo uživam 
v delu v naravi. Premagovanje reke mi je 
bilo všeč, čeprav je bil prvi stik z mrzlo 
vodo za organizem kar velik šok.

KATARINA	
KANDUČ,	
KANDIDATKA	
NA	PSVR:
Zanima me delo v 
Slovenski vojski, 
zato sem se odloči-
la, da se najprej pre-
izkusim kot pro-

stovoljka na služenju vojaškega roka. 
Služenje mi je všeč, saj se kot ekipa zelo 
dobro razumemo, tudi inštruktorji si pri-
zadevajo, da bi nam predali čim več upo-
rabnega znanja in izkušenj. Premagova-
nje vodnih ovir je bilo razburljivo, čeprav 
smo se malo bali, da bomo v vodi prežive-
li dalj časa. 

SAŠO	ŠEBUK,	
KANDIDAT	ZA	
ČASTNIKA	SV:
Kot diplomant stroj-
ništva na smeri letal-
stvo se nameravam 
zaposlitvi v Sloven-
ski vojski kot pilot 
letala ali helikopter-

ja, zato moram pred odhodom na častni-
ško šolo opraviti TVSU. Usposabljanje je 
zelo kakovostno, saj sem pridobil veliko 
novega znanja, ki mi bo koristilo pri na-
daljnjem šolanju. Premagovanje reke je 
bilo razburljivo in zelo koristno, če bomo 
morali kdaj iz vode reševati sebe ali druge.

VOJAKOM ZNANJE 
IZ PREŽIVETJA V VODI
Vojaki morajo med svojim delom pogosto premagovati vodne ovire, prav tako te 
spretnosti in veščine zahteva narava njihovega dela pri podpori ekipam Civilne za-
ščite ob večjih naravnih in drugih nesrečah, predvsem ob hujših vodnih ujmah in po-
plavah, zato se vojaki SV teh veščin in znanja naučijo že v okviru 14 tednov dolge-
ga programa temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) v Veščinskem 
centru v Vipavi. 66 kandidatov na TVSU, med katerimi je bilo 38 kandidatov sep-
tembrske generacije za vojaka, v njej pa so bili tudi kandidati za častnike in vojaške 
uslužbence, ter 28 vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka so vsebine in 
veščine iz preživetja v vodi v praksi preizkušali na reki Vipavi 18. novembra, malo 
manj kot mesec dni pred koncem njihovega usposabljanja 16. decembra.

Besedilo: Marko Pišlar
Fotografije: Bruno Toič

SPUST Z 
IMPROVIZIRANIMI 

SPLAVI PO REKI VIPAVI

OB VSTOPU V REKO SO SE ČVRSTO PRIJELI Z ROKAMI.
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Domen Škofic, ki krasi tudi naslovni-
co decembrske revije, je dober teden po 
usposabljanju na zadnji tekmi svetovne-
ga pokala v športnem plezanju v Kranju 
osvojil drugo mesto v težavnosti. Postal je 
tudi skupni zmagovalec svetovnega poka-
la letošnje sezone. Kdo ve, mogoče je tudi 
kakšen gorniški trik k njegovemu nastopu 
dodal kakšen milimeter. Iskreno mu če-
stitamo in se že veselimo novih zmag

ŠPORTNIKI IN TRENERJI 
PREMAGOVALI STRAH 
PRED VIŠINO
Novembra je bilo dvajset vrhunskih športnikov in trenerjev, zaposlenih v športni 
enoti Slovenske vojske, na usposabljanju, ki se ga morajo udeležiti enkrat na leto. 
Prvi dan je bil namenjen spoznavanju delovanja 132. gorskega polka Slovenske 
vojske na Bohinjski Beli, osnovnega vojaškega bontona in veščin javnega nasto-
panja, druga dva dneva pa je potekalo usposabljanje na prostem. Ekipa revije SV 
je nekatere znane obraze in nekatere nove ujela na plezališču Iglica, kjer so mora-
li pogumno preplezati steno ter se ob vrvi spustiti na tla. 

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografije: Bruno Toič

D rugi dan usposabljanja so morali 
vrhunski športniki in trenerji pre-
magovati strah pred višino s ple-

zanjem s pomočjo vrvne ograje, spustom po 
vrvi in s prostim plezanjem v kopni steni. 
Omenjene gorniške veščine so predstavili iz-
kušeni pripadniki 132. gorskega polka Slo-
venske vojske. Potem ko so si udeleženci na-
taknili čelade in plezalne pasove, je sledilo 
spoznavanje ročnih spretnosti, saj so morali 
športniki z uporabo vozlov pripraviti samo-
varovalni komplet. Sledila sta prikaz tehni-
ke plezanja in praktični del. Od spodaj se je 
med prikazom pripadnikov gorskega polka 
vse zdelo precej preprosto, toda prve težave 
so se za športnike začele že sredi stene. Iz-
jema je bil prvi, saj je bil to športni plezalec 
Domen Škofic, ki je celo prvič kot otrok na 
prostem plezal v tej steni, na katero ima lepe 
spomine. Na vrhu je kljub temu priznal, da 
je imela tovrstna vaja bolj alpinistične prvine 
plezanja, ki jih pri športnem plezanju skoraj 

ne uporablja. »Treniram v zahtevnih enoraz-
težajnih smereh, kar ni povsem primerljivo. 
Pri tej vaji je že oprema drugačna, sploh pas, 
ki je pri športnem plezanju veliko lažji. Ne-
katere tehnike so tudi zame nove in mi bodo 
koristile, če se bom kdaj ukvarjal z alpiniz-
mom,« je dejal in dodal, da je to njegovo prvo 
usposabljanje v Slovenski vojski, v kateri se je 
zaposlil letos. Kljub napornim treningom, ki 
jih je imel pred koncem svetovnega pokala 27. 
novembra, je povedal, da je taka oblika uspo-
sabljanja koristna, da si je za nekaj dni zbi-
stril glavo in imel čas za spoznavanje kolegov.

NEKAJ	TEŽAV,	NATO	PA	
ZMAGOSLAVJE
Na drugega kandidata smo na vrhu čakali še 
nekaj časa, na koncu pa je zadihan, toda z na-
smehom na obrazu smer premagal namizno-
teniški igralec Bojan Tokić, ki je priznal, da 
je bilo plezanje precej bolj adrenalinsko, kot 
se je zdelo. »Malo preveč zame,« je priznal in 

dodal: »Proti koncu me je zgrabila panika, saj 
so se mi vrvi prepletle. Občutil sem, da mi 
zmanjkuje moči, pa nisem mogel ne gor ne 
dol. Kot noben športnik nisem hotel obupa-
ti, zato sem se potrudil, da sem šel do konca. 
Nekaj sem dokazal samemu sebi,« je bil za-
dovoljen Bojan Tokić, ki se je pred kratim 
vrnil z evropskega prvenstva. »Sem sredi tek-
movalne sezone, vendar me veseli, da sem se 
udeležil usposabljanja. Danes sem prvič ple-
zal. Vedno se nekaj novega naučim in imam 
priložnost, da se družim z drugimi športniki. 
Z nekaterimi se nismo videli že od letošnjih 
olimpijskih iger v Riu de Janeiru,« je končal 
Bojan Tokić in se odpravil na drugo stran pe-
čine. Skakalka s palico Tina Šutej z višino ni 
imela težav, vendar je bilo tudi zanjo pleza-
nje adrenalinsko. »Najtežje je bilo na najbolj 
strmem delu stene, kjer nisem imela dobrega 
oprijema in sem se s težavo pripela na nasle-
dnji del vrvi. Res sem se dobro ogrela in zdaj, 
ko sem premagala steno, se počutim dobro,« 
je dejala letošnja finalistka v Riu de Jane-
iru, v Slovenski vojski zaposlena leto in pol. 
Medtem ko smo čakali, da se športniki spu-
stijo navzdol po vrvi, nam je pripadnik 132. 
gorskega polka 4. gorske čete štabni vodnik 
Boštjan Šorn povedal, da so vaje na usposa-
bljanju namenjene predvsem premagovanju 
strahu pred višino in spoznavanju osnovnih 
gorniških veščin. »Pred športniki je bil danes 
kar velik izziv, zato je razumljivo, da je bilo 
nekaterim težko. Strah pred višino je sicer 
dobro premagovati postopoma, tukaj pa mo-
rajo z njim opraviti v enem dnevu. Na koncu 
so vsi srečni in zadovoljni, da jim je uspelo,« 
je dejal Šorn. 
Nekaj športnic je plezanje opazovalo le od 
spodaj. Med njimi je bila tudi kajakašica na 
mirnih vodah, letos četrta v finalu olimpij-
skih iger na 200 metrov v Riu de Janeiru, 
Špela Ponomarenko Janić. »Nedavno sem 
imela težave s tetivo na prstih, zato nočem 
tvegati,« se je opravičila in povedala, da se ji 
sicer tovrstna usposabljanja zdijo nujna, saj je 
dobro, da so kot pripadniki Slovenske vojske 
seznanjeni z različnimi enotami in njihovimi 

aktivnostmi. »Zanimivo je, tako da dnevi 
minejo hitro. V Slovenski vojski sem od leta 
2008 in sem bila že večkrat na takih usposa-
bljanjih. Tukaj se srečujem s sodelavci, ven-
dar sem že med starejšimi, saj prihajajo novi, 
mlajši, zato je to dobra priložnost, da se spo-
znamo,« je povedala in dodala, da je imela 
po Riu de Janeiru mesec in pol premora, zdaj 
pa se pripravlja na novo sezono. Z mislimi je 
tudi že na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. 
Štabni vodnik Marko Lovšin, podčastnik za 
operativne zadeve v športni enoti in koordi-
nator usposabljanj vseh treh dni, je ob koncu 
plezalskega dne dejal, da je zanj najpomemb-
nejše, da so vsi živi, zdravi in brez poškodb 
prestali ta del ter ob tem pridobili nekaj zna-
nja iz enot SV, da bodo, ko se bodo pojavili v 
javnosti, znali povedati nekaj o strukturi Slo-
venske vojske. »Držimo se načela, da skupi-
ne rotiramo. To pomeni, da gre ta, ki je tukaj 
letos, prihodnje leto spoznavat drugo enoto. 
V športni enoti imamo tudi nekaj novih 

ATLET ROBERT RENNER JE NOVINEC V ŠPORTNI ENOTI SLOVENSKE VOJSKE.

športnikov. Tem so starejši za zgled, kako 
pravilno nositi uniforme in upoštevati voja-
ški bonton.«

V	ŠPORTNI	ENOTI	64	ŠPORTNIKOV	
IN	ŠEST	TRENERJEV
Poveljnik športne enote podpolkovnik Jure 
Velepec, ki je natančno spremljal usposa-
bljanje, je povedal, da na leto organizira-
jo tri taka usposabljanja, vrhunski športniki 
in trenerji pa se morajo vključiti vsaj v enega. 
Pri tem upoštevajo njihove tekmovalne ob-
veznosti. Tisti, ki tekmujejo pozimi, so tako 
imeli tečaj že spomladi. Športniki iz športne 
enote Slovensko vojsko predstavljajo na raz-
ličnih dogodkih, kot so predstavitve v šolah, 
sejmi in dobrodelni dogodki. »V športni 
enoti SV je trenutno zaposlenih 64 športni-
kov in šest trenerjev. Letos jo je zapustilo 18, 
prišlo pa je deset novih športnikov, sedem jih 
je še v postopku zaposlitve,« je pojasnil pod-
polkovnik Velepec in dodal, da zaposlitev v 

Slovenski vojski športnikom in trenerjem 
omogoča socialno varstvo. Zaposlujejo pred-
vsem športnike iz panog, v katerih ni visokih 
zaslužkov, zato je varna zaposlitev temelj, da 
lahko normalno trenirajo. »Po drugi strani 
jih vključujemo tudi v naše programe, jih se-
znanimo s Slovensko vojsko in jim ob koncu 
kariere ponudimo zaposlitev. Res je, da je za 
vključitev v vojaške šole starostna omejitev, 
ki jo mnogi presežejo. Od leta 1994 je tako 
po moji analizi ostalo v naši enoti od 15 do 
20 športnikov,« je še pojasnil poveljnik, ki je 
tudi sam leta 1991, potem ko je končal bia-
tlonsko kariero, poklicno pot nadaljeval v 
Šoli za častnike. 
Med znanimi obrazi smo med drugimi opa-
zili še judoistki Lucijo Polavder in Urško Žol-
nir, zdaj trenerko, atletskega trenerja Matijo 
Šestaka in trenerja kanuistov Jožeta Vidmar-
ja, plavalko Anjo Klinar, telovadko Tejo 
Belak, gorski kolesarki Tanjo Žakelj in Blažo 
Klemenčič ter druge športnike in športnice, 
med novinci, za katere bomo gotovo še slišali, 
pa judoista Mihaela Žganka, boksarja Aljaža 
Venka ter skakalca s palico Roberta Renner-
ja, ki se je v Slovenski vojski zaposlil aprila. 
»To danes je zame nekaj novega in odlična iz-
kušnja, poleg tega so me tudi starejši dobro 
sprejeli. Plezalski del mi je povzročil največ 
težav, se pa že zelo veselim jutrišnjega poleta 
z vojaškim helikopterjem,« je povedal in pov-
zel misli drugih športnikov, ki so se že vese-
lili prihodnjega dne, ko jih je čakalo spozna-
vanje helikopterske enote ter vaj vkrcavanja v 
vojaški helikopter in izkrcavanja iz njega. 

PRIPADNIKI 132. 
GORSKEGA POLKA 

SO ŠPORTNIKE 
UČILI OSNOVNIH 

GORNIŠKIH VEŠČIN.

KLJUB NIZKIM TEMPERATURAM SO SE ŠPORTNIKI 
MED PLEZANJEM HITRO OGRELI. ŠE ZADNJA NAVODILA ŠTABNEGA VODNIKA BOŠTJANA ŠORNA PADALKI MAJI SAJOVIC PRED SPUSTOM
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VOJAŠKA TRANSPORTNA 
LETALA C-17 V NOVEM 
HANGARJU 
V letalski bazi Pápa na Madžarskem so 17. novembra odprli sodoben letalski han-
gar za vojaška transportna letala C-17 s pripadajočimi objekti. Gre za dolgoroč-
no naložbo programa strateških zračnih zmogljivosti, omogoča pa strateške pre-
voze za vojaške in humanitarne misije članic. Vanj je vključena tudi Slovenija kot 
ena izmed 12 držav članic.

Besedilo: Jerneja Grmadnik 
Fotografiji: Robert Cotič

P rogram strateških zračnih zmogljivo-
sti (Strategic Airlift Capability – SAC) 
poteka od leta 2008, v njem pa poleg 

Slovenije od Natovih članic sodelujejo še Ma-
džarska, Bolgarija, Estonija, Litva, Nizozem-
ska, Norveška, Poljska in ZDA ter partner-
ski državi Finska in Švedska. Članice skupaj 
upravljajo tri vojaška strateška transportna 
letala C-17 in imajo na voljo nekaj več kot 
3000 ur letenja na leto. Te si razporedijo glede 
na lastniški delež posamezne države, letala 
pa uporabljajo za strateške prevoze vojakov 
na misije, za usposabljanja in v humanitar-
ne namene. Sloveniji z 1,8-odstotnim lastni-
škim deležem pripada približno 60 ur na leto. 

DOLGOROČNA	NALOŽBA	V	
VIŠINI	40	MILIJONOV	EVROV
Članice SAC so se obvezale k dolgotrajnemu 
sodelovanju, saj naj bi program trajal vsaj 30 
let, zato so bile dolgoročne naložbe nujne. Ob 
koncu leta 2012 so sodelujoče države sprejele 
dogovor o gradnji sodobnega hangarja s pri-
padajočo infrastrukturo. Štiri leta pozneje se 

tako na 9200 kvadratnih metrih razprostira 
nov kompleks, ki sta ga z rezanjem traku odpr-
la direktor upravnega odbora Nata za letalske 
prevoze Wiek Noldus in poveljnik transpor-
tnega letalskega polka polkovnik Trevor Nitz. 
Wiek Noldus je ob tem dejal, da je hangar re-
zultat dolgoletnega sodelovanja v tem edin-
stvenem programu in da upa, da bo pri-
dobitev pripomogla k še učinkovitejšemu 
delovanju. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so 
kakor koli pomagali pri načrtni zasnovi in 
gradnji objekta. Naložba je bila vredna pri-
bližno 40 milijonov evrov, od tega je Slove-
nija prispevala dobrih 760.000 evrov. V gra-
dnjo je bilo vsak dan vključenih od 200 do 
300 delavcev. V sklepni fazi jih je hkrati de-
lalo tudi 600, zato je bil to velik organizacij-
ski izziv. Pri gradnji so sodelovala številna 
madžarska gradbena podjetja, kar je ugodno 
vplivalo tudi na lokalno gospodarstvo. 

VEČ	OPRAVIL	V	ISTI	STAVBI
Polkovnik Trevor Nitz je za revijo SV povedal, 
da gre za enega najsodobnejših hangarjev za 

PRIKAZ IZMETA TOVORA IZ LETALA C-17

intenzivnejše sodelovanje, saj bodo različne 
službe delovale v isti stavbi. »V programu se 
je 12 narodov zavezalo skupnim ciljem oziro-
ma 30-letni podpori, zato je pomembno, da 
zaposleni delijo skupne vrednote. Delovanje 
v večnacionalnem okolju je vedno izziv. Tre-
nutno dosegamo že visoko kooperativnost, 

vsakega posameznika,« je dodal poveljnik 
Nitz.
Proslava ob odprtju hangarja se je v Pápi kon-
čala z demonstracijo preleta letala C-17, iz-
vedbo prevoza in desanta pripadnikov speci-
alnih enot švedske vojske ter izmetom tovora 
iz letala. 

HANGAR V PÁPI JE EDINSTVEN NA SVETU.

