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UVODNIK

Po ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka leta 2003 in 
prehodu v poklicno vojsko, dopolnjeno s pogodbeno rezervo, 
je Slovenska vojska predstavila mladim možnost za več vrst 
prostovoljnega sodelovanja. Sodelovanje poteka v oblikah 
prostovoljnega služenje vojaškega roka in vključitve v pogodbeno 
rezervno sestavo ter tudi z udeležbo na aktivnostih med poletnimi 
počitnicami, kot sta vojaški tabor in tabor MORS in mladi za 
dijake višjih letnikov srednjih šol ter študente slovenskih fakultet. 
Udeležba na vojaških taborih je za mlade vsekakor možnost za 
koristno preživljanje dela počitnic v vojaški uniformi, je dobra 
priložnost za preizkus njihovih fizičnih in psihičnih spodobnosti, 
prav tako pa je temelj za izbiro vojaškega poklica in enkratna 
življenjska izkušnja, ki je ne bodo nikdar pozabili.

Priložnost za spoznavanje vojaškega življenja in dela, ki ga 
Slovenska vojska mladim omogoča že skoraj 20 let, je v tem 
mesecu izkoristilo več kot 100 sodelujočih na taboru MORS in 
mladi ter skoraj 70 udeležencev vojaškega tabora. Mladi so na 
taboru v enem oziroma dveh tednih spoznavali praktične vsebine 
iz vojaškega življenja, se seznanili z osnovno vojaško opremo in 
oborožitvijo, vojaškimi navadami in postrojili, izvedli streljanja s 
pehotno oborožitvijo, se naučili orientacije na terenu in temeljev 
vojaškega gorništva, premagovali vodne ovire ter spoznali 
pomembnejše veščine preživetja v naravi. Program taborjenja, 
ki je za veliko dijakov in študentov zelo zanimiv in privlačen, 
je obogaten s strokovno ekskurzijo, družabnimi in športnimi 
aktivnostmi, zato se veliko mladih odloči za ponovno udeležbo na 
vojaških taborih. 

Dijaki in študentje torej že preživljajo poletne počitnice, 
večina zaposlenih pa se šele odpravlja na zasluženi počitek in 
dopust po napornih ter uspešno izvedenih delovnih nalogah 
in službenih obveznostih. Ta čaka tudi pripadnike SV, ki so se 
konec junija vrnili s podaljšane misije Kfor na Kosovu, in tisti, 
ki so uspešno prestali preverjanje bataljonske bojne skupine 
po Natovi metodologiji CREVAL. Bataljonska bojna skupina 
iz sestave 72. brigade SV je tako postala zmogljivost SV, ki je 
usposobljena in opremljena za bojno delovanja, samostojno ali 
v sestavi enot zavezništva in po najvišjih Natovih standardih. 
V obdobju naslednjih štirih let, kolikor časa velja Natov certifikat 
za uspešno opravljeno preverjanje po metodi ocenjevanja bojne 
pripravljenosti v zavezništvu, bo zato vzdrževala določeno stopnjo 
usposobljenosti in pripravljenosti za izvajanje bojnih nalog v 
celotnem spektru delovanja.

Marko Pišlar

Bataljonska 
bojna skupina 
SV bojno 
pripravljena

	 PRILOGA:	ČINI	V	SV
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72.	BRIGADA	ZAGOTOVILA	
ZMOGLJIVOSTI	ZA	BBSk
72. brigada SV je kot nosilna enota za zago-
tovitev zmogljivosti BBSk ob podpori neka-
terih drugih enot Slovenske vojske septem-
bra 2016 začela načrtovati in se pripravljati 
za oblikovanje BBSk, da bi pravočasno za-
gotovila in vzpostavila vse nujne pogoje za 
pripravo zmogljivosti BBSk leta 2018. Za-
četne operativne zmogljivosti bojne skupi-
ne so bile tako oblikovane marca 2017, nato 
pa je potekalo dopolnjevanje s kadrovskimi 
in materialnimi sredstvi. Prav tako so bila 
izvedena individualna in kolektivna uspo-
sabljanja posameznih modulov iz sestave 
BBSk na različnih taktičnih ravneh. Na va-
diščih in streliščih v Sloveniji in zunaj meja 
naše države so potekali vaje in usposablja-