POSLOVNA ZGRADBA IN HANGAR V OZADJU

letala C-17 na svetu. Omogoča čiščenje, bar-
vanje, vzdrževalna dela in vzdrževanje goriv-
nega sistema, vključno z rezervoarji v enem 
kompleksu. »Ne poznam nobenega hangar-
ja na svetu, še posebno ne za letalo C-17, da 
bi vse našteto združeval v isti stavbi,« je po-
udaril in dodal, da se za omenjeno upora-
bljajo ločeni objekti. Navedel je tudi prvi pri-
mer gospodarne uporabe: »Hangar smo prvič 
uporabili pred dvema tednoma. Ob tem času 
zaradi nizkih temperatur nekaterih del ne 
moremo opraviti zunaj, zato bi morali leteti 
v ZDA v Jackson v Mississippiju, kjer bi naje-
li hangar za vzdrževalna dela na C-17. Za to bi 
potrebovali dva tedna, tukaj pa smo vse nare-
dili v štirih dneh. Ob tem smo prihranili čas 
ter stroške najemnine in poti.«
Sodobne tehnološke rešitve, ki jih ponu-
ja nova pridobitev, bodo tako pripomogle k 
zmanjšanju stroškov vzdrževanja in poveča-
le razpoložljivost letal za letenje. Novi kom-
pleks vključuje tudi okolju prijazne funkci-
je, kot so toplotne črpalke, LED-osvetlitev 
in ponovna uporaba odpadnih voda. Skrb za 
nove naprave in drago opremo bodo prevze-
la podizvajalska podjetja, ki so zato ustvarila 
54 novih delovnih mest. 

NOVE	PISARNE	NAMENJENE	
TESNEJŠEMU	SODELOVANJU
Selitev v nove prostore ob hangarju pomeni 
tudi nov mejnik v delovanju programa stra-
teških zmogljivosti. Upravni objekti bodo za-
poslenim omogočili boljšo kakovost dela in 

nova infrastruktura pa bo omogočila še bolj-
še sodelovanje. Zdaj mi ne bo treba v drugo 
nadstropje ali celo stavbo, če se bom moral 
pogovoriti s sodelavcem, dovolj bo, da bom 
stopil čez hodnik. Pisarne so bile zgrajene za 
učinkovitejšo komunikacijo in boljšo ope-
rativnost. Pri tem je pomemben tudi trud 
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Pred prihodom v Pápo je bila štabna vodni-
ca Maja Fišnar zaposlena v 107. LEBA kot 
vodna podčastnica v vodu za varovanje le-
tališča, danes pa dela kot podatkovni anali-
tik in dodaja: »Preverjam, koliko ur letenja so 
države porabile, koliko ur jim je ostalo in vse, 
kar izvira iz letov, torej različne analize. Za-
poslitev v tujini je zame velik korak naprej na 
moji karierni poti. V okviru kolektiva imamo 
tudi tako imenovane team buildinge. Sode-
lavci imajo pozitiven odnos do dela, ljudi in 
vsega drugega. Zdi se mi odlično, da tudi 
Slovenska vojska ponudi delo v tujini tistim, 
ki si to želimo. Moja pričakovanja so se ure-
sničila. Še več. Odnosi, vodstvo in sodelavci 
tukaj so odlični. Vzdušje na delovnem mestu 
je vrhunsko.«

Nadporočnik Robi Resnik je pilot na letalu 
C-17 in je v manj kot dveh letih na C-17 nale-
tel 1000 ur. V Slovenski vojski je bil pilot na 
PC-9M. Ko se je prijavil na razpis za delovno 
mesto pilota na C-17, je bil na začetku letalske 
kariere, dodal pa je: »Zdelo se mi je, da je to 
edina možnost, da bom v življenju letel z ve-
čjim vojaškim letalom. Po precej dolgem raz-
misleku sem se odločil za to pot, saj je to po 
letalski strokovni plati vrhunska služba in po 
mojem mnenju vrhunec vojaškega transpor-
tnega letalstva.« Povedal je še, da si želi več 
podpore Slovenske vojske, saj je prvi pripa-
dnik SV, ki je šel kot pilot na tako dolžnost 
delat v tujino. Kot pilotu na delu v tujini mu 
namreč ne pripadajo niti letalski dodatki kot 
kolegom na delu v domovini.

Nadporočnik Resnik in štabna vodnica Fi-
šnar sta bila na dolžnost poslana za tri leta, 
tako da sta približno na polovici. Maja je nad-
rejenim v Slovenski vojski povedala, da želi 
delo na Madžarskem podaljšati. Nadporoč-
niku Resniku so mandat kljub njegovemu 
nestrinjanju že podaljšali, tako da bo ostal v 
tujini skupno štiri leta. Poleg tega so mu v po-
veljstvu polka v Pápi že ponudili možnost, da 
napreduje v poveljnika letala. O tem je nad-
poročnik Resnik povedal: »Najprej bi moral v 
ZDA opraviti tečaj za poveljnika letala, potem 
bi to delo tudi opravljal, toda trenutno še raz-
mišljam, ali bom to možnost sprejel. O tem se 
pogovarjam tudi z nadrejenimi v Slovenski 
vojski. To je zame in tudi za Slovensko vojsko 
vrhunska priložnost. Če se bom vrnil v Slove-
nijo, bi moje znanje o letenju na večmotornem 
letalu lahko koristno izkoristili. Če bi sprejel 
delo kapitana, bi mi ostala ista pogodba, s tem 
da bi imel več kot enkrat večjo odgovornost, 
kar pa po mojem mnenju ni sprejemljivo.«
Tako Maja kot Robi sta se v Pápo preselila z 
družinama. Žal delovnih mest v tem kraju in 
okolici po njunih besedah ni, zato njuna par-
tnerja skrbita za otroke ter dom. Maja ima dva 
sinova. Mlajši hodi v dvojezični vrtec v Pápi, 
starejši pa je ostal v Sloveniji, kjer hodi v sre-
dnjo šolo. »Vsak petek ga gremo iskat v Mari-
bor in ga v nedeljo peljemo nazaj. To je edina 
rešitev, saj so tu le lokalne srednje šole, ki ni-
majo angleških programov. Edina medna-
rodna šola ima gimnazijski program, sin je 
pa navdušen nad tehniko,« je povedala štab-
na vodnica Maja Fišnar. Nadporočnik Resnik 
je zaradi narave dela od doma v povprečju 

V LETALSKI BAZI V PÁPI 
DELATA TUDI SLOVENCA

DOBITNIKE BRALNE 
ZNAČKE NAVDUŠILE 
KNJIGE O GORAHOb odprtju hangarja v letalski bazi v Pápi na Madžarskem smo nadporočnika Ro-

bija Resnika in štabno vodnico Majo Fišnar vprašali, kaj delata in kako se počutita v 
tujini, kjer sta dobri dve leti. Navdušena sta nad delovnim vzdušjem, saj jima ponu-
ja možnost strokovnega in osebnega razvoja. V tujino sta se preselila z družinama. Za spodbujanje bralne kulture je letos že peto leto potekala bralna značka za od-

rasle v Slovenski vojski. Dobilo jo je 17 pripadnikov iz različnih enot, njihovih soro-
dnikov in nekaj upokojenih nekdanjih uslužbencev. Sodelujoči so morali s priporo-
čenega seznama prebrati najmanj pet knjig, ki so bile tokrat predvsem s področja 
gorništva, teka in zdravja. Sklepna prireditev v Kadetnici v Mariboru je bila tudi v 
znamenju projekta Alpske konvencije Brati gore. Mnoge knjižne molje je najbolj 
navdušila knjiga Pot vrhunskega alpinista Nejca Zaplotnika. 

Besedilo: Borut Podgoršek
Fotografiji: Robert Cotič 

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografija: Bruno Toič

NADPOROČNIK ROBI RESNIK IN ŠTABNA VODNICA MAJA FIŠNAR

POLKOVNIK TREVOR NITZ

14 dni na mesec. Po dveh tednih letenja ima 
teden dni prosto, tako da je lahko z družino. 
Življenje v Pápi je po njegovem mnenju odlič-
no, hkrati pa so blizu Sloveniji in gredo lahko 
pogosto domov. 
Poveljnik polka polkovnik Trevor Nitz, ki je 
nadrejen Maji in Robiju, je njuno delo ocenil 
kratko ter jedrnato z odlično in dodal: »Robi 
je odličen pilot in zelo strokoven, zato upam, 
da bo lahko ostal tu še nekaj časa. Maja je ne-
precenljiva, saj je moja pomočnica, ki mi po-
maga analizirati podatke o letenju, da lahko 
optimalno načrtujemo letalske operacije.« 

V odja projekta iz Knjižnično-infor-
macijskega založniškega centra Mi-
roslav Nidorfer je povedal, da želijo 

z bralno značko izboljšati bralno pismenost, 
saj ena izmed statistik kaže, da letos kar 42 
odstotkov Slovencev ni prebralo nobene knji-
ge. »Ta pobuda poteka po Sloveniji že dese-
to leto, začeli pa so jo na Ptuju. Projektu smo 
se s skupnim seznamom knjig pred petimi 
leti pridružili tudi v Slovenski vojski, letos 
pa smo pripravili samostojni izbor, saj smo se 
povezali s projektom Alpske konvencije Brati 
gore. Gre za dogodke, ki potekajo ob medna-
rodnem dnevu gora, 11. decembra, v osmih 
državah,« je pojasnil Nidorfer in dodal, da so 
zato na seznam knjig uvrstili predvsem tiste s 
področja gorništva, teka in zdravja. Cilj ome-
njene iniciative je namreč predvsem promo-
cija alpske literature in kulture. »Udeleženci 
so imeli čas od 8. februarja do decembra, da 

preberejo knjige s seznama, ki smo ga predla-
gali, in o petih napišejo nekaj misli. Na koncu 
je bralno značko osvojilo 17 bralcev, med 
njimi zaposleni v Slovenski vojski, upokojeni 
pripadniki in odrasli družinski člani. Vsako 
leto bralno značko dobi od 14 do 17 bralcev, 
je pa bilo letos, zanimivo, med bralci več mo-
ških kot žensk, in sicer je bilo razmerje med 
spoloma deset proti sedem,« je še povedal Ni-
dorfer ter dodal, da so sodelujoči največkrat 
prebrali knjigi Pot Nejca Zaplotnika in Ultra-
maratonec avtorja Deana Karnazesa.

RADI	IMAJO	DOŽIVLJAJSKE	KNJIGE
Na sklepni prireditvi v Kadetnici v Maribo-
ru 8. decembra se je zbrala le polovica najbolj 
pridnih bralk in bralcev, saj se pripadniki 
Slovenske vojske iz drugih koncev države za-
radi službenih obveznosti niso mogli udele-
žiti podelitve nagrad. Nekaj pridnih bralcev 

smo vprašali o bralnih izkušnjah in nava-
dah. Stotnik Ivan Kraljič iz 74. PEHP je po-
vedal, da na splošno veliko bere in da se je 
bralne značke udeležil prvič. »Moja žena je 
knjižničarka, zato so knjige doma poklicna 
deformacija (smeh). Vsebina letošnje bral-
ne značke me je zelo zanimala, saj sem bil 
do nedavnega tudi predsednik planinskega 
društva v Ljutomeru in mi je tematika gora 
zelo blizu. Prebral sem več kot pet knjig, naj-
bolj fantastična pa se mi je zdela knjiga To-
neta Škarje Jalung Kang.« Bralni znački so se 
lahko pridružili tudi sorodniki zaposlenih v 
Slovenski vojski. Med njimi je bila Sibila Ni-
dorfer, ki je povedala, da sta se ji zdeli temi 
gore in tek odlični, saj tudi ona rada teče ter 
hodi v hribe. Všeč so ji bile doživljajske knji-
ge, sicer pa bralna značka ni vplivala na njeno 
bralno motivacijo, saj tudi sicer veliko bere, 
je dodala. Za načelnika Vojaškega muzeja 
SV majorja Zvezdana Markovića so bile knji-
ge s seznama bralne značke predvsem odmik 
od strokovne literature, hkrati pa je njiho-
va vsebina zelo povezljiva s stvarmi, s kateri-
mi se človek ukvarja kot vojak ali v prostem 
času: »Tudi jaz hodim v hribe in tečem, zato 
je bila ta bralna značka zame zelo primerna. 
V knjigah s seznama najdeš zanimive zgodbe 
o težkih preizkušnjah in izveš, kako jih člo-
vek doživlja ter kako išče rešitve,« je pojasnil 
Marković in dodal, da bi vsem pripadnikom 
SV priporočal knjigo Nejca Zaplotnika Pot, 
ne glede na to, ali se ukvarjajo z gorništvom: 
»To je nekakšna klasika, ki ponuja tudi ži-
vljenjska razmišljanja.« 
Kulturni program ob koncu bralne značke 
je popestrila vokalna skupina Zvok, Marjan 
Vešnar, ki je bil tudi dobitnik bralne značke, 
pa je s fotografijami in zgodovinskimi podat-
ki predstavil lepote slovenskih gora ter nekaj 
spominskih znamenj iz prve in druge svetov-
ne vojne. Srečanje se je končalo z branjem od-
lomka iz knjige Gora in človek ter s podelitvi-
jo knjižnih nagrad, ki jih je bralcem donirala 
Alpska konvencija. 

DOBITNIKI BRALNE 
ZNAČKE SO DOBILI 
KNJIŽNE IN PRAKTIČNE 
NAGRADE. Z DESNE 
PROTI LEVI SO NAŠI 
SOGOVORNIKI MAJOR 
ZVEZDAN MARKOVIĆ, 
STOTNIK IVAN KRALJIČ IN 
SIBILA NIDORFER.
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ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Č rno goro skoraj vsako leto prizade-
nejo poplave večjega obsega, pred-
vsem ob Skadrskem jezeru, najhuj-

še pa pomnijo iz leta 2010, ko je Črna gora 
zaprosila za mednarodno pomoč prek me-
hanizma Evropske unije za civilno zašči-
to in prek Evro-atlantska centra za uskla-
jevanje pomoči ob nesrečah zveze Nato 
(Euro-Atlantic Disaster Reponse Coordina-
tion Centre – EADRCC).

EVRO-ATLANTSKI	CENTER	
ZA	USKLAJEVANJE	POMOČI	
OB	NESREČAH	
V okviru Nata to področje spada med aktiv-
nosti civilnega kriznega načrtovanja (Civil 
emergency planning – CEP). Za zbiranje in 
izmenjavo informacij o nesrečah na obmo-
čju Evro-atlantskega partnerskega sveta in 
za usklajevanje pomoči prizadetim državam 
je bil leta 1998 v okviru Nata ustanovljen 
Evro-atlantski center za usklajevanje pomo-
či ob nesrečah (EARDCC) v okviru takratne-
ga Partnerstva za mir in je še vedno temeljni 

SLOVENSKA ENOTA CZ 
ZA PREČRPAVANJE VODE 
NA NATOVI VAJI EADRCC 
V ČRNI GORI
V okviru približevanja Črne gore Natu je bila od 31. oktobra do 3. novembra za 
države članice, partnerske države, države partnerice v Sredozemskem dialogu 
(MD), države članice Istanbulske iniciative (ICI) in partnerje po vsem svetu (PoG) v 
Podgorici v Črni gori organizirana 16. mednarodna terenska vaja za odzivanje in 
obvladovanje posledic ob izrednih razmerah Crna Gora 2016, na kateri je z enoto 
Civilne zaščite za prečrpavanje vode uspešno sodelovala tudi Republika Sloveni-
ja. Dogodek sta si ogledala tudi predsednik Črne gore Filip Vujanović in namestni-
ca generalnega sekretarja zveze Nato Rose Gottemoeller.

Besedilo: Nataša Kozmik, Luka Duh in Matjaž Domijan, URSZR
Fotografije: arhiv URSZR

mehanizem zavezništva na področju civil-
nega kriznega upravljanja in načrtovanja ter 
povezuje Natove zaveznice in države partne-
rice pri skupnem odzivu na nesreče. Temelj-
ne naloge EADRCC so zbiranje in izmenjava 
informacij o nesrečah ter usklajevanje po-
moči prizadetim državam, predvsem znotraj 
evro-atlantskega območja. Učinkovito od-
zivanje in ukrepanje ob nesrečah zahtevata 
koordinacijo prevoznih zmogljivosti, zdra-
vstvene oskrbe, področja zvez, nastanitvenih 
zmogljivosti za reševalne enote na terenu ter 
tudi usklajevanje tako civilnih kot vojaških 
virov. EADRCC je od svojega nastanka sode-
loval pri usklajevanju pomoči v več kot 55 dr-
žavah po vsem svetu. Od leta 2001 zaradi te-
rorističnih groženj namenja pozornost tudi 
spoprijemanju s posledicami jedrskih, radi-
oloških, kemičnih in bioloških nesreč ter nji-
hovi odpravi.
Nato pri delovanju na področju zaščite, reše-
vanja in mednarodne humanitarne pomoči 
sledi smernicam Združenih narodov INSA-
RAG, kar mu daje okvir za tesno sodelovanje 

med EADRCC in Uradom Združenih naro-
dov za usklajevanje humanitarnih dejavno-
sti (UN-OCHA), katerega glavna vloga ostaja 
usklajevanje mednarodne pomoči ob nesre-
čah. Center tako pomoč predvsem usklajuje, 
nima pa pomembnejše vloge pri usmerjanju 
in vodenju zagotavljanja pomoči na prizade-
tem območju. 
EADRCC ima pomembno vlogo tudi pri pri-
pravi ter izvedbi mednarodnih vaj na podro-
čju zaščite in reševanja.

SLOVENIJA	IN	NATOV	EADRCC
Ena izmed nalog slovenskega sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami je za-
gotavljanje pomoči drugim državam ob na-
ravnih in drugih nesrečah. Slovenija pomaga 
v okviru mednarodnih reševalnih interven-
cij z enotami za zaščito in reševanje, z reše-
valnimi ter materialnimi sredstvi za zagoto-
vitev osnovnih življenjskih razmer. Pomaga 
lahko na dvostranski ravni skladno s podpi-
sanimi mednarodnimi sporazumi, v okviru 
mednarodnih mehanizmov za usklajevanje 

mednarodne pomoči, prednostno v okviru 
mehanizma Evropske unije na področju ci-
vilne zaščite ter v okviru Organizacije zdru-
ženih narodov na globalni ravni ter tudi prek 
Nata v EADRCC.
Slovenija je od leta 1998 sodelovala v več kot 
15 reševalnih intervencijah v koordinaciji 
EADRCC, nazadnje pa februarja 2012 s heli-
kopterjem SV bell 412 s štirimi člani posad-
ke in tremi gorskimi reševalci v Črni gori. V 
večini primerov je Slovenija pomagala s sred-
stvi, kot so vreče s peskom, vodne črpalke, 
mobilni električni agregati, odeje, šotori, po-
stelje in druga materialna sredstva. V Slove-
niji je kontaktna točka za EADRCC Center za 
obveščanje Republike Slovenije.

VAJA	CRNA	GORA	2016
Črna gora je ena izmed štirih držav, ki si pri-
zadevajo za polnopravno članstvo v Natu 
skupaj z BiH, Makedonijo in Gruzijo. V ta 
namen je črnogorski Direktorat za izredne 
razmere Ministrstva za notranje zadeve in 
javno upravo v sodelovanju z EADRCC od 
31. oktobra do 3. novembra organiziral 16. 
mednarodno terensko vajo za odzivanje na 
izredne razmere in obvladovanje njihovih 
posledic Crna Gora 2016.
Vaja je potekala v okolici Podgorice pri Ska-
drskem jezeru, na njej pa je sodelovalo pri-
bližno 600 udeležencev iz 26 držav, od tega 
17 ekip za iskanje in reševanje iz ruševin, 
ekip za iskanje in reševanje na vodi in iz 
vode ter KBRJ-enot iz držav članic Nata in 
partnerskih držav, in sicer iz Albanije, Ar-
menije, Avstrije, Azerbajdžana, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Gruzije, Izraela, 
Makedonije, Nemčije, Finske, Romunije, Sr-
bije, Slovenije, Španije, Ukrajine in ZDA. 
Skupaj so preverjale postopke odzivanja ob 
nesrečah različnih razsežnosti in preizkuša-
le medsebojno sodelovanje. V predhodnem 
štabnem delu vaje so imele sodelujoče drža-
ve možnost preverjanja postopkov zaproša-
nja in zagotavljanja mednarodne pomoči, 
zato je bilo za čas vaje vzpostavljeno okolje, 
v katerem so sodelovali vsi, ki lahko sodelu-
jejo pri zagotavljanju in sprejemanju med-
narodne humanitarne pomoči. Med drugim 
je bil vzpostavljen tudi Center za usklajeva-
nje dejavnosti na območju nesreče ali tako 
imenovani OSOCC (On site Operations and 
Coordinaton Centre), v katerem so lahko 
sodelovale države in preverile znanje iz ob-
vladovanja nesreč.

Obenem je bila vaja priložnost za Črno goro 
oziroma Direktorat za izredne razmere Črne 
gore, da preizkusi svoj sistem za sprejem 
mednarodne pomoči ob večjih naravnih ne-
srečah oziroma postopke zaprosila za med-
narodno pomoč. Na vaji je sodelovalo tudi 40 
opazovalcev iz 21 držav članic Nata in par-
tnerskih držav.
Scenarij vaje je predvideval mednarodni 
odgovor na obsežne poplave, plazove in ne-
sreče s kemičnimi snovmi, ki bi lahko vpli-
vale na velik del prebivalstva in infrastruk-
ture v okolici Podgorice, na porečjih rek 
Zeta ter Morača, v okolici Skadrskega jeze-
ra in v občini Danilovgrad. Na vaji so bile 
prikazane tudi najsodobnejše tehnologije 
odkrivanja, prevoza in odstranjevanja nee-
ksplodiranih ubojnih sredstev v okviru Na-
tovega programa.
Vaja je potekala v treh fazah:
1. faza: 31. oktober in 1. november – organi-
zacija sprejema mednarodnih enot, usposa-
bljanje enot in vodenje štaba;
2. faza: 1. in 2. november – terenske aktivno-
sti na delovnih točkah;
3. faza: 3. november – dan za medije s prika-
zom dela enot, prikazom vaje in predstavitvi-
jo aktivnosti širši javnosti.

SODELOVANJE	SLOVENSKE	
ENOTE	CIVILNE	ZAŠČITE	ZA	
PREČRPAVANJE	VODE
Slovenija si je ob odločitvi za aktivno sodelo-
vanje na vaji postavila cilj, da preizkusi uspo-
sobljenost enote za prečrpavanje vode za de-
lovanje v mednarodnih intervencijah zaščite 
in reševanja.
V pripravo in organizacijo vaje je bil vklju-
čen tudi strokovnjak URSZR. Njegovi nalogi 
sta bili priprava delovnih točk za mednaro-
dne reševalne enote in vodenje vaje na strate-
ški ravni. Med izvajanjem terenskih aktivno-
sti je sodeloval v skupini za usmerjanje vaje 
(DISTAFF). 
Na vaji je sodelovala tudi slovenska enota Ci-
vilne zaščite za prečrpavanje vode z 21 člani, 
devetimi vozili in dvema visoko zmogljivima 
črpalkama.
Pričakovani nalogi enote sta bili sodelovanje 
z lokalnimi oblastmi, reševalnimi enotami 
drugih držav udeleženk vaje in strokovnja-
ki EADRCC ter izvajanje aktivnosti za pre-
črpavanje vode.
Med drugim so bili cilji udeležbe slovenske 
enote CZ na vaji naslednji:

 – preveriti in izboljšati postopke priprave 
slovenske enote CZ za prečrpavanje vode 
za pomoč drugim državam ob nesrečah;

 – preveriti samozadostnost in združljivost 
enote;

 – preveriti ustreznost izvajanja postop-
kov prehoda meje in logističnih sestavin 
napotitve;

 – preveriti usklajevanje enote, vodstva enote 
in strokovnjakov v koordinacijski skupini 
ter skupini za podporo;

 – preveriti in izboljšati sodelovanje enote z 
reševalnimi enotami iz drugih držav;

 – preveriti pripravljenost za pošiljanje enote 
v drugo državo.

Prvi nalogi enote sta bili postavitev ustrezne 
namestitve in zagotovitev infrastrukture za 
enoto v policijskem kampu Zlatica, v kate-
rem so bile nastanjene tudi druge enote. Prav 
tako so bile tam zmogljivosti, ki so jih upo-
rabljali člani simuliranega centra OSOCC in 
načrtovalci vaje. 
Slovenska enota je v nadaljevanju vaje opra-
vljala naloge prečrpavanja vode ob reki Mo-
rači blizu naselja Mahala v okolici Podgori-
ce, kjer se je enota ustrezno odzvala tudi na 
simulirane razmere, ki so predvidele kemi-
kalije v vodi. Enota je med drugim tudi oce-
nila razmere za morebitno opravljanje doda-
tnih nalog prečrpavanja. Med drugim sta se 
vodstvo enote in vodstvo operative udeleži-
lo delavnice Seznanitev z delovanjem LEMA 
(Local Emergency Management Authority – 
pristojne službe iz varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami prizadete države) in Cen-
tra za usklajevanje dejavnosti na območju 
nesreče (OSOCC) ter delavnice Delo z mediji.
Zadnji dan vaje je slovenska enota z eno 
izmed črpalk z visoko zmogljivostjo in delom 
operativne enote sodelovala na prikaznem 
delu vaje oziroma predstavitvenem dnevu, 
ki je potekal 3. novembra v Plavnici. Dogo-
dek sta si ogledala tudi predsednik Črne gore 
Filip Vujanović in namestnica generalnega 
sekretarja Nata Rose Gottemoeller.
Slovenska enota CZ za prečrpavanje vode je 
na vaji pokazala, da je primerno opremlje-
na, usposobljena in organizirana za izvajanje 
reševalnih aktivnosti z drugimi civilnimi in 
vojaškimi enotami, prav tako pa je pripravlje-
na za usklajevanje nalog v okviru sistema ko-
ordinacije mednarodne pomoči. Pridobljeno 
znanje bo enota uspešno uporabila tudi v Slo-
veniji pri reševanju in odpravljanju posledic 
naravnih nesreč. 



30 SV SV 31SV 31

Štabni vodnik Marjan Podržaj iz Šenčurja je zaposlen v 16. 
bataljonu za nadzor zračnega prostora, njegova velika strast 
pa je že od mladih let lokostrelstvo. Letos praznuje 40. obletni-
co začetka lokostrelske kariere, v kateri je kot slovenski repre-
zentant nanizal veliko odličnih uvrstitev v najrazličnejših kate-
gorijah. Je zbiralec lokov, raziskovalec zgodovine in spreten 
rokodelec. V Parku vojaške zgodovine v Pivki je od septem-
bra na ogled njegova edinstvena razstava Lokostrelstvo – od 
prvobitnosti do prestiža, na njej pa predstavlja to nekoč lo-
vsko in vojno, danes pa športno disciplino. Poleg ukvarjanja 
z lokostrelstvom, za katerega je navdušil številne mlade in so-
delavce v Slovenski vojski, piše pesmi ter strokovne knjige in 
v svoji majhni delavnici ustvarja lesene mojstrovine.

OBRAZI

V iskanju 
popolnega strela 
z lokom

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografije: Bruno Toič in osebni arhiv Marjana Podržaja

Marjan Podržaj je na naše srečanje prinesel repliko srednjeveške-
ga loka iz tisinega lesa s tetivo iz divje vrtnice, ki jo je z veliko po-
trpežljivosti izdeloval kar štiri leta. Medtem ko je opisoval tehnične 
podrobnosti in zakonitosti izdelave ter uporabe loka, je naštel ne-
kaj presenetljivih dejstev. Lok je kot orožje neki Francoz uporabil še 
med drugo svetovno vojno, ko je s puščicami zadel tri Nemce, ime-
tnik Guinnessovega rekorda pa je puščico z nožnim lokom najdlje 
izstrelil več kot 1,8 kilometra daleč. Izvedeli smo tudi, da se Sloven-
ci ponašamo z najstarejšim najdenim ščitnikom za laket, najstarejši 
lok, najden v Sloveniji na Barju, pa ima približno 5600 let. Najsta-
rejši je bil sicer najden na Danskem in je star približno 11.000 let.

NJEGOVO	VODILO	JE	POTRPEŽLJIVOST
V mladosti se je Marjan Podržaj preizkusil v več športnih disciplinah, 
toda lok in puščica sta ga zasvojila. »Ta čarobnost, ko povzročiš vse. 
Lok je popoln stroj in ne dela napak, strelec pa mora z njim najti skla-
dnost,« je odgovoril na vprašanje, kaj ga je pri lokostrelstvu tako nav-
dušilo. Dodal je, da ko strelja, preprosto »preklopi«. »Vsi predmeti 
izginjajo iz vidnega polja, ostaneta le tunel do tarče in popolna osre-
dotočenost. Moje vodilo je, da je treba najprej rešiti vprašanje, kako, 
šele potem pa, kam. Najprej je torej postopek, nato izvedba,« je po-
jasnil in dodal, da je streljanje z lokom tekmovanje s samim seboj. Vr-
hunske uvrstitve zahtevajo veliko treninga in iskanja pravega občut-
ka ter predanost in potrpežljivosti. »Nič ni lažjega kot ustreliti puščico 
iz loka in nič ni težjega kot biti pri tem popoln,« je Podržaj povzel be-
sede enega izmed sodobnih lokostrelskih junakov Freda Beara, ki je 
tudi eden izmed njegovih vzornikov. V življenju je ustrelil že na mili-
jone puščic in se udeležil več kot tisoč tekmovanj, na katerih je do-
segel številne odlične uvrstitve, za katere imamo premalo prostora, 
toda kot tekmo v najlepšem spominu je omenil svetovno prvenstvo 
leta 1998, ko je prvič na tako velikem tekmovanju stal na stopničkah. 
»Tisto sezono sem bil dobro pripravljen, toda na tekmovanje sem šel 
brez pričakovanj. Po več kot dvajsetih letih treningov sem prvič okusil, 
kako je stati na odru na tako pomembnem tekmovanju. Počutil sem se 
lažje in dobil sem potrditev, da sem sposoben še nekaj več.« Čez dve 
leti je z drugim mestom izboljšal uvrstitev. Med tekmovalci je poseb-
než, saj tekmuje v številnih disciplinah in strelja z najrazličnejšimi tipi 
lokov, in sicer golim, primitivnim, ukrivljenimi, sestavljenim ter drugi-
mi. Pravi, da mu je izziv dober strel, ne glede na to, kaj prime v roke. 
Znanje je prenašal tudi na mlade in vzgojil številne generacije. »V 
Sloveniji je danes 38 lokostrelskih klubov, toda žal šport medijsko ni 
tako dobro pokrit, zato se manj otrok odloča zanj. Tudi oprema ni 

suverenost slovenskega zračnega prostora. Moji nalogi sta, da iden-
tificiram plovila, ki vstopajo na slovensko ozemlje in tudi v Natov pro-
stor, ter preverjam, da imajo ustrezna dovoljenja. Tukaj še usklajuje-
mo polete in preostale naloge z drugimi organi,« je pojasnil Podržaj, 
ki je ljubezen do lokostrelstva prenesel tudi na kolege v Slovenski voj-
ski. »Enkrat sem na piknik prinesel lok, nato pa sem načrtno iskal mo-
rebitne tekmovalce v drugih bataljonih in pridobil nekaj navdušen-
cev. Danes imamo vojaško lokostrelsko reprezentanco, katere člani 
tekmujejo tudi na civilnih tekmovanjih kot člani matičnih klubov. Loko-
strelstvo je eden izmed športov, v katerem vsako leto tekmujejo pri-
padniki SV. Po mojih ocenah nas je od 40 do 50 lokostrelcev iz vse 
Sloveniji,« je naštel in povedal, da je bil že 17-krat vojaški državni pr-
vak, razen enkrat, ko je bil službeno odsoten. Ob tem je dodal, da je 
zelo hvaležen sodelavcem, ki ga podpirajo, razumejo njegovo pre-
danost lokostrelstvu in so bili zelo uvidevni tudi ob odsotnosti zara-
di še enega izmed njegovih številnih projektov, torej lokostrelske raz-
stave. V Parku vojaške zgodovine v Pivki je od septembra na ogled 
njegova obsežna zbirka lokov in puščic z originali ter replikami, ki jih 
je izdelal. »Razstava ima izobraževalni in zgodovinski namen ter je 
edinstvena v smislu, da prikazuje različne loke z različnih celin. Ni-
kjer na svetu ni takega muzeja,« je pojasnil in dodal, da bi zbirko rad 
dopolnil tudi s tradicionalnim korejskim lokom, starim vsaj 100 let.

S	PESMIMI	LOVI	RAZPOLOŽENJA
Podporo najde tudi v družini. Je poročen in ima dva otroka, hčerko 
in sina, ki sta preizkusila lokostrelstvo, vendar se v njem nista našla. 
Podržaj pravi, da nič hudega, da ju ni nikoli silil, saj je vedno po-
membno, da stvari delaš z ljubeznijo. O družini pravi, da »brez nje 
ne bi bilo ničesar«. Svojim najdražjim je zato v pesniški zbirki posve-
til več pesmi, saj je poleg knjige o lokostrelstvu izdal pesniško zbir-
ko. »Pesmi so način, kako ubesedim nekatera razpoloženja, tudi kar 
me skrbi ali jezi. Človek ne sme skrivati svojih občutkov in jih mora 
izraziti. Mogoče z njimi kdaj tudi komu pomagaš,« je dejal Marjan 
Podržaj, ki je ob tem z nasmeškom dodal, da je njegovo pesem pri-
jatelj podaril svoji ženi skupaj s šopkom rož, ko sta imela težave v 
zakonu. »Med njima so se spet prebudili metuljčki,« se je nasmeh-
nil Podržaj in pojasnil, da so v pesniški zbirki z naslovom Izpoved, 
ki jo je izdal v samozaložbi, različne pesmi, in sicer od ljubezenskih, 
razpoloženjskih in bolj šaljivih do pesmi domovini. »Ta pesem je na-
stala v trenutku, ko se mi je zdelo, da ljudje pozabljamo na naro-
dno zavest, pripadnost in srčnost ter da izgubljamo domoljubnost,« 
je povedal Marjan, ki v pesmi zapiše: »Na majhnost se izgovarjati 
ni treba/vrline svoje vsemu svetu pokažimo/vsak naj klenost predni-
kov posnema/ljubimo srčno svojo lepo domovino.« 
Ko ga na koncu vprašam o novih izzivih, mi odgovori, da jih nikoli 
ne manjka. Še vedno se bo najprej trudil izvesti popoln strel in pre-
dajati ljubezen do loka ter puščic. »Trenutno se ukvarjam s srednje-

veškim katapultom oziroma trebušetom. Maketo za več kot sedem 
metrov visoko metalno napravo imam že izdelano. Predvidevam, 
da bom prvič streljal v Pivki marca. Veliko je fizike in formule mo-
ram preračunati. Na srečo sem ročno spreten in vse naredim sam,« 
je povedal in dodajal, da večino časa tako preživi v svoji majhni de-
lavnici. Poleg vsega piše trenerski priročnik v angleškem jeziku in 
prav gotovo bo še kakšno pesem. Tale zapis, kot se spodobi decem-
bra, končujemo z njegovim voščilom v verzih iz prej omenjene knji-
žice pesmi, tudi mi pa mu želimo še veliko sreče in popolnih strelov. 
Prihaja čas prazničnih dni, 
voščila naj premagajo skrbi, 
pobegniti času se ne da, 
ne sanje zbrisati srca, 
beseda Srečno naj vse pove, 
v nje so skrite vse želje. 

več tako draga. Na začetku moje kariere je lok stal kar tri povpreč-
ne plače, zdaj se ga dobi že za približno 200 evrov. Potenciala je 
veliko, Slovenci pa imamo kar šest svetovnih prvakov,« je pojasnil in 
dodal, da je to šport, ki zahteva veliko potrpežljivosti, ki jo danes 
pogreša pri mladih, predvsem pa pri starših: »Živimo v taki družbi, 
da bi vsi želeli kar takoj imeti svetovne prvake. Pri lokostrelstvu do-
brih rezultatov ni mogoče doseči na hitro,« je bil kritičen Podržaj. 

PODPIRAJO	GA	DRUŽINA	IN	SODELAVCI
Leto 1998 je bilo prelomno tudi za njegovo poklicno pot, saj je ta-
krat vstopil v Slovensko vojsko, potem ko je bil nekaj časa brezpo-
seln. Opravil je obvezno usposabljanje in podčastniško šolo ter se 
zaposlil v 16. bataljonu za nadzor zračnega prostora v letalski bazi 
na Brniku, kjer opravlja delo identifikatorja 2. »Vesel sem, da je delo 
tu zelo različno. V Centru za kontrolo zračnega prostora nadziramo 
NA RAZSTAVI O LOKOSTRELSTVU SO TUDI REPLIKA NAJSTAREJŠEGA LOKA, 
NAJSTAREJŠI LOK IN NAJSTAREJŠI ŠČITNIK ZA LAKET, NAJDENI V SLOVENIJI.

ČE S SRCEM OPRAVLJAŠ STVARI, TI NI NIKOLI DOLGČAS.