nja na različnih ravneh, od oddelka, voda, 
čete do celotne bojne skupine. Po vsaki fazi 
usposabljanja je potekalo tudi preverjanje 
usposobljenosti, ki se je v zadnji fazi dose-
ganja končnih operativnih zmogljivosti fe-
bruarja letos končalo z ugotavljanjem pri-
pravljenosti za bojno delovanje po Natovi 
metodi CREVAL z mednarodno udeležbo 
ocenjevalcev iz Nata. BBSk preverjanja, ki 
je bilo izvedeno od 12. do 17. februarja, ni 
uspešno opravila.

MED	DOUSPOSABLJANJEM	SO	
SE	OSREDOTOČILI	PREDVSEM	
NA	OFENZIVNO	DELOVANJE
Enota se je že konec marca skladno z usme-
ritvami vodstva Slovenske vojske začela 

dousposabljati za načrtovano junijsko po-
novno izvedbo preverjanja bojne pripra-
vljenosti BBSk po metodi CREVAL. Pod-
polkovnik Haupt je razložil, da se med 
dousposabljanjem niso osredotočali na iz-
vajanje nalog iz celotnega spektra delova-
nja, temveč na vsebine, ki jih je predvidevalo 
preverjanje bojne pripravljenosti po meto-
di CREVAL. To je bilo področje ofenziv-
nega delovanja, zato so se pripravljali pred-
vsem na naloge iz te oblike delovanja. BBSk 
se je medtem tudi kadrovsko dopolnjeva-
la skladno s predpisanimi standardi. Nove-
mu kadru v enoti so zato zagotovili usposa-
bljanja iz individualnih veščin, opraviti pa 
je bilo treba še zdravniške preglede, izve-
sti strelska usposabljanja in nekatere druge 
postopke. V drugem delu dousposabljanja 

BBSk so začeli izvajati kolektivna usposa-
bljanja na ravni oddelka in voda. Podpol-
kovnik Haupt je povedal, da so večino de-
javnosti na nižji taktični ravni izvedli na 
lokalnih vadiščih in streliščih v okolici Ma-
ribora in Celja, nekaj pa tudi na osrednjem 
vadišču SV v Postojni. Med dvotedenskim 
terenom so izvedli še urjenja na četni ravni, 
pri čemer so sodelovali vsi moduli iz sesta-
ve BBSk. V drugem delu terenskega urjenja 
so opravili bataljonsko taktično vajo. Dva 
tedna junija pred izvedbo zaključnega pre-
verjanja so na osrednjem poligonu SV v Po-
stojni in na vadišču Bač opravili nekajdnev-
ne terenske priprave na izvedbo preverjanja 
bojne pripravljenosti enote po metodi CRE-
VAL, ki so ga opravljali zadnji teden junija. 

AKTUALNO

BBSk PRIPRAVLJENA 
ZA BOJNO DELOVANJE

Od torka, 26., do petka, 29. junija, je v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Po-
stojni, na vadišču Bač in na osrednjem poligonu SV v Postojni potekalo preverja-
nje bataljonske bojne skupine (BBSk). Preverjanja BBSk, katere nosilna enota je 
72. brigada s 74. pehotnim polkom iz Maribora, se je udeležilo več kot 800 pri-
padnikov iz sestave BBSk. BBSk je tako uspešno končala cikel usposabljanj in po 
opravljenem preverjanju po Natovi metodi CREVAL (Combat Readiness Evaluati-
on) postala zmogljivost Slovenske vojske, ki je usposobljena in opremljena za boj-
no delovanje, samostojno ali vključeno v višjo enoto zavezništva. Kot je poudaril 
poveljnik BBSk podpolkovnik Boško Haupt, je BBSk na vseh področjih ocenjeva-
nja dosegla visoko oceno in tako kot celota postala pripravljena za bojno delova-
nja po Natovih najvišjih standardih in merilih. Uspešno opravljeno preverjanje je 
po njegovih ocenah skupni dosežek dobrega dela, sodelovanja in visoke motivira-
nosti pripadnikov v BBSk.