KOT TRENER JE MARJAN PODRŽAJ 
VZGOJIL VEČ KOT 250 NOVIH 
LOKOSTRELCEV, 30 LET PA JE 
TUDI VODIL LD ŠENČUR, KI GA JE 
USTANOVIL V DOMAČEM KRAJU.

V SVOJI 40-LETNI LOKOSTRELSKI KARIERI JE NA VEČ KOT TISOČ 
TEKMOVANJIH IN PRVENSTVIH OSVOJIL ŠTEVILNE KOLAJNE.
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VIDELI SMO

JANUARJA PRIPRAVLJENI 
ZA EUBG
Od 21. novembra do 4. decembra je v okolici Gemone v Italiji potekala mednaro-
dna vojaška vaja EU Wind, ki je bila namenjena preverjanju pripravljenosti evrop-
ske bojne skupine (European Union Battle Group – EUBG) za zagotavljanje hitrih 
odzivnih evropskih sil za posredovanje v operacijah kriznega odzivanja. Bojna 
skupina EU bo od 1. januarja do 30. junija 2017 v visoki pripravljenosti za delo-
vanje. Na vaji EU Wind 2016 je sodelovalo več kot 1500 pripadnic in pripadnikov 
oboroženih sil Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Slovenije. Zaključno taktič-
no vajo na vadišču Rivoli Bianchi v okolici kraja Venzone so si v četrtek, 1. decem-
bra, ogledali visoki predstavniki vojsk sodelujočih držav, med njimi pa je bil tudi 
načelnik GŠSV generalmajor dr. Andrej Osterman. Poudaril je, da so pripadniki 
SV pokazali odlično pripravljenost, po opremljenosti in usposobljenosti pa so pov-
sem primerljivi s pripadniki oboroženih sil iz zavezniških ter partnerskih držav. 
Omenil je še, da so take vaje pomembne za izboljšanje povezljivosti in zaupanja, 
kar je pogoj, da lahko mednarodne enote uspešno ter usklajeno delujejo v medna-
rodnih operacijah in na misijah v tujini. 

Besedilo in fotografije: Marko Pišlar

BOJNE	SKUPINE	KOT	SILE	
ZA	HITRO	ODZIVANJE	V	
OKVIRU	EVROPSKE	UNIJE
Bojne skupine Evropske unije so bile ustano-
vljene kot sile za zelo hitro odzivanje v okvi-
ru EU v operacijah kriznega odzivanja v pol-
meru 6000 kilometrov od Bruslja ob ustrezni 
zahtevi in soglasju EU. V bojni skupini EU, 
katere sestava je večinoma večnacionalna, je 
približno 1500 pripadnikov, ki so usposoblje-
ni za opravljanje nalog ločevanja sprtih stra-
ni s silo, za preprečevanje spopadov, evaku-
acijske operacije in podporo humanitarnim 
operacijam. Bojne skupine EU so v šestme-
sečni pripravljenosti za morebitno delovanje 
v kratkem odzivnem času od pet do deset dni, 
poleg tega pa morajo zagotavljati 30-dnev-
no vzdržljivost za samostojno delovanje na 

območju napotitve, če je treba, pa se ta lahko 
podaljša tudi na 120 dni. 

JANUARJA	V	ŠESTMESEČNI	VISOKI	
STOPNJI	PRIPRAVLJENOSTI	
ZA	DELOVANJE	V	EUBG	
Slovenska vojska bo tudi leta 2017 nadaljeva-
la sodelovanje v večnacionalni brigadi (Mul-
tinational Land Force – MLF) z vodilno dr-
žavo Italijo, zato bo v okviru iniciative DECI 
(Defence Cooperation Initiative) v začet-
ku prihodnjega leta v EUBG 2017-1 prispe-
vala zmogljivost s 194 pripadniki SV. Tako 
bo pomembno pripomogla k slovenski in 
evropski varnosti. V zmogljivosti SV za de-
lovanje v EUBG so motorizirana četa, večna-
cionalna integrirana logistična enota (Multi-
national Integrated Logistic Unit – MILU), 

skupina vojaške policije in pripadniki SV, ki 
bodo delovali v poveljstvu bojne skupine EU 
ter polka. Slovenska vojska je z udeležbo na 
mednarodni vaji EU Wind 2016 izpolnila vse 
pogoje za doseganje pripravljenosti za delo-
vanje v okviru EUBG 2017-1, ki bo v visoki 
stopnji pripravljenosti za delovanje od 1. ja-
nuarja do 30. junija 2017. 

Z	VAJO	EU	WIND	IZBOLJŠALI	
POVEZLJIVOSTI	IN	ZAUPANJE
Slovenska vojska na mednarodnih vajah EU 
Wind sodeluje že od leta 2007. Vaje s tem 
imenom so namenjene preverjanju pripra-
vljenosti evropske bojne skupine za zagota-
vljanje hitrih odzivnih sil za delovanje v ope-
racijah kriznega odzivanja. Namen takih 
vaj je predvsem izboljšanje povezljivosti in 

zaupanja med pripadniki oboroženih sil so-
delujočih držav. Na letošnji vaji EU Wind so 
sodelovali pripadniki vojsk Italije, Madžar-
ske in Slovenije, ki prispevajo svoje sile v se-
stavo mednarodne brigade Julija, v okviru 
obrambne iniciative DECI pa sta se vaji pri-
družili še Hrvaška ter Avstrija. 

BOJNA	SKUPINA	EU	VZPOSTAVILA	
MIRNO	IN	STABILNO	OKOLJE	
V	NAMIŠLJENI	DRŽAVI	SARUNIA
Na vaji EU Wind 2016 je sodelovalo pribli-
žno 1500 pripadnikov oboroženih sil iz petih 
sodelujočih držav. Posamezniki in enote 
so se urili v štabnem procesu dela ter prak-
tičnih postopkih pri ločevanju sprtih stra-
ni z uporabo sile, za preprečevanje sporov, 
evakuacijske operacije in podporo humani-
tarnim operacijam. Scenarij vaje EU Wind 
2016 je potekal v izmišljeni državi Sarunia, 
v kateri je morala bojna skupina EU vzpo-
staviti mirno in stabilno okolje ter v največ 
120-dnevni pripravljenosti zagotoviti razme-
re za prihod novih sil. 

NA	VAJI	TUDI	94	PRIPADNIKOV	
SLOVENSKE	VOJSKE
Na vaji EU Wind 2016 so v okviru sloven-
skega kontingenta s 94 pripadnicami in pri-
padniki delovali vojaki motorizirane čete 
10. pehotnega polka 1. brigade SV, logistične-
ga podpornega elementa iz logistične brigade 
SV, skupina vojaških policistov ter posame-
zniki, ki so delovali v poveljstvu bojne sku-
pine in polka. Motorizirana četa se je na vaji 
urila v bojnih postopkih evakuacije, spre-
mljanja konvoja, patruljiranja in priprave 

VOZILA VALUK Z 
IZKRCANO PEHOTO IN 
ITALIJANSKI OKLEPNIKI 
CENTAURO SO SE ODZVALI 
NA PRVI STIK Z UPORNIKI.

BLIŽNJE VAROVANJE IZ ZRAKA SO ZAGOTAVLJALI TUDI Z 
AVSTRIJSKIM VOJAŠKIM HELIKOPTERJEM BELL OH-58 KIOWA.

Z ITALIJANSKIM HELIKOPTERJEM AB 205 SO NA PODVESNI KLJUKI PRIPELJALI DODATNI MINOMET 120 MILIMETROV.

V SPOPADU Z UPORNIKI JE BILO RANJENIH NEKAJ SLOVENSKIH VOJAKOV, 
KI SO JIH S SANITETNIM VOZILOM VALUK OSKRBELI BOJIŠČNI REŠEVALCI.
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OGNJENO PODPORO NAPADU JE ZAGOTAVLJALA TUDI ITALIJANSKA TOPNIŠKA BATERIJA S HAVBICAMI FH70.

SLOVENSKIM VOJAKOM JE ZA ODLIČNO OPRAVLJENO DELO ČESTITAL TUDI NAČELNIK GŠSV GENERALMAJOR 
DR. ANDREJ OSTERMAN.

POSADKA ITALIJANSKEGA HELIKOPTERJA AB 205 JE HUJE POŠKODOVANE VOJAKE PREPELJALA V NADALJNJO 
ZDRAVSTVENO OSKRBO.

kontrolnih točk, usmerjevalci združene-
ga ognja pa so se urili v postopkih usmerja-
nja podpore iz zraka. Pripadniki logističnega 
podpornega elementa so v vadbenih in real-
nih razmerah poskrbeli za logistično podpo-
ro udeležencev ter vadbenih aktivnosti. Pri-
padniki skupine vojaške policije so z vojaki 
iz enot vojaške policije drugih držav preigra-
vali postopke zaščite sil in spremljanja ak-
tivnosti, pripadniki SV v poveljstvu polka in 
brigade pa so poskrbeli za načrtovanje, ana-
lizo ter potek izvedbe vadbenih aktivnosti in 

operacije evropske bojne skupine v namišlje-
ni državi Sarunia.

SLOVENSKI	VOD	ZAGOTOVIL	
SPREMSTVO	KONVOJA	
S	POGAJALCI	IN	SE	Z	OGNJEM	
ODZVAL	NA	STIK	Z	UPORNIKI
Slovenski motorizirani vod je moral po sce-
nariju zaključne taktične vaje EU Wind 2016 
zagotoviti spremstvo konvoja, ki je na poga-
janja pripeljal pogajalce. Vod z oklepnimi vo-
zili valuk je poskrbel tudi za ožje zavarovanje 

kraja, kjer so potekala pogajanja. Ob nepri-
čakovanem napadu upornikov je zavaroval 
območje in se na napad odzval z ognjem iz 
vozil ter z izkrcanjem pehote. V  spopadu z 
uporniško skupino je bilo nekaj vojakov ra-
njenih, zato jih je bilo treba najprej oskrbe-
ti in tiste s težjimi poškodbami čim prej pre-
peljati v nadaljnjo zdravstveno oskrbo, za kar 
je poskrbela posadka italijanskega transpor-
tnega helikopterja, ki je opravila medicin-
sko evakuacijo huje poškodovanih sloven-
skih vojakov.

Z	UDELEŽBO	NA	MEDNARODNIH	
VAJAH	DO	NEPRECENLJIVEGA	
ZNANJA	IN	IZKUŠENJ
Udeležba na mednarodnih vojaških vajah je 
zelo koristna za vojake, saj v mednarodnem 
okolju pridobijo neprecenljivo priložnost za 
izmenjavo znanja in izkušenj ter vpogled v 
različne načine delovanja pripadnikov zave-
zniških in partnerskih vojsk, s čimer se iz-
boljšata povezljivost ter sposobnost za sku-
pno delovanje vojaških sil v mednarodnem 
okolju. Poveljnik 1. motoriziranega voda 
3. motorizirane čete 10. pehotnega polka SV 
poročnik Leon Vrtovec je razložil, da je bila 
zanj in za vod vaja zelo koristna, saj je urje-
nje potekalo v neznanem okolju. Poleg tega 
so pripadniki slovenskega voda na vaji prido-
bili nove izkušnje in znanje, ki jih bodo kori-
stno uporabljali pri nadaljnjem delu. Naloge 
so opravljali s pripadniki drugih vojsk, zato 
so morali najprej uskladiti osnovne postopke 
delovanja in komunikacijo po sredstvih zvez, 
kar je bila podlaga za stopnjevanje nadalj-
njega usposabljanja in delovanja, ki je vrhu-
nec doseglo z uspešno izvedbo zaključne tak-
tične vaje. Desetnik Matic Murn, ki je bil na 
vaji vodja ognjene skupine, je bil zadovoljen 
z udeležbo in potekom vaje, ker so delova-
li v novem vadbenem okolju. Dodal je, da se 
kljub zelo intenzivnemu usposabljanju moti-
vacija pri vojakih ni zmanjšala, saj so vzpo-
stavili dobre odnose in zaupanje s pripadniki 
drugih vojsk, med skupnim usposabljanjem 
in delom pa so našli odgovore na številna 
vprašanja, ki se pojavljajo med njihovim re-
dnim delom na terenu. 

OB KONCU SO NEBO NAD OBMOČJEM VAJE V BARVE 
ITALIJANSKE ZASTAVE ODDELI PILOTI ITALIJANSKE 
AKROBATSKE SKUPINE FRECCE TRICOLORI.

D a so najboljši biatlonci in biatlonke 
na svetu tekmovali na odlično pri-
pravljeni progi, obiskovalci pa uži-

vali v napetih biatlonskih tekmah, so morali 
organizatorji, med katerimi je bilo tudi pribli-
žno 80 pripadnikov Slovenske vojske, že veli-
ko pred začetki tekem odločno začeti delati. 
Ob našem obisku na prvi dan treninga so ure-
jali še zadnje malenkosti in nestrpno odšte-
vali čas do začetka prvih tekem. Kot je pove-
dal poveljnik 132. gorskega polka polkovnik 
Robert Klinar, predstavnik Slovenske vojske v 
izvršnem organizacijskem odboru, je pomoč 
SV pri biatlonskih tekmah že tradicionalna. 
»Pomagamo pri pripravi tekmovališča in iz-
vedbi tekem, saj je pri nas tudi več sodnikov. 
Na Pokljuki delujejo meteorologi, informati-
ki, vozniki in reševalci iz različnih enot, naj-
več pa jih prihaja iz 1. in logistične brigade,« 

je povzel kadrovsko podporo polkovnik Kli-
nar in dodal, da so ekipe dobro utečene in da 
je vsako leto največ izzivov povezanih pred-
vsem z vremenskimi razmerami. 
Kljub zelenemu začetku meseca so imeli letos 
srečo vsaj z nizkimi temperaturami, tako da 
so lahko pripravili dovolj umetnega snega, 
uporabili pa so tudi nekaj lanskega. General-
ni sekretar organizacijskega odbora Tomaž 
Šušteršič je povedal, da si s shranjevanjem 
snega pomagajo že tretje leto. »Na deponi-
ji za sneg prvo plast prekrijemo s tkanino, 
potem pa še pol metra na debelo s sekanci, 
saj so dober izolator,« je pojasnil in dodal, da 
so nekaj naravnega snega ohranili od prvega 
letošnjega sneženja, nizke temperature pa so 
omogočile pripravo trdnega umetnega snega. 
»Pri urejanju prog smo si pomagali s special-
no mehanizacijo, ki jo je posodila Slovenska 

vojska, s specialnimi vojaškimi vozili pa smo 
sneg vozili na progo in ga utrjevali,« je dodal 
ter poudaril, da je vojaška pomoč nepogre-
šljiva tudi na drugih področjih: »Vojaki skr-
bijo za strelišča, logistično podporo, pri te-
lekomunikacijah in drugem. Tako je imela 
enota Vojaškega objekta Rudolfa Badjure s 
Pokljuke pomembno vlogo pri nastanitvah 
in prehrani moštva. Na srečo imamo izkuše-
ne vodje posameznih služb. Že večkrat sem 
rekel, da pokljuški organizacijski komite de-
luje kot dobro naoljen stroj.«

DELAVNI	OD	JUTRA	DO	VEČERA
V organizacijo tekmovanja je bilo vključenih 
več kot 400 ljudi, tik pred začetkom tekmo-
vanj pa smo nekaj pripadnikov SV vprašali o 
njihovih nalogah in pričakovanjih. Nižji voja-
ški uslužbenec Darko Hudjek, ki je skrbel za 
prevoz, je dejal, da je na pripravi tekme na Po-
kljuki že šestnajsto leto. Pri nalogah prevo-
zov sodeluje 27 pripadnikov SV. »Začeli smo 
že 2. decembra, prepeljali pa veliko ton opre-
me in prevozili nešteto kilometrov. Zabojnike, 
ograje in drugo za pripravo tekmovališča smo 
morali s svojimi prevoznimi sredstvi pripelja-
ti na Pokljuko. V drugem delu bomo poskrbe-
li za prevoze tekmovalcev, trenerjev in drugih 
udeležencev tekme na prizorišče, po koncu 
pa bomo morali vse odpeljati,« je naloge svoje 
skupine pojasnil Hudjek in dodal, da so fantje 
zelo obremenjeni od jutra do večera. 

SLOVENSKA VOJSKA NA 
POKLJUKI NEPOGREŠLJIVA
Pokljuka je tudi letos decembra gostila najboljše biatlonke in biatlonce na tekmah 
svetovnega pokala. Dobre vremenske razmere so bile idealne za vrhunske pred-
stave športnikov, sončno vreme pa je privabilo številne navijače, ki jih je bilo v vseh 
treh tekmovalnih dneh več kot 16.000. Pri organizaciji tekem so že dolgo nepogre-
šljivi partnerji Smučarske zveze Slovenije tudi Ministrstvo za obrambo in pripadni-
ki Slovenske vojske. Ti so bili vključeni v številne delovne obveznosti, in sicer od pri-
prave proge, skrbi za prevoze, logistiko in informacijsko tehnologijo do nadzora 
strelišča in zdravstvene oskrbe.

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografije: Borut Podgoršek in Bruno Toič

SVETOVNI POKAL JE MINIL V ODLIČNEM VZDUŠJU
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V novinarskem središču smo poleg nekaj no-
vinarjev srečali stotnika Roberta Rimahazija 
iz 132. GORP. Povedal je, da v njihovi skupi-
ni, ki jo vodi Miha Habič, skrbijo za postavi-
tev informacijske podpore tako v sprejemnem 

centru na Bledu, kjer se podeljujejo akredita-
cije, kot v novinarskem središču na Poklju-
ki, kjer delajo novinarji. »Vključenih nas je 
pet pripadnikov Slovenske vojske ter pribli-
žno sedem iz Sektorja za informatiko in ko-
munikacije z Ministrstva za obrambo. Vse 
je pripravljeno, tako da zdaj urejamo zadnje 
podrobnosti. Razmere pri zagotavljanju in-
formacijske podpore so se v več kot dvajsetih 
letih, kolikor sodelujemo, zelo spremenile, saj 
je več tehnologije in večje so potrebe po brez-
žičnem internetu ter višjih hitrostih interne-
ta. S tem imamo zaradi lokacije kar velike iz-
zive,« je povedal stotnik Rimahazi. 
Prve treninge so spremljali tudi pripadniki 
vojaške zdravstvene enote. »Dva pripadnika 
vojaške zdravstvene enote sva tukaj z reševal-
nim vozilom in bova spremljala tekmovalce, 
drugi reševalci, ki prihajajo iz 132. gorske-
ga polka, so ob progi, skupaj pa nas deset 
skrbi za biatlonke in biatlonce. Za obiskoval-
ce bo na tekmah skrbela še civilna reševalna 
ekipa,« je pojasnil vodnik Gašper Vuzem in 
dodal, da je na biatlonski tekmi prvič. »Kole-
gi so mi povedali, da v preteklih letih ni bilo 
veliko intervencij. Prej sem hodil v Planico, 

kjer je več dela,« je z nasmehom povedal 
Vuzem, ki se je že veselil novih izkušenj.
Ob strelišču na progi, kjer so pred prvimi 
preizkušnjami biatlonke in biatlonci pre-
verjali mirnost rok ter natančnost streljanja, 
smo srečali skupino pripadnikov SV, ki jo je 
vodil vodja strelišča stotnik Igor Miklavčič. 
Povedal je, da je v njegovi ekipi od 30 do 35 
pripadnikov stalne sestave, pomagajo pa tudi 
upokojeni nekdanji pripadniki SV. »Naše 
delo obsega pripravo strelišča, saj uredimo 
čelino strelišča in pripravimo tarče, vetrne 
zastavice ter označevalne koridorje. Številni 
smo tudi sodniki na strelišču, tako da gleda-
mo, ali se tekmovalec pravilno postavi, če pa 
se pokvari orožje, ustavimo uro. Na strelišču 
nas je med tekmo približno 43,« je pojasnil 
Miklavčič, ki pri organizaciji tekem sodeluje 
že več let. Dodal je, da biatlonske preizkušnje 
nestrpno pričakuje in upa na dobre rezultate 
slovenskih tekmovalcev.

DOBRE	PREDSTAVE	IN	
ODLIČNO	VZDUŠJE
Prve tekme so se začele s sprintom v 
petek, 9. decembra, nadaljevale s sobotno 

zasledovalno preizkušnjo in končale s štafe-
to v nedeljo, 11. decembra. Obrambna mi-
nistrica Andreja Katič si je s predsednikom 
vlade dr. Mirom Cerar ter ministrico za izo-
braževanje, znanost in šport Majo Mako-
vec Brenčič v soboto ogledala zasledoval-
ne tekme moških in žensk, dan pred tem pa 
je kot predsednica organizacijskega odbora 
na uradnem sprejemu MBW IBU svetovne-
ga pokala v biatlonu Pokljuka 2016 nastopi-
la kot slavnostna govornica. Povedala je, da 
Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska 
tradicionalno sodelujeta pri izvedbi tekem s 
kadrovsko ter materialno podporo, in doda-
la: »Ministrstvo za obrambo podpira šport 
na različne načine. Zaposlujemo najboljše 
športnike, med njimi tudi biatlonce. Poma-
gamo tudi pri organizaciji največjih špor-
tnih dogodkov v Sloveniji. Svetovni pokal 

v biatlonu je eden izmed njih, saj je biatlon 
šport, ki ima veliko skupnega z vojsko.« Mi-
nistrica se je zahvalila organizatorjem in 
vsem sodelujočim za odlično pripravljene 
proge na Pokljuki. Delo gostiteljev je pohva-
lil tudi predsednik Mednarodne biatlon-
ske zveze Anders Besseberg, ki je dejal, da 
odlično pripravljena proga omogoča enako-
vredne razmere za vse tekmovalce, kar na 
tekmah svetovnega pokala po njegovih be-
sedah ni pravilo. 

VEČ	KOT	16.000	GLEDALCEV	
V	TREH	DNEH
Slovenske navijače je najbolj navdušil na-
stop Klemna Bauerja, tudi pripadnika špor-
tne enote SV, saj je prvi tekmovalni dan 
brez zgrešenega strela v sprintu končal na 
12. mestu, prav tako je bila na 12. mestu v 

nedeljo moška štafeta, zaradi okrevanja pa 
na Pokljuki ni nastopil Jakov Fak. Teja Gre-
gorin je ob dveh zgrešenih strelih v sprin-
tu zasedla 36. mesto, na zasledovalni tekmi 
pa je bila na koncu trideseta. Ne glede na 
skromnejše slovenske rezultate so gledal-
ci napolnili tribune. V treh dneh so na Po-
kljuki našteli več kot 16.000 navijačev, po-
sebno veliko je bilo Nemcev, ni pa manjkalo 
tudi domačih ljubiteljev biatlona. Organiza-
torji pokljuškega biatlona so poudarili, da 
se ne mislijo še predati pri kandidaturi za 
svetovno biatlonsko prvenstvo, ki jim ga ni 
uspelo zagotoviti za leti 2020 in 2021. Kot 
je dejal Tomaž Šušteršič, ostaja želja močna, 
zato bodo vse moči usmerili v kandidaturo 
za leto 2023, saj so že večkrat dokazali, da 
imajo znanje in izkušnje v pripravi velikih 
tekem. 

OGLED REPORTAŽNEGA VOZILA RTV SLOVENIJEORGANIZATORJEM SO POMAGALI TUDI INFORMATIKI IN VEZISTI SLOVENSKE VOJSKE. ŠTEVILNI PRIPADNIKI SLOVENSKE VOJSKE SO NA 
POKLJUKI NASTOPILI KOT SODNIKI NA STRELIŠČU.

SVETOVNI POKAL JE NA POKLJUKI PRVIČ POTEKAL DECEMBRA 1992, V PRIHODNOSTI PA SI ŽELIJO ORGANIZATORJI GOSTITI TUDI SVETOVNO PRVENSTVO.

MINISTRICA JE POZDRAVILA UDELEŽENCE NA ODPRTJU.

BIATLONCE JE NA ZASLEDOVALNI TEKMI SPODBUJAL TUDI PREDSEDNIK VLADE DR. MIRO 
CERAR V DRUŽBI MINISTRIC ZA OBRAMBO TER IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT. 
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PRAKSA 
INSTITUCIONALNEGA 
UKREPANJA 
OB MIGRANTSKEM VALU 
V SLOVENIJI
Slovenijo so leta 2015 in 2016 v varnostnem smislu močno zaznamovali priho-
di ter prehodi beguncev in migrantov. Po balkanski poti je na slovensko državno 
mejo prišlo veliko ljudi, ki bežijo pred strahotami vojn v njihovih državah ali iščejo 
boljše življenjske razmere. Po podatkih Policije je od 16. oktobra 2015 do januar-
ja 2016 tako v slovensko državo vstopilo skupaj 398.964 migrantov in beguncev. 
Največ beguncev in migrantov, ki jih je Slovenija sprejela v enem dnevu, je bilo pri-
bližno 15.000, prvotni načrti pa so predvidevali zmogljivosti za prihod do 900 be-
guncev in migrantov na dan. Sistem je nekaj časa deloval na skrajnih mejah zmo-
gljivosti. Veliko breme so prevzele tudi humanitarne organizacije. V prvi polovici 
leta 2016 so begunci in migranti nehali prihajati po balkanski poti, predvsem za-
radi dogovora med Evropsko unijo in Turčijo, vendar to težav beguncev in migran-
tov, ki želijo priti v Evropo, ne reši, ustavile so se le v Grčiji in Turčiji. Zdi se, da EU 
nikakor ne najde učinkovitega odgovora na krizo, ki traja že nekaj let, spreminja-
jo se le njena žarišča.

Besedilo: Maja Garb, Jelena Juvan in Uroš Svete

O bramboslovna stroka se ukvarja 
tudi s takimi izzivi, zato je v okvi-
ru Slovenskih politoloških dni 2016 

na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani v organizaciji Katedre za obram-
boslovje potekala okrogla miza z naslovom 
Varnostni vidik migracijske/begunske krize 
– izziv za odločevalce. Na okrogli mizi smo 
gostili predstavnike ustanov, ki so imele po-
membno vlogo v ukrepanju ob migracijski 
oziroma begunski krizi v Sloveniji konec pre-
teklega in v začetku letošnjega leta. Zanimi-
ve izkušnje, podatke in dileme so nam tako 
predstavili poveljnik Civilne zaščite RS Sreč-
ko Šestan, poveljnik Združenega operativne-
ga centra Slovenske vojske brigadir Klemen 
Medja, novinar RTV Slovenija Jan Konečnik 
in prostovoljec Daniel Fazlić, z uvodno pred-
stavitvijo širših vzrokov za migracije pa je 
nastopil izr. prof. dr. Uroš Svete s Katedre za 
obramboslovje na FDV. Okroglo mizo je vo-
dila doc. dr. Jelena Juvan.
Kot smo slišali na okrogli mizi, na migra-
cijsko oziroma begunsko krizo ne smemo 
gledati kot na enkratno, prav tako ne kot na 
preteklo dogajanje. Migracije so vedno bile 
del človekove zgodovine, so pa globalizacija, 
vojne zadnjih let in geopolitične spremem-
be povzročile nove migracijske ter begun-
ske krize. Vzroki so torej različni, poleg tega 
pa lahko na tako krizo gledamo iz različ-
nih zornih kotov. Tudi zato jo obravnavajo 
in ukrepajo v številnih strokah ter sistemih, 
in sicer od pravnikov (pravne kategorije be-
gunca, azilanta, migranta in podobnega 
se razlikujejo) do ekonomistov (mnenje z 

vidika delovne sile oziroma trga dela), var-
nostnega sistema (morebitne nove grožnje) 
in tako naprej.
Dva vala migracijske oziroma begunske 
krize v Sloveniji od septembra 2015 do marca 
2016 sta bila za slovenske zaščitne in varno-
stne ustanove hud preizkus. Za obvladovanje 
krize so bile uporabljene zmogljivosti Civil-
ne zaščite, ki je bila tudi nekakšen koordina-
tor, saj se namera vlade o uradu za migracije 
ni operacionalizirala. Pri obvladovanju krize 
so namreč sodelovale številne ustanove, in 
sicer od ministrstev, Slovenske vojske ter Po-
licije do humanitarnih organizacij. Potekal je 
celo razpis za javna dela, Slovenija pa je tudi 

zaprosila za mednarodno pomoč, tako da je 
bil aktiviran na primer mehanizem Evropske 
unije. V tej krizi so bile uporabljene obstoje-
če zmogljivosti, tudi Civilna zaščita, ki so na-
menjene predvsem za druge naloge. Čeprav 
je Civilna zaščita dobro opravljala naloge, se 
pojavi vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi v ob-
dobju njenega sodelovanja pri obvladovanju 
množičnega prehajanja migrantov čez Slove-
nijo prišlo do kakšne naravne nesreče, v ka-
teri bi CZ ukrepala, saj je to njena naloga. Po-
dobno dilemo imajo tudi v Slovenski vojski, v 
kateri ugotavljajo, da je postala že kar nava-
da, da se uporabi za različna opravila, pri ka-
terih manjka drugih zmogljivosti. 

Slovenska vojska je svoje delovanje ločila na 
dve vrsti podpore, obe skladno z zakonoda-
jo. Najprej je skladno z obstoječimi načrti 
podpirala Civilno zaščito, največ dela v tem 
okviru pa je imela logistična brigada Sloven-
ske vojske. Za lažje sodelovanje Slovenske 
vojske in Civilne zaščite se je v Republiškem 
štabu Civilne zaščite vzpostavilo mesto stal-
nega predstavnika Slovenske vojske. V sredi-
ni oktobra 2015 je Slovenska vojska prosila 
za razbremenitev sodelovanja s Civilno za-
ščito v okviru ukrepanja v migracijski oziro-
ma begunski krizi, saj je dobila nove naloge, 
in sicer podporo Ministrstvu za notranje za-
deve. Nekaj pripadnikov Slovenske vojske je 
še naprej opravljalo naloge v podporo Civil-
ni zaščiti.
Podpora Slovenske vojske Ministrstvu za no-
tranje zadeve se je začela 19. oktobra 2015. 
Pri sodelovanju Slovenske vojske in Policije 
se je kmalu pokazalo, da bo zaradi različne 
strukturiranosti ter načinov delovanja nekaj 
prilagoditev na obeh straneh. V praksi, ki je 
sicer pomenila zelo dobro izkušnjo sodelova-
nja, so se pokazale tudi razlike v odgovoru in 
vzdržljivosti, saj Policija odgovori na težavo 
zelo hitro, Slovenska vojska pa je vzdržljiva 
na dolgi rok. Od 18. februarja so na delu tudi 
mešane policijsko-vojaške patrulje, čeprav 
naj bi to omogočal že sklep vlade jeseni 2015. 
Dodatna pooblastila Slovenski vojski, ki jih 
omogočajo dopolnitve Zakona o obrambi, 
niso bila uporabljena. Pri obvladovanju krize 
je pomagala tudi češka vojska. V obvladova-
nju migracijske oziroma begunske krize je v 
času obeh valov sodelovalo v povprečju 245 

pripadnikov Slovenske vojske na dan. 
Tudi humanitarne organizacije so se vključi-
le v obvladovanje krize, pomagali pa so šte-
vilni prostovoljci. Eden izmed njih Daniel 
Fazlić je bil večkrat v begunskih taboriščih 
v Turčiji. Ugotovil je, da se je begunski tok 
v Evropo začel po spremembi turške politi-
ke do beguncev, kar je povezano z bitko za 
Kobane oziroma z aktivnim vstopom Kur-
dov v vojno v Siriji. Pokazalo se je še, da so 
bili evropski načrti za obvladovanje toka be-
guncev oziroma migrantov nerealni in so 
ostali na ravni obljub. V Sloveniji je njegova 
najslabša izkušnja povezana z mejnim preho-
dom Rigonce, kamor je hkrati prišlo preveč 
ljudi in razmer kljub pripravljenosti različnih 
služb ni bilo mogoče obvladovati.
Tudi novinarji so sodelovali v nedavni mi-
gracijski oziroma begunski krizi. Tako je no-
vinar Jan Konečnik preizkusil, kako je opra-
vljati novinarsko delo v takih razmerah. 
Sčasoma postanejo pomembni le še tehnični 
vidiki dela, torej kako posneti dober prispe-
vek, ljudje pa te ne ganejo več. Novinarji so 
blizu dogajanju in lahko vidijo tudi organi-
zacijske težave, čeprav se zavedajo težavno-
sti razmer, ko je treba poskrbeti za številne 
ljudi. Konečnik je povedal, da je krizo najprej 
celo videl kot priložnost za Evropsko unijo, 
da vzpostavi sodelovanje in določi enotno 
politiko ter ravnanje.
Na okrogli mizi smo torej slišali veliko infor-
macij in pojasnil o delovanju državnih orga-
nov, prostovoljcev ter novinarjev in izzivov, s 
katerimi so se pri tem spoprijemali. Občin-
stvo je govorcem z zanimanjem prisluhnilo, 

razprava je bila aktivna in bi se verjetno še 
lahko nadaljevala, toda po dveh urah je bilo 
treba okroglo mizo končati. V organizacij-
skem odboru se najlepše zahvaljujemo ude-
ležencem za njihovo sodelovanje.

Kako komentirati izzive in odziv 
slovenskega nacionalnovarnostnega 
sistema? Kaj izpostaviti glede 
mednarodnega sodelovanja 
v okviru take krize? 
Ob pogledu na splošno delovanje sloven-
skega nacionalnovarnostnega sistema ob 
migracijski oziroma begunski krizi lahko 
ugotovimo, da je ta razgalila številne po-
manjkljivosti tega sistema. Pri kadrovski 
zagotovitvi tako vojaškega kot policijskega 
dela sistema opažamo pomanjkanje rezerv-
ne sestave, ki bi jo lahko učinkovito upora-
bili za delovanje ob dolgotrajnejših krizah. 
Za tako pomanjkanje rezervistov lahko re-
čemo, da je krivo zapostavljanje pridobiva-
nja in usposabljanja rezervnih sestav Slo-
venske vojske ter Policije, kar je pred nekaj 
leti še okrepilo pomanjkanje denarja.
Kadrovske in druge omejitve nacionalno-
varnostnega sistema so razkrile nezmožnost 
hkratnega obvladovanja več varnostnih iz-
zivov. Tako je bila na primer odpoveda-
na športna prireditev visokega tveganja, v 
Civilni zaščiti pa so opozarjali, da ob mo-
rebitni večji naravni ali drugi nesreči ne bi 
mogli več sodelovati pri obvladovanju mi-
gracijske oziroma begunske krize. Prav tako 
smo lahko videli, da so bile v delo z begun-
ci in migranti vključene tudi druge državne 
strukture z določeno vrsto pooblastil, med 
njimi cariniki.
Pomemben del ukrepanja je bilo sodelovanje 
Policije in Slovenske vojske, pri čemer pa se 
kljub precej dobro dogovorjenemu in izpe-
ljanemu sodelovanju postavljajo vprašanja, 
kot so usposobljenost, opremljenost in or-
ganiziranost pripadnikov Slovenske vojske 
za delo z begunci in migranti oziroma na-
sploh s civilisti ter za nadzor meje, medse-
bojno poznavanje načinov delovanja in širše 
organizacijskih kultur obeh struktur, ne-
varnost različnih interpretacij določil glede 
pristojnosti vodenja in podobno. Postavljajo 
se tudi nekatera vprašanja o zakonitosti ali 
vsaj legitimnosti vojaškega varovanja tako 
imenovane zelene meje. Sodelovanje Policije 
in Slovenske vojske se je pokazalo za nujno, 
saj Slovenska vojska lahko zagotavlja delo-
vanje in oskrbo daljši čas ter tudi precej po-
maga pri vzdrževanju reda in miru.
V času migracijske oziroma begunske krize 
so v Sloveniji stavkali policisti. Vprašamo se 
lahko, ali bi ob zaostrenih varnostnih raz-
merah, čeprav ni razglašeno izredno stanje, 
morale za strukture, ki so za obvladovanje 
teh razmer bistvene, veljati omejitve v sin-
dikalnem boju. 
Kot posebno problematično v celostnem po-
gledu na obvladovanje migracijske oziroma 
begunske krize ocenjujemo ravnanje usta-
nov Evropske unije in držav članic na dvo-
stranski ravni. Spodkopano je bilo zaupanje 
v pripravljenost, medsebojno solidarnost, 
sodelovanje in pravna določila »evropske 
notranje varnosti«. S tem mislimo predvsem 
na neizvajanje določil schengenskega spora-
zuma in dublinske uredbe. 
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U gotoviti je mogoče, da je to prva to-
vrstna misija OVSE v njeni zgodo-
vini in da nekatere prakse z drugih 

misij OVSE, ki so večinoma delovale ali še 
delujejo v pokonfliktnem obdobju, tu, na ob-
močju konflikta, ne delujejo. Menim, da če bi 
se bolj upoštevale prakse in izkušnje z dru-
gih podobnih opazovalnih misij, predvsem 
OZN, bi bila učinkovitost delovanja bistveno 
višja. Težava je tudi v pogosto premajhni (vo-
jaški) izkušenosti dela opazovalcev, ki težje 
prepoznavajo dejstva na terenu in posledič-
no težje objektivno ocenijo kršitelje. Tako se 
dogaja, da Ukrajina in druge strani, udeleže-
ne v konfliktu (t. i. DNR in LNR), ter Ruska 
federacija prek veleposlanika na Dunaju iz-
postavljajo (ne)učinkovitost misije, s tem da 
se ne opazi ali poroča o vseh kršitvah dogo-
vorov iz Minska, posebno ponoči. Pri tem se-
veda namerno pozabijo na dejstvo, da SMM 
(posebna opazovalna misija – angl. Special 
monitoring mission) ni tista, ki mora zagota-
vljati mir, ampak da ima le nalogo ugotavlja-
ti in potrjevati, da se kršitve dogovorov na-
daljujejo tako podnevi kot ponoči, da nobena 
stran ne umika orožja in podobno. Namer-
no izogibanje odgovornosti za kršitve dogo-
vorov in kazanje s prstom na drugo stran, ob 
dejstvu, da se kršitelji težko določijo, do neke 
mere resnično postavlja pod vprašaj smisel-
nost po povečevanju navzočnosti (dnevne in 

nočne) s postavljanjem civilnih opazovalcev, 
ki na nek način potem predstavljajo človeški 
ščit in to le zato, da lahko le potrjujejo, da do-
govorov ne spoštuje nobena stran. 
Zaradi varnosti opazovalci svoje naloge, 
torej patruljiranje, opazovanje in poslušanje, 
opravljajo bolj ali manj le podnevi, le iz neka-
terih izpostavljenih baz tudi ponoči.
Kljub kritičnosti medijev prebivalci na tere-
nu priznavajo, da se s fizično navzočnostjo 
opazovalcev OVSE in nameščeno tehnično 
opremo, torej kamerami, nekoliko izboljšuje-
jo razmere za življenje, da se zmanjšuje šte-
vilo žrtev in obstreljevanj ter omogoča ozna-
čevanje minskih polj. Ljudje si želijo večjo 
navzočnost opazovalcev na terenu, tudi po-
noči, ker v tem vidijo zagotovilo, da obstre-
ljevanja tam ne bo. 
SMM se torej na eni strani spoprijema z zah-
tevami po večji učinkovitosti, navzočnosti in 
operativnosti, tudi v času obstreljevanj, saj je 
veliko opazovalcev, ki so v stiku z ljudmi, pri-
pravljeno tvegati, po drugi strani pa države, ki 
prispevajo opazovalce, ne želijo, da so ti v ne-
varnosti, ker to ni vojaška ali mirovna misija. 

OBOROŽENA	POLICIJSKA	
MISIJA	OVSE
Ukrajinski predsednik je eden tistih, ki še 
zmeraj zagovarja pomen oborožene misije 
OVSE na terenu, ki ga ne nadzira ukrajinska 

vlada, kot pogoj za organiziranje morebitnih 
volitev. Glasovi o tej misiji so v zadnjem času 
bolj ali manj potihnili. Voditelji DNR in LNR 
so jasno povedali, da oborožene misije na nji-
hovem ozemlju ne bodo dovolili. Tudi države 
članice OVSE so zadržane do pošiljanja svo-
jih policistov z orožjem na območja, ki ga ne 
poznajo, ki je še zmeraj vojno območje in kjer 
vsak dan prihaja do obstreljevanja s težkim 
orožjem. SMM glede tega nima stališča, je pa 
dejstvo, da je v tem trenutku največje zagoto-
vilo varnosti za opazovalce in prebivalce na 
območjih, kjer je OVSE navzoča, element, da 
opazovalci niso oboroženi. 

NAJNOVEJŠI	RAZVOJ	DOGODKOV
Kljub vsem dogovorom iz Minska in zave-
zam politikov o njihovem spoštovanju na 
obeh straneh, udeleženih v konflikt, nasilje 
na vzhodu Ukrajine ne poneha. Zadnji dogo-
vor o brezpogojni prekinitvi ognja ob začet-
ku šolskega leta je zdržal le nekaj dni, potem 
pa se je vse nadaljevalo kot prej. Kršitve pre-
mirja so stalnica in tudi poročanje opazoval-
cev OVSE ne utiša orožja in ne prepreči krši-
tev. Žarišča kršitev ostajajo enaka, prav tako 
se vsak dan poroča, da vse strani nadaljujejo 
kršitve, oboroževanje in utrjevanje položajev. 
Zadnji dogovor iz Minska je postregel z do-
govorom o umiku sil (angl. disengagement) 
na treh lokacijah v velikosti 2 km x 2 km, in 
sicer Stanitsya Luhanska in Zolote v regiji 
Luhansk ter Petrivske v regiji Donetsk. Glede 
slednjih dveh so bili premiki v pravo smer. 
Sile so se umaknile, delno razminiranje je 
bilo opravljeno na obeh straneh, še vedno pa 
ostajajo za opazovalce nedostopna območja 
zaradi min in neeksplodiranih bojnih sred-
stev. Izgovori strani so vedno enaki ter ob-
segajo neposredno nevarnost za opazovalce, 
obstreljevanje, minska polja, neeksplodirana 
sredstva in podobno.
Najbolj problematična ostaja Stanitsya Lu-
hanska, ki je za ukrajinsko stran strateške-
ga pomena. Hkrati je tu edini odprt uradni 
prehod čez kontaktno črto v regiji Luhansk, 
kar pomeni, da ima umik sil tudi humani-
tarni element. Namen umika sil na majhnih 

območjih je vzpostavitev zaupanja med 
stranmi, vpletenimi v konflikt. Zakaj je to po-
membno? Če ti dogovori in zaveze iz Minska 
uspejo na teh majhnih območjih, bi se mogo-
če lahko razširili tudi na druga in na koncu 
na vso kontaktno črto. Za tako povečanje za-
upanja mora vsaj ena stran narediti resen prvi 
korak umika, kar se še ni zgodilo, poleg tega 
tudi kaže, da ga še kar nekaj časa ne bo.
Proces dogovarjanja o teh majhnih predelih 
kaže, da je volja do resnega premika na vseh 
straneh, toda žal premajhna. Za ta dogovor 
gre veliko energije, tudi politične, in časa, 
strani pa ga nato redno izkoriščajo za med-
sebojna obtoževanja in pozivanja k spoštova-
nju dogovora. 
Zaskrbljujoče ostajajo humanitarne razme-
re, posebno pred prihodom zime, tudi glede 
prehodov. Misija že dlje poziva k odprtju več 
prehodov, ki bi omogočili boljše gibanje pre-
bivalstva. Po podatkih ministrstva za okupi-
rana območja in notranje razseljene osebe se 
čez kontaktno črto premika vsak dan pribli-
žno 30.000 ljudi. Razmere na prehodih so ne-
predvidljive, zato se ne ve, kdaj in koliko časa 
bodo odprti ter kako strogi bodo pregledi. 

Oceniti je mogoče, da vse strani humanitar-
no stisko ljudi izkoriščajo za svoje politične 
namene. 
Splošna ocena je, da bo do kakršnihkoli hi-
trih premikov tako v vojaških kot političnih 
razmerah prišlo le v dvostranskem dogovoru 
med Ukrajino in Rusko federacijo v času, ki 
si ga bosta sami določili za primernega, in ne 
zaradi pritiska držav, ki si želijo takojšnjega 
dogovora. Zaradi nekdanjih zgodovinskih, 
gospodarskih in vojaških povezav državi po-
trebujeta druga drugo. 
Nenehno se poudarja, da je vzhod Ukrajine 
le »poligon« za boj med Zahodom in Rusko 
federacijo, razmere pa so take, da bo pripra-
vljenost za otoplitev odnosov morala priti od 
vseh akterjev. Ruska federacija, kot v tem pri-
meru močnejši akter, bi Ukrajini morala dati 
določena varnostna zagotovila ter omogočiti 
vrnitev in nadzor nad vzhodno mejo z Rusko 
federacijo, Ukrajina pa bi morala v zameno 
poiskati in sprejeti določne politične reši-
tve za uporni vzhodni regiji. Žal vsi kazalni-
ki kažejo, da bo za tovrstni premik potreb-
no še kar nekaj časa. Ukrajinski konflikt se 
je v evropski in svetovni politiki premaknil v 

mrtvi tek. Razmere na drugih svetovnih ža-
riščih, na katerih je udeležena Ruska federa-
cija (navzočnost v Siriji in odnos Zahoda do 
te navzočnosti), ukrajinska želja po članstvu 
v Natu in EU, splošne gospodarske razmere, 
ki so v obeh državah zaskrbljujoče, trenutno 
ne dovoljujejo, da bi katerakoli v tem trenut-
ku lahko popustila. Ocenjujem, da pritiski 
Nemčije in Evropske unije k premiku situa-
cije (sankcije do Ruske federacije) mogoče to 
rešitev vsak dan bolj oddaljujejo. 
Glede na stike, ki jih imam na terenu, lahko 
rečem, da si »navadni« ljudje na obeh stra-
neh kontaktne črte želijo le miru in običaj-
nega življenja brez obstreljevanja, z možno-
stjo odhoda na delo in normalnega zaslužka 
za preživetje. Dostop do pokojnin in social-
nih transferjev upravičencem ne bi smel biti 
dodatno onemogočen.
Ob koncu želim zapisati, da se dogovori iz 
Minska na terenu res težko uresničujejo, ven-
dar so kljub vsemu privedli do zmanjšanja 
nasilja in števila žrtev. Trenutno so edina do-
govorjena pot za trajni mir in iskanje trajnih 
političnih rešitev za uporni regiji na vzhodu 
Ukrajine. 

QUO VADIS, UKRAJINA?

Posebna opazovalna misija OVSE v Ukrajini je še vedno edina misija z manda-
tom in jasnimi nalogami OVSE. Da je bilo sprejetje soglasja vseh članic OVSE dose-
ženo, je bilo sprejeto kar nekaj omejitev, kar posledično v veliki meri onemogoča 
pričakovano učinkovitost misije. To se vidi tudi pri našem delu na terenu, kjer nam 
omejitve povzročajo kar nekaj težav.

Besedilo in fotografije: major Boštjan Lesjak

Navzočnost in pomen posebne opazovalne misije 
v Ukrajini (OSCE SMMU)
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Besedilo in skice: Igor Fortuna

Mreža

Izdelava mreže zahteva nekaj ročnih spretnosti, ki jih nimajo vsi. Prav 
tako slike zgoraj nekomu povedo vse, drugim nič. Žal boste nekate-
ri prikrajšani za obširno razlago, ker nam prostor tega ne dopušča. 
To ni zahtevna veščina, čeprav je mogoče na začetku tako videti. Ko 
enkrat osvojiš gibe, lahko pleteš v miže. Da bi delo potekalo čim bolj 
brez težav, potrebujemo nekaj orodja. Med njimi je oster nož, s ka-
terim izrezljamo iglo, prikazano na 5. skici. Vzamemo kos tanke de-
ščice in vanjo naredimo odprtino za lažje navijanje vrvice. Ni nujno, 
da je natančno take oblike, je pa taka najuporabnejša. Dolžina ni po-
membna, je pa širina, saj naj ne bo več kot tri ali štiri centimetre. Po-
trebujemo še košček deščice, ki naj bo vedno malo širši od igle, dolg 
pa približno 15 centimetrov. Od širine te deščice je odvisna velikost 
kvadratkov na mreži. Če mrežo napnete tako, da se okenca popolno-
ma sploščijo, je diagonala okenca dvakratna širina deščice. To je po-
membno zato, ker če bi radi delali gosto mrežo z majhnimi kvadratki, 
morate izbrati ožjo deščico in posledično še ožjo iglo.
Na koncu potrebujemo vrvico. Za začetek naj bo tanjša od dveh mi-
limetrov, pozneje pa se lahko preizkusite tudi z močnejšo vrvico, ki je 

Pri preživetju malokdo pomisli na mrežo. Verjetno bi jo marsi-
kje uporabili, če bi jo imeli, saj je tako vsestransko uporabna, 
da jo nekateri celo nosijo v osnovnem kompletu za preživetje. 
Žepno različico viseče mreže lahko uporabite tako za spanje 
kot prevoz ali ribolov. Pravijo, da je veliko več vredno, kot da 
daš nekomu ribo, da ga naučiš loviti ribe. Tokrat vas bom po-
skušal vpeljati v izdelovanje mreže. Kako vsestranska je, bo-
ste spoznavali še dolgo po tem.

ne potrebujemo veliko. Presenečeni boste, kako veliko mrežo lahko 
naredite iz enega klopčiča. Vrvico najprej navijemo na iglo, tako kot 
je prikazano na 6. skici. Ko vrvice zmanjka, navijete novo, jo zvežete 
s staro in nadaljujete delo. Za začetek se preizkusite s kupljeno vrvi-
co, pozneje pa lahko vrvico izdelate tudi sami iz naravnih materialov.
Začnemo tako, da vrvico dvakrat ovijemo okoli deščice in zavežemo, 
kot je prikazano na 1. skici. Deščico potegnemo ven in dobimo obro-
ček, ki ga nataknemo na vejo v višini glave. Obroček naj bo posta-
vljen tako, da se vrvica nadaljuje natančno na polovici s strani in ne 
spodaj. Nato priložimo deščico tako, da vrvica potuje čez njo in za-
daj nazaj v obroček ter ven, kar je prikazano na 2. skici. Novi obro-
ček je večji kot prejšnji, da postaneta enaka, pa vlečemo vrvico toliko 
časa, da se srečata deščica in prejšnji obroček. V tem trenutku s pal-
cem pritisnete na točko, na kateri gre vrvica skozi prvi obroček, ob 
tem pa ga stisnite ob deščico, kot je prikazano na 3. skici. Če ste de-
sničar, sledi krožni gib nad levo roko, ki pusti ležati na levi roki ohla-
pno zanko, skozi katero gremo potem, ko iglo zabodemo z zadnje 
strani okoli prejšnjega obročka, kot je prikazano na 4. sliki. Ne delaj-
te na majhno, ker boste zategnili vse skupaj. Palec naj bo še vedno na 
deščici in zategujte vozel, ki ste ga pravkar naredili. Pritisk palca naj 
popusti šele, ko boste vozel dobro zategnili, da bo ostal tam, kjer je, 
drugače bo drsel po vrvici in mreža ne bo ohranila svoje oblike. Ko je 
vozel dober, deščico izvlečete in ponovite ves postopek. 
Tako nizate okenca in določate globino oziroma širino mreže, kar 
lahko vidite na 7. sliki. Če izdelujete ribiško mrežo, bo ta tako globo-
ka, kolikor okenc boste zdaj naredili. Lahko jo tudi podaljšate, če bi 
se vam zdela preozka. Na spodnjih skicah nisem risal igle pri postop-
ku, ker bi bilo le še manj pregledno. Igla je ves čas v rokah in gibi so 
taki, kot bi šivali, le pri vozlu jo preprimete. Nadaljevanje bo objavlje-
no naslednjič. 

TREBA	JE	POVEČATI	VKLJUČEVANJE	
ŽENSK	V	VSE	FAZE	PREPREČEVANJA	
IN	OBVLADOVANJA	KONFLIKTOV	
Udeleženke in udeleženci konference z raz-
ličnih delovnih področij, med katerimi so 
bili vladni predstavniki, predstavniki civil-
nih družbenih organizacij, vojske in polici-
je ter novinarji in akademiki, so na celodnev-
nem dogodku razpravljali predvsem o vlogi in 
izkušnjah žensk v mirovnih operacijah in na 
misijah ter v mirovnih procesih. Glavno vpra-
šanje konference je bilo, kako je mogoče po-
večati vključevanje žensk v vse faze prepreče-
vanja in obvladovanja konfliktov. Konferenca 
je bila razdeljena na tri sklope. V prvem se je 
razprava osredotočila na resolucijo VS OZN 
1325. Pomembno je, da so ženske akterke v 
političnih odločitvah, imeti pa morajo tudi 
moč v procesih, povezanih z mirom in varno-
stjo. Trajni mir je namreč mogoče doseči le z 
vključevanjem žensk. Še vedno so težave zara-
di stereotipov, ker se zadeve, povezane s kon-
flikti in vojno, prikazujejo kot moške zadeve, 

zato je treba spremeniti pogled, saj imajo obo-
roženi spopadi in konflikti na življenje žensk 
pogosto večje negativne posledice. Odločitve 
glede miru in varnosti so pomembne za celo-
tno skupnost, zato morajo pri njih sodelovati 
vsi, vključno ženske, ki so bile v preteklosti po-
gosto izključene iz mirovnih procesov.

SPOLNO	NASILJE	KOT	VOJNA	
TAKTIKA	IN	STRATEGIJA	NASILJA
V drugem sklopu je bilo govora o spolnem na-
silju kot taktiki v konfliktih. Gre za strategije 
nasilja, ki uničujejo skupnosti in povzročajo 
izseljevanje, s tem pa je povezano tudi prila-
ščanje zemlje in resursov. Teroristične skupi-
ne zato izvajajo množične zlorabe, posilstva in 
zasužnjevanja žensk ter deklet. Spolno nasilje 
je tudi v begunskih taboriščih. V pokonflik-
tnih razmerah narašča prisilna prostitucija, ki 
jo organizirajo kriminalne združbe in skupine, 
udeležene v konfliktih, obstajajo pa tudi dokazi 
o sodelovanju pripadnikov tujih vojsk in med-
narodnih organizacij, ki so bili na ta območja 
poslani za zaščito ljudi. Obstaja neposredna 
povezava med nasiljem v družini in pokon-
fliktnimi razmerami, v katerih nasilje postane 

običajno sredstvo za reševanje sporov. Reso-
lucija 1325 in resolucije, ki so ji sledile, so po-
membne, saj ločujejo med spolnim nasiljem v 
konfliktih in pokonfliktnih razmerah, oprede-
ljujejo pomoč žrtvam ter opozarjajo na ukre-
panje za takojšnjo preiskavo, kazenski pregon 
in kaznovanje zločincev kot tudi odškodnine. 
Žrtve spolnega nasilja niso le ženske in deklice, 
temveč so izpostavljeni tudi dečki ter moški.

NA	KONFERENCI	AKTIVNO	
SODELOVALA	TUDI	NAMESTNICA	
VODJE	MISIJE	OVSE	V	UKRAJINI	
ALEŠKA	SIMKIĆ	IZ	SLOVENIJE
Nemčija želi okrepiti zmogljivosti OVSE v kon-
fliktih, zato je bil tretji sklop namenjen krepi-
tvi vključitve žensk v celoten cikel, povezan z 
reševanjem sporov. Gre za metode mirnega re-
ševanja sporov in uporabo sredstev, kot so po-
gajanja, sprava, arbitraža ter podobno. Na tej 
okrogli mizi je sodelovala tudi Slovenka Aleška 
Simkić v vlogi namestnice vodje misije OVSE v 
Ukrajini. Poudarila je, da so ženske v času kon-
flikta nesorazmerno ranljive, med drugim kot 
razseljene osebe, žrtve trgovine z ljudmi, mate-
re samohranilke v težkih okoliščinah, soočene 
z nasiljem nad ženskami, vendar velja izposta-
viti, da so tudi nesorazmerno zelo aktivne pri 
humanitarnih in rehabilitacijskih aktivnostih 
kot tudi obnovitvenih delih v lokalnih skupno-
stih. To je posebno očitno v Ukrajini. Žal zaradi 
neznanih vzrokov, verjetno tudi zgodovinskih, 
ne sodelujejo v političnih diskusijah o priho-
dnosti države. Aleška Simkić je ob tem posebej 
izpostavila, da »mora mednarodna skupnost 
dati ženskam enakopravno in v enakem številu 
kot moškim forum za pogovor o varnostnih in 
političnih ter tudi humanitarnih in gospodar-
skih temah in ne le forum pri temah o potre-
bi po vključenosti žensk«. Glede misije OVSE v 
Ukrajini je namestnica vodje posebne opazo-
valne misije OVSE povedala, da na njej sode-
luje približno 1200 ljudi, od tega je več kot 600 
opazovalcev na vzhodu Ukrajine, to pa je tudi 
edina mednarodna misija s takim številom2. 
Njen mandat vključuje stabilizacijo in norma-
lizacijo v Ukrajini, poudarek pa je na spremlja-
nju implementacije dogovora o premirju in 
umiku orožja, poleg tega ima tudi nalogo spre-
mljanja spoštovanja človekovih pravic in dru-
gih trajnih elementov miru. 

S	POSEBNO	ODPOSLANKO	
GENERALNEGA	SEKRETARJA	
OZN	ZA	SPOLNO	NASILJE	V	
KONFLIKTIH	ZAINAB	HAWA	
BANGURA	O	URESNIČEVANJU	
RESOLUCIJE	1325	NA	MO
V neformalnih pogovorih smo Zainab Hawa 
Bangura, ki je od leta 2012 imenovana za po-
sebno odposlanko generalnega sekretarja 
OZN Ban Ki Moona za spolno nasilje v kon-
fliktih, zaradi svojega aktivnega delovanja pa 
je bila lani tudi v ožjem izboru za Nobelovo na-
grado za mir, seznanili z nekaterimi aktivnost-
mi MO na področju resolucije 1325. Med dru-
gim smo omenili, da Slovenska vojska glede na 
resolucijo 1325 redno usposablja pripadnice in 
pripadnike pred napotitvami v mednarodne 
operacije in na misije. 

V BERLINU RAZPRAVLJALI 
O VKLJUČEVANJU VIDIKA 
SPOLA V MIROVNE 
PROCESE

V Berlinu je v okviru nemškega predsedovanja OVSE v organizaciji nemškega zve-
znega ministrstva za družino, starejše, ženske in mlade ter zveznega zunanjega 
ministrstva 18. novembra potekala mednarodna konferenca z udeleženkami in 
udeleženci iz različnih koncev sveta z visokimi predstavniki mednarodnih orga-
nizacij, vključno z OZN, EU in OVSE, na temo, kako pospešiti izvajanje Resolucije 
Varnostnega sveta OZN 1325 o ženskah, miru in varnosti1. Krepitev vloge in vklju-
čevanja žensk pri preprečevanju konfliktov ter zaščita žensk v nasilnih spopadih 
sta pomembna cilja letošnjega nemškega predsedovanja OVSE.

Za Nemčijo je uresničevanje resolucije VS OZN 
1325 o ženskah, miru in varnosti ena izmed 
prednostnih nalog predsedovanja OVSE

Besedilo: Tjaša Žgavec Tripković, namestnica koordinatorice za enake možnosti žensk in moških na MO
Fotografija: Maja Brdnik, Slovensko veleposlaništvo v Berlinu

1 A case for Inclusive Peace and Security: How to 
accelerate the implementation of UNSCR 1325?

2 Slovenija ima na misiji namestnico vodje misije, sicer 
z MZZ, in z MO opazovalca v regiji Donetsk, ma-
jorja Boštjana Lesjaka.

NA KONFERENCI JE 
AKTIVNO SODELOVALA 
ALEŠKA SIMKIĆ, 
NAMESTNICA VODJE 
MISIJE OVSE V UKRAJINI 
(DRUGA Z LEVE). 
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ODLIKOVANJA V SV

PRIZNANJA 
10. PEHOTNEGA POLKA

Besedilo: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV/OOJ
Fotografija: desetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika GŠSV/OOJ

Priznanja 10. pehotnega polka (10. PEHP) se pripadnikom podelijo za zasluge pri 
razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter 10. PEHP za izjemna dejanja, uspehe pri 
opravljanju vojaške službe v miru in vojni, za športne dosežke, civilno-vojaško so-
delovanje in mednarodno vojaško sodelovanje ter ob odhodu iz enote.

P riznanja, določena z ukazom, se 
lahko podelijo pripadnikom SV, vo-
jaškim poveljstvom in enotam SV, 

organizacijam na MO in v drugih državnih 
organih, društvom in organizacijam, posa-
meznikom zunaj SV in tujim vojaškim ter 
civilnim osebam in organizacijam. V miru 
lahko prejemnik dobi priznanje praviloma 
po izteku dveh let, ko mu je bilo podeljeno 

zadnje priznanje po tem ukazu ali drugih 
ukazih in pravilnikih o priznanjih. Izjema 
so priznanja civilnih organizacij in MO, ki 
se podelijo za enkratna dejanja ter ob koncu 
šolanja. 
Prejemnik priznanja lahko dobi vsako pri-
znanje po tem ukazu le enkrat, razen po-
hvale in zahvale poveljnika. Priznanja, do-
ločena z ukazom, se praviloma podeljujejo v 

tekočem letu ob dnevu SV in enote. Prizna-
nja, podeljena na podlagi ukaza, se vroča-
jo na slovesen način skladno s Pravili službe 
v SV. Ukazi o podelitvi priznanj, določenih 
z ukazom, se objavijo v reviji SV. Za objavo 
skrbi pristojna kadrovska služba General-
štaba SV. Posmrtno se lahko podeli le me-
dalja 10. PEHP, prevzamejo pa jo sorodniki 
preminulega. Priznanje 10. PEHP se pripa-
dniku drugega poveljstva enote podeli ob 
soglasju njegovega nadrejenega. Soglasje se 
pridobi pisno ali ustno.
Priznanja, ki jih podeljuje poveljnik 10. PEHP:
– medalja 10. PEHP,
– plaketa 10. PEHP,
– pohvala poveljnika 10. PEHP,
– zahvala poveljnika 10. PEHP.

MEDALJA	10.	PEHP
Medalja 10. PEHP je najvišje priznanje 
enote, ki se lahko podeli le pripadnikom 10. 
PEHP za zasluge pri razvoju, krepitvi in po-
veljevanju v enoti ter za izjemno hrabrost in 
požrtvovalnost v domovini ali na misijah v 
tujini. Priznanje ima tri stopnje in se pode-
ljuje kot zlata, srebrna ali bronasta medalja 
10. PEHP.

PLAKETA	10.	PEHP
Plaketa 10. PEHP je priznanje enote, ki se 
lahko podeli pripadnikom, ki niso pripa-
dniki 10. PEHP, za zasluge pri razvoju in 
krepitvi ugleda enote ter posameznikom, 
organizacijam in društvom zunaj MO za 
enkratne prispevke ter dolgoletno sodelo-
vanje z 10. PEHP, s katerim sta se poveča-
la ugled in prepoznavnost SV v domačem in 
mednarodnem okolju. Plaketa se lahko po-
deli tudi enotam SV. Izjemoma se plaketa 
lahko podeli pripadnikom tujih oboroženih 
sil, ko sta se zaradi njihovega delovanja po-
večala ugled in prepoznavnost SV v doma-
čem in mednarodnem okolju. Priznanje ima 
tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna 
ali bronasta plaketa 10. PEHP.

POHVALA	POVELJNIKA	10.	PEHP
Pohvala poveljnika 10. PEHP je priznanje 
enote, ki se lahko podeli pripadnikom 10. 
PEHP za uspešno opravljene enkratne na-
loge ali več nalog, ki so bile opravljene zelo 
uspešno, zaradi osebnega prispevka pripa-
dnika. Pohvala je izdelana v obliki listine z 
znakom enote v mapi z zavihkom.

ZAHVALA	POVELJNIKA	10.	PEHP
Zahvala poveljnika 10. PEHP je priznanje 
enote, ki se lahko podeli pripadnikom 10. 
PEHP ob odhodu v drugo enoto in ob upo-
kojitvi, ko je s svojim najmanj dveletnim 
delom pripomogel k uspešnemu izvajanju 
nalog enote. Zahvala se lahko podeli tudi 
pripadnikom drugih poveljstev in enot. Iz-
delana je v obliki listine z znakom enote v 
mapi z zavihkom. 

TERMINOLOŠKI KOTIČEK

STROJNO PREVAJANJE

Ali se vam je med brskanjem po spletu že 
zgodilo, da ste našli zelo zanimivo besedi-
lo ali neverjetno ponudbo, ki pa je niste mo-
gli izkoristiti, saj je bila napisana v jeziku, ki 
ga niste razumeli? Ali ste se preprosto odloči-
li za drugo spletno stran ali ste izkoristili eno 
izmed trenutno najhitreje razvijajočih se teh-
nologij, in sicer strojno prevajanje? Gre za 
postopek, pri katerem računalniški program 
analizira besedilo in brez posredovanja člo-
veka ustvari prevedeno besedilo.
Čeprav je mogoče videti drugače, lahko za 
začetke strojnega prevajanja štejemo že po-
skuse dešifriranja sovražnikovih kod med dru-
go svetovno vojno, saj si lahko prevajanje 
tolmačimo tudi kot prevajanje enega niza 
znakov v drugega. Pravi razvoj se je začel 
po letu 2000, ko sta dovolj napredovali stroj-
na in programska oprema, eden izmed glav-
nih razlogov pa je bil tudi ameriški odziv na 
teroristične napade 11. septembra 2001, saj 
se je močno povečalo zanimanje za preva-
janje iz tujih jezikov, še posebno arabščine. 
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se poja-
vlja vedno več uporabniško ustvarjene vsebi-
ne (družabna omrežja, forumi itn.), za kate-
ro natančni prevodi niso nujni, predvsem pa 

so predragi, poleg tega za njihovo preva-
janje ni na voljo dovolj časa, saj uporabniki 
tako vsebino ustvarjajo neverjetno hitro. Upo-
rabniku je v večini primerov dovolj, da pribli-
žno razume smisel sporočila, popolna pravil-
nost in skladnost s slovnico pa mu nista tako 
pomembni. To je vodilo k razmahu strojnega 
prevajanja, pri katerem bi računalnik naučili 
prevajati ravno dovolj dobro, da bi laže ob-
vladovali velike količine takih besedil, hkrati 
pa kljub temu posredovali pomen sporočila 
uporabniku. Najbolj razširjeno je tako ime-
novano statistično strojno prevajanje, pri ka-
terem se prevodi ustvarijo iz velike zbirke člo-
veških prevodov. Prevajalnik nove prevode 
ustvari tako, da uporabi statistično najbolj pri-
merno besedo ali besedno zvezo iz zbirke, ki 
jo ima na voljo.

SLOVENŠČINA	IN	STROJNO	
PREVAJANJE
Na področju jezikovnih tehnologij, med ka-
tere spada strojno prevajanje, slovenščina v 
primerjavi z velikimi svetovnimi jeziki nekoliko 
zaostaja. Glavna razloga sta majhnost naše-
ga trga in morfološka bogatost slovenščine, 
zaradi katere je dober strojni prevajalnik tež-

ko ustvariti. K sreči se prepad manjša in je na 
spletu že na voljo nekaj orodij, ki omogočajo 
prevajanje v slovenščino in iz nje, na primer 
Google Prevajalnik, Bing Translator, Amebis 
Presis ter drugi.

PRIHODNOST	STROJNEGA	
PREVAJANJA
Trenutno najuspešnejši strojni prevajalniki de-
lujejo na podlagi statističnih metod, v priho-
dnosti pa jih bodo najverjetneje zamenjali 
prevajalniki na podlagi nevronskih mrež, ki v 
določenih razmerah že dosegajo zelo dobre 
rezultate. Kot velja za vse informacijske teh-
nologije, lahko pričakujemo tudi vse večjo se-
litev v mobilne naprave, tako da nam bo v pri-
hodnosti dober prevod vedno pri roki. Kljub 
temu tako prevajanje ne bo nadomestilo člo-
veških prevajalcev, ki bodo še vedno poskr-
beli za res kakovostne prevode, jim bo pa v 
veliko pomoč. 

Sašo Kuntarič
(Avtor je univ. dipl. inž. računalništva in 

informatike. Diplomiral je iz strojnega 
prevajanja. Zaposlen je v podjetju SDL 

Slovenija kot višji prevajalec.)

Letos je Uprava Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje izdala priročnik Psihosocialna 
pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogod-
kih avtoric Andreje Lavrič ter Mateje Štirn. 
Namenjen je vsem, ki so bili udeleženi v na-
ravnih ali drugih kriznih dogodkih ter potre-
bujejo organizirano pomoč, torej žrtvam, re-
ševalcem, gasilcem, kinologom, policistom, 
vojakom, prostovoljcem in drugim. Uporablja 
se lahko tudi za poučevanje na tečajih ali v 
šolah, saj so na koncu poglavij vprašanja, na-
menjena razmisleku posameznika ali razpra-
vi v skupini. 
Prvo poglavje definira krizo, stres in travmat-
ske dogodke. Razlaga, katere obrambne me-
hanizme razvijemo glede travmatskih izku-
šenj. Ti nam pomagajo obvladati stisko, vsaj 
za kratek čas vzpostaviti duševno ravnovesje, 
niso stvar zavestne izbire in razvije jih vsak, 
ki se sreča z neko grožnjo. Avtorici opisujeta 
faze odziva na travmatske dogodke in kateri 
so normalni odzivi, ki potekajo na miselni, ču-
stveni, telesni ter vedenjski ravni. Posebej iz-
postavljata ranljivost otrok in mladostnikov v 
travmatskih dogodkih ter katere odzive lahko 
razvijejo. Naslednje poglavje obravnava di-

ANDREJA LAVRIČ IN MATEJA ŠTIRN: 
PSIHOSOCIALNA POMOČ PO NESREČAH 
IN DRUGIH KRIZNIH DOGODKIH

PREBRALI SMO

namiko in ravni psihosocialne pomoči posa-
meznikom ter skupnostim. Ob osnovni oskr-
bi in varnosti, pomoči skupnosti in družine ter 
strokovni psihološki pomoči lahko veliko na-
redimo tudi sami, za kar potrebujemo znanje 
in informacije. Avtorici dajeta priporočila za 
pomoč prizadetim v travmatskem dogodku, 
hkrati pa opozarjata, da lahko nekateri ukre-
pi bolj škodujejo, kot koristijo, poleg tega je 
včasih prizadetega bolje napotiti po strokov-
no pomoč. Ponovno se posebej posvetita naj-
bolj ranljivi skupini, otrokom in mladostnikom, 
ki potrebujejo drugačno obliko pomoči kot 
odrasli. Predstavita najbolj značilne odzive 
otrok na travmatske dogodke in kako naj jim 
ob tem primerno pomagajo starši, vzgojitelji, 
učitelji ter drugi odrasli. Poleg podpornega 
okolja, varne navezanosti na starše, sposob-
nosti prositi druge za pomoč in jo sprejeti je 
pri otrocih pomembna tudi pomoč vrstnikov. V 
predzadnjem poglavju se avtorici posvečata 
psihološki pomoči reševalcem, opredelita sto-
pnje psihološke podpore, katere nesreče so 
bolj stresne kot druge, kako si lahko reševalci 
po nesreči sami pomagajo in kdaj je bolje po-
iskati strokovno pomoč. Priročnik optimistično 

končata z ugotovitvijo, da je kriza lahko tudi 
priložnost za osebnostno rast, da po travmat-
ski izkušnji postanemo osebnostno močnejši.
Priročnik je dostopen v tiskani različici v knjižni-
cah in na spletnih straneh Uprave RS za zašči-
to in reševanje http://www.sos112.si/slo/tdo-
cs/prirocnik_psihosocialna_pomoc.pdf. 
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N ik Jarh, ki se je rodil leta 1983, je celj-
ski fotograf mlajše generacije, po 
končani srednji šoli za oblikovanje 

in fotografijo pa je študij fotografije nadalje-
val na višji strokovni šoli v Sežani. Deluje kot 
studijski fotograf v oglaševanju. Imel je že več 
skupinskih in samostojnih razstav, med dru-
gim v Cankarjevem domu, Galeriji AQ v Celju 

in Železarskem muzeju, prvič pa so javno-
sti njegova dela na ogled v prostorih KIZC v 
Ljubljani. 
Načelnik KIZC višji vojaški uslužbenec XIV. 
razreda dr. Denis Čaleta se je ob odprtju raz-
stave zahvalil avtorju, da je ponudil priložnost 
za vpogled v njegovo umetnost. Dodal je, da 
se Slovenci pogosto ne zavedamo, kako dobri 

smo, zato je ta razstava avtorju v spodbudo pri 
njegovem nadaljnjem delu, da se kdaj v pri-
hodnosti pokaže tudi mednarodnemu občin-
stvu. Ob tem je dejal, da imajo fotografi v di-
namičnem življenju možnost, da z objektivom 
ustavijo nekatere sekvence v življenju in z dru-
gimi podelijo ujeto misel. Ob tem se je načel-
nik zahvalil tudi sodelavkam in sodelavcem, 
triu flavt Orkestra Slovenske vojske, ki je po-
skrbel za glasbene točke, ter predstavnikom 
Zveze slovenskih častnikov.
Predsednik Zveze slovenskih častnikov gene-
ralmajor dr. Aljoz Šteiner je v svojem govoru 
čestital fotografu, da se je »prebil v obrambno-
-vojaško strukturo in institucijo prav poseb-
nih ljudi, ki so vedno znova na preizkušnji«. 
Poudaril je pomen civilno-vojaškega sodelo-
vanja in se spomnil na zgodovinske dogodke 
ter ljudi, ki so se zavedali pomembnosti tre-
nutka in so v sebi nosili slovensko zavest ter 
domovinsko željo, in sicer od generala Rudolfa 
Maistra naprej. Ob tem je poudaril, da so »voj-
ska predvsem ljudje, med seboj različni kakor 
podobe z razstave«, zato se ne sme pozabiti na 
ljudi in strukture, v katerih so se kalili zami-
sli ter prizadevanja za vzpostavitev in ohrani-
tev Slovenske vojske.

PORTRETI,	ZAVITI	V	
TANČICO	SKRIVNOSTI
»Vesel sem, da imam priložnost razstavlja-
ti v tem posebnem prostoru. Tudi zame je to 
nova izkušnja in povezovanje različnih ljudi se 
mi zdi zelo dobro,« je dejal ob odprtju razsta-
ve fotograf Nik Jarh in dodal, da upa, da bodo 
obiskovalci v njegovih fotografijah podožive-
li neka občutja, ki jih je poskušal ujeti v objek-
tiv. »Skupna točka vseh portretov je, da gre za 
ljudi, ki so mi blizu. To so moji sorodniki, pri-
jatelji in sodelavci, za razstavo pa sem fotogra-
fije izbiral tako, da so čim bolj različne barv-
no ter oblikovno. Nekaj jih je posneto tudi na 
film, vendar se z medijem, pa naj bo to tele-
fon ali studijska kamera, ne obremenjujem. 
Pomembna je končna podoba,« nam je poja-
snil Nik Jarh. Njegove fotografije so zavite v 
tančico skrivnosti, da se pri gledalcih pojavi-
jo vprašanja, kaj se je dogajalo v trenutku, ko 
je pritisnil na sprožilec. Fotograf je goste ob 
koncu popeljal po razstavi in jim razkril ozad-
je nastanka posamezne fotografije. Tako smo 
lahko izvedeli, da mu je posebno ljubo foto-
grafiranje Krasa, ne mara pretiranega obde-
lovanja fotografij, za najljubši portret pa je iz-
bral fotografijo svojega sinčka. Razstava bo na 
ogled do 15. februarja 2017. 

STENČAS

S FOTOGRAFIJAMI 
PORTRETOV SE PREDSTAVLJA 
NIK JARH

KO SO CELJSKI GROFJE 
POSTALI KNEZI

V Knjižnično-informacijsko založniškem centru MO (KIZC) je od 18. novembra na 
ogled razstava celjskega fotografa Nika Jarha z naslovom Portreti – osebno. Na 
fotografijah je avtor v objektiv ujel obraze in razpoloženja ljudi, ki so mu blizu. Fo-
tografije so nastale kot utrinki nekega minulega časa, prostora in dejavnosti. Slav-
nostna govornika na odprtju sta bila načelnik KIZC dr. Denis Čaleta in predsednik 
Zveze častnikov Slovenije generalmajor dr. Alojz Šteiner, slovesnosti pa so se ude-
ležili tudi državni sekretar mag. Miloš Bizjak in drugi predstavniki Ministrstva za 
obrambo ter Slovenske vojske.

Mineva 580 let, odkar je bila srednjeveška rodbina celjskih grofov povišana v dr-
žavne kneze rimsko-nemškega cesarstva in postala enakovredna Habsburža-
nom. Celjski Stari grad je danes največja znamenitost Celja, a so grofje v njem za-
res živeli le kratek čas.

Besedilo: Jerneja Grmadnik
Fotografiji: Ivan Bahat, OZSČ Ljubljana

Besedilo: Zvezdan Marković, Vojaški muzej Slovenske vojske

FOTOGRAF JE VISOKE GOSTE MAG. MILOŠA BIZJAKA, DR. ALOJZA ŠTEINERJA, DR. DENISA ČALETO 
IN DRUGE POPELJAL PO RAZSTAVI TER JIM ZAUPAL NEKAJ ZGODBIC S SNEMANJ.

SPODBUDNA MISEL

RAZPIS 46. TRADICIONALNEGA TEKMOVANJA 
SLOVENSKE VOJSKE, POLICIJE IN CIVILNE 
ZAŠČITE V PATRULJNEM TEKU NA SMUČEH

OČI	SO	BILE	UPRTE	V	
NOVEGA	PREDSEDNIKA
»Nekaj let pred tem, ko je postal 26. pred-
sednik ZDA (1901–1909), je Theodore Ro-
osevelt izvedel, da je njegov najstarejši sin, 
Theodore ml., zbolel. Čeprav je sin kasneje 
okreval, je vzrok Theodorove bolezni hudo 
prizadel Roosevelta. Zdravniki so mu pove-
dali, da je on vzrok sinove bolezni. Ted je 
zbolel za 'živčno izčrpanostjo', saj je Theo-
dore neusmiljeno pritiskal nanj, naj postane 
'borec', vrsta junaka, kar sam v svojem krh-

kem otroštvu ni bil. Ko je to slišal, je starejši 
Roosevelt obljubil, da bo popustil: 'Od zdaj 
naprej ne bom nikoli pritiskal na Teda niti te-
lesno niti umsko.'
Oče je držal besedo. Od takrat naprej je 
skrbno pazil, kako je ravnal s sinom – z istim 
sinom, ki je nato nekega dne pogumno vodil 
izkrcanje zavezniških vojakov v Normandiji v 
2. svetovni vojni.« (Naš vsakdanji kruh, 2016)
Zaupano nam je vplivati na življenje drugih 
ljudi. V teh odnosih nosimo globoko odgo-
vornost, ne le do partnerja, zakonca in otrok, 

temveč do prijateljev in tudi do sodelavcev. 
Skušnjava, da bi nanje preveč pritiskali, zah-
tevali, izsilili napredovanje ali priredili uspeh, 
nas lahko vodi v škodovanje drugim, tudi če 
se tega ne zavedamo. 
Prav je, da se vprašamo, kakšna pričakova-
nja imamo do ljudi v svojem življenju – doma 
in v službi. Pomislimo na vpliv, ki ga mogoče 
imamo na druge. 
Vsem želim miren in doživet božič, vse dobro 
v letu 2017. 

Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek

STE VEDELI?

S eveda pa so bili najslavnejša plemi-
ška rodbina s slovenskega ozemlja gro-
fje Celjski. Izvirajo iz visokosvobodne 

plemiške družine, ki se prvič omenja okoli 
leta 1130. Sprva se po gradu Žovnek v Savinj-
ski dolini imenujejo Žovneški, od tam so raz-
širili posest tudi vzhodno od Celja. Za druž-
beni vzpon so znali izrabiti ženitve, a hkrati 
so imeli dober politični nos. V začetku svoje-
ga vzpona v naših krajih so podprli Habsbur-
žane in se jim leta 1308 podredili kot vaza-
li. Po letu 1322 so si pridobili posest izumrlih 
Vovbrških. Cesar Ludvik Bavarec je Friderika 
Žovneškega povišal v Celjskega grofa. Karel 
IV. Luksemburški je v soglasju s Habsburža-
ni ta naslov leta 1372 potrdil. Celjska grofi-
ja je zajemala vse porečje Savinje od Celja na 
zahod. Z nakupi, prevzemanjem v fevd, pred-
vsem z vojaškim udinjanjem Habsburža-
nom, Luksemburžanom, nemškemu viteške-
mu redu in drugim so se bliskovito vzpenjali. 
Herman II. je spremljal Sigismunda Luksem-
burškega kot ogrskega kralja v vojno proti 
Turkom in ga leta 1396 rešil pri Nikopolju 

pred turškim ujetništvom, za kar je bil boga-
to nagrajen z ozemljem in posestmi na dana-
šnjem Hrvaškem, predvsem v Slavoniji. Cesar 
Sigismund je takrat zbral veliko križarsko 
vojsko proti Turkom. Iz vse zahodne Evro-
pe je prihajalo vojaštvo: Nemci, Čehi, Bur-
gindci, Francozi. Čete iz naših dežel je vodil 
grof Herman. Tudi plemstvo iz ogrskih dežel 
je prišlo v velikem številu. Tako se je zbrala 
močna armada, najmanj 60.000, večinoma 
konjenikov, ki je konec avgusta ali v začetku 
septembra vdrla v Bolgarijo. Sprva so dosega-
li zmage, zasedli so Vidin in zajeli turško po-
sadko. Pri Nikopolju pa so se konec septem-
bra srečali s turško vojsko, ki je štela okoli 
100.000 vojakov in jo je vodil sultan Bajazit 
I. Turška stran je v tej bitki dosegla pomemb-
no zmago. S porokami so se začeli povezovati 
z bosanskimi bani in s poljskimi kralji. Naj-
višje so se povzpeli pod Hermanom II. (1385–
1435), ki je izkoriščal nasprotja med Luksem-
buržani in Habsburžani. Herman II. je postal 
slavonski, hrvaški in dalmatinski ban. Leta 
1418 je dedoval po Ortenburžanih in postal 

vse nevarnejši tekmec Habsburžanom. Poleg 
obsežnih posesti na spodnjem Štajerskem je 
imel skoraj polovico Kranjske. Ernest Žele-
zni se je v imenu Habsburžanov odpovedal 
fevdni oblasti nad njimi, Celjski so posta-
li državni knezi rimsko-nemškega cesarstva. 
Leta 1436, že po smrti Hermana II., je Sigi-
smund ustanovil Celjsko kneževino. To je 
sprožilo hude prepire s Habsburžani, pred-
vsem s Friderikom III., s katerim so sklenili 
dedno pogodbo. Ulrik II. je nadaljeval visoko 
mednarodno dinastično politiko, bil v zvezi 
s srbskimi vladarji, turškim dvorom, Habs-
buržani albertinske veje, do vratu pa z do-
gajanji na Ogrskem, kar mu je prineslo tudi 
nasilno smrt 1456. leta v Beogradu. Ker je bil 
brez moških potomcev, je njihova posest pre-
šla na Habsburžane. S tem je bilo konec za-
dnje dinastije, ki je imela oblast nad večjim 
delom slovenskega ozemlja in imela na njem 
tudi svoj sedež.
Danes počivajo v Knežjem dvorcu, kjer hra-
nijo njihove lobanje. Dvorec je bil v tistem 
času njihovo upravno središče. 

1. Brigada SV razpisuje 46. tradicionalno 
tekmovanje Slovenske vojske, Policije in Ci-
vilne zaščite v patruljnem teku na smučeh.
Tekmovanje bo potekalo v soboto 14. januar-
ja 2017 na Pokljuki ob 9:30 uri.
Prijave za 46. tradicionalno tekmovanje Sloven-
ske vojske, Policije in Civilne zaščite v patrulj-
nem teku na smučeh s poimenskim seznamom 
tekmovalcev oz. tekmovalk in navedbo katego-
rije pošljite do vključno četrtka, 29. decembra 
2016 na Outlook Valerija Lovrec, e-naslov valci.
lovrec@gmail.com ali po pošti na naslov:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS
SLOVENSKA VOJSKA, 1. BRIGADA
Prijava patruljni tek na smučeh
1000 Ljubljana, Leskoškova cesta 7
fax. (01) 585 6008
Več informacij tudi na internih spletnih straneh 
MO. 
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Kadrovski načrt vlade za leto 2016 predvide-
va 7254 pripadnic in pripadnikov stalne sesta-
ve Slovenske vojske, ki trenutno šteje 6955 pri-
padnikov. Do konca leta je v različnih fazah 
postopka zaposlitve, in sicer preverjanje gibal-
nih sposobnosti, preverjanje nekaznovanosti, 
ocena varnostnega tveganja, zdravniški pre-
gled ter drugo, 65 kandidatov za zaposlitev. 
Odločitev posameznika o poklicni karie-
ri je med zahtevnejšimi in pomembnejšimi, 

NA MINISTRSTVU 
LIKOVNA RAZSTAVA 
ZA POMOČ OTROKOM

BOŽIČNO-NOVOLETNO 
VZDUŠJE Z ORKESTROM SV 

SLOVENSKA VOJSKA 
VABI V SVOJE VRSTE 
NOVE VOJAKINJE IN VOJAKE

PRIDRUŽI SE NAM KOT 
VOJAK PROSTOVOLJEC!

Ministrica za obrambo Andreja Katič je 5. decembra, na ministrstvu odprla raz-
stavo likovnih del, ki so nastala v 21. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Kari-
tas pod geslom Veselite se življenja! Izkupiček od prodanih del avtorji namenjajo 
Skladu Bogdana Žorža za pomoč otrokom.

P rojekt Umetniki za Karitas je ob odpr-
tju predstavila njegova voditeljica Joži-
ca Ličen, o likovnih delih sodelujočih 

umetnikov pa je spregovorila likovna kritičar-
ka in sodelavka kolonije Anamarija Stibilj Šajn. 
Ministrica za obrambo Andreja Katič je v na-
govoru izrazila zadovoljstvo, da razstava del, 
nastalih v mednarodni likovni koloniji Kari-
tas na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, že deve-
to leto zapored gostuje na ministrstvu, s čimer 
sledimo poslanstvu pomagati ljudem, ki potre-
bujejo pomoč. Kot je dejala ministrica, je po-
slanstvo tako sistema zaščite in reševanja kot 
Slovenske vojske pomagati doma in v tujini. Iz-
razila je tudi zadovoljstvo, da gre izkupiček to-
kratne kolonije Skladu Bogdana Žorža, pro-
stovoljnega gasilca ter pripadnika sil za zaščito 
in reševanje, denar pa bo namenil otrokom, ki 
potrebujejo pomoč. Na razstavi so dela dese-
tih avtorjev, in sicer domačih Barbare Dem-
šar, Črtomirja Freliha, Lare Likar, Adela Seyo-
una, Karmen Smodiš, Lucije Stramec in Veljka 
Tomana ter treh tujih umetnikov Marije Efre-
move iz Trsta, Brigitte Kollegger iz Gradca in 
Tanje Tanevske iz Skopja. Prav tako so razsta-
vljena dela strokovnih sodelavcev in daroval-
cev ob dnevu odprtih vrat. 

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega 
roka je Slovenska vojska državljanom in drža-
vljankam Slovenije ponudila možnost prosto-
voljnega služenja vojaškega roka. Gre za spo-
znavanje vojaškega življenja, pa tudi preizkus 
posameznikovih psihičnih in fizičnih sposob-
nosti. Prostovoljno služenje vojaškega roka je 
enkratna izkušnja, pridobljeno znanje pa vam 
bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Spo-
znali boste delo poklicnega vojaka in se lažje 
odločili za zaposlitev v Slovenski vojski ali 
vključitev v njeno pogodbeno rezervo. Uspo-
sabljanje traja skupaj 14 tednov, v različnih 

še posebno v mladosti, ko si tlakujemo pot 
za prihodnost. V Slovenski vojski odpiramo 
vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam 
pridružite, se preizkusite in si potrdite, da 
zmorete ter se znate odločati, kje boste v pri-
hodnje uresničevali svoje ambicije. Možno-
sti zaposlitve so zelo različne. Slovenska voj-
ska je vir praktičnega znanja, ki je uporabno 
tudi v zasebnem življenju. Od leta 2016 je kar 
nekaj sprememb možnosti, tako je starostna 

meja kandidatov za vojaka povišana s 25 na 
27 let, možnost podpisa pogodbe o zaposlitvi 
s pet na deset let in nagrada pet povprečnih 
bruto plač v Republiki Sloveniji.
Naredite prve poklicne korake in postanite 
del organizacije, ki omogoča realno priho-
dnost. Če vas zanimata dinamično in razgi-
bano delo ter pisarna v naravi, se nam pri-
družite! Za več informacij obiščite spletno 
stran www.postanivojak.si. 

vojašnicah po Sloveniji. Po uspešno opravlje-
nem usposabljanju boste vojaki prostovoljci, 
če boste izpolnjevali tudi splošne pogoje, imeli 
prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski in 
pri vključitvi v pogodbeno rezervo. 
Delo in usposabljanje sta organizirana z 
dnevnim razporedom dela, ki je razdeljen 
na usposabljanje in delo v vojašnici, usposa-
bljanje na poligonih in na večdnevno teren-
sko usposabljanje. Usposabljanje traja od po-
nedeljka do petka, ob koncu tedna bivanje v 
vojašnici ni predvideno. Delovne sobote so 
le izjemoma. Med usposabljanjem prejemate 

plačilo, usposabljanje pa se šteje tudi v po-
kojninsko dobo. Med prostovoljnim uspo-
sabljanjem vojaki ne opravljajo stražarskih 
dolžnosti ali nalog, povezanih z bojno pri-
pravljenostjo, in nalog, ki jih Slovenska voj-
ska opravlja v miru. Pri urjenju je zelo po-
membna tudi športna vzgoja, saj le vojak z 
dobro kondicijo zmore vsakodnevne napore, 
zato boste veliko časa namenili tudi dosega-
nju čim boljše fizične vzdržljivosti. 
Pridruži se nam kot prostovoljec tudi ti. Pre-
izkusi se in dokaži samemu sebi, da zmoreš 
več, kot misliš. 

Tudi letošnje predpraznične decembrske 
dni so popestrili koncerti Orkestra SV s pe-
strim programom, dopolnjenim s solistič-
nimi bravurami in briljanco klarinetista Ja-
neza Benka ter legende slovenske zabavne 

glasbe Ota Pestnerja. Večer v Slovenski fil-
harmoniji v petek, 9. decembra, se je končal 
s stoječimi ovacijami nabito polne dvorane 
in verjamemo, da je vsak poslušalec s seboj 
odnesel košček sreče. Orkester je navdušil 

tudi poslušalce v Lenartu, Poljanah nad Ško-
fjo Loko in Murski Soboti ter v sredo, 14. de-
cembra, s koncertom v dvorani glasbene šole 
v Velenju, ki se ga je udeležila tudi ministrica 
za obrambo Andreja Katič. 
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