Besedilo: Marko Pišlar
Foto: Bruno Toič

PREVERJANJE	PO	METODI	
CREVAL	OBSEGALO	PREGLED	
IN	PRAKTIČNI	PREIZKUS
Od 26. do 29. junija je BBSk v Vojašnici baro-
na Andreja Čehovina v Postojni, na vadišču 
Bač in osrednjem poligonu SV v Postojni izve-
dla preverjanje bojne pripravljenosti po meto-
di CREVAL. V prvi fazi se je v postojnski voja-
šnici izvedel pregled enot, ki je obsegal pregled 
popolnjenosti enote s kadrom, oborožitvijo in 
vso pripadajočo tehniko ter dokumenti za de-
lovanje enote skladno s standardnimi operativ-
nimi postopki. Drugi del preverjanja je obsegal 
praktični preizkus zmogljivosti BBSk v teren-
skih razmerah. V okviru tega se je BBSk pre-
maknila na zbirno območje na vadišču Bač, del 
poveljstva BBSk pa je odšel na sprejem naloge 

V BBSk JE VEČ KOT 
800 PRIPADNIKOV SV, 
200 VOZIL IN DRUGE 

SPECIALISTIČNE TEHNIKE 
TER OPREME
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k poveljniku 72. brigade. Po sprejemu vadbe-
nega povelja za delovanja BBSk so začeli načr-
tovati delovanje. Kot je pojasnil podpolkovnik 
Haupt, so bila na zbirnem območju na Baču iz-
vedena določena preverjanja elementov BBSk iz 
tistih vsebin, ki jih je težje vključiti v scenarij 
vaje. Medtem je potekalo načrtovanje za delo-
vanje čet. Zaključni del preverjanja je predvide-
val premik BBSk z Bača na Poček, kjer je BBSk 
na taktični vaji prikazovala svoje sposobnosti 
za bojno delovanje, pri čemer so bili v aktivno-
sti vključeni različni moduli iz sestave BBSk.

BBSk	USPOSOBLJENA	ZA	
OFENZIVNO,	DEFENZIVNO	IN	
STABILIZACIJSKO	DELOVANJE
BBSk je enota visoke stopnje pripravljenosti, 
ki med uporabo izvaja naloge bojnega delo-
vanja v vsem spektru delovanja. Podpolkov-
nik Haupt je razložil, da je BBSk usposoblje-
na za izvedbo ofenzivnega, defenzivnega in 
stabilizacijskega delovanja. Lahko deluje sa-
mostojno ali v sestavi višje taktične enote, v 
nacionalnem okviru ali v sestavi zavezniških 
sil. Nato je koncept BBSk razvil zaradi poseb-
nih potreb razvoja zmogljivosti v manjših dr-
žavah članicah. Slovenska vojska tako razvija 
sobojevanje različnih rodov, kar je nujno za 
preživetje na sodobnem bojišču. 

V	BBSk	VEČ	KOT	800	
PRIPADNIKOV	SV	IN	200	VOZIL	
TER	DRUGA	BOJNA	TEHNIKA	
IN	SPECIALISTIČNA	OPREMA
Oblikovanje BBSk temelji na ciljih zmoglji-
vosti SV leta 2017 za bojno delovanje najšir-
šega spektra delovanja v domovini in med-
narodnem okolju. Podpolkovnik Haupt je 
razložil, da ima BBSk iz sestave 72. brigade 820 

pripadnikov. BBSk ima v svoji sestavi poleg 
poveljstva bojne skupine še tri manevrske 
čete, ki so jedro bojne skupine. Dve manevrski 
četi sta opremljeni s srednjimi kolesnimi boj-
nimi vozili 8 x 8 Svarun, ena četa pa z lahkimi 
kolesnimi vozili 6 x 6 Valuk. V BBSk je skupno 
več kot 200 različnih bojnih in drugih vozil. 
V sestavi BBSk so tudi minometna četa, po-
veljniško-logistična četa, obveščevalno-izvi-
dniška četa, četa za zagotovitev delovanja in 
modul za CIMIC. V BBSk je poleg vozil raz-
lične vrste še osebna in skupinska oborožitev, 

od avtomatskih pušk, bombometov, mitralje-
zov in puškomitraljezov pa vse do minometov 
120 milimetrov, protioklepnega sistema Spike 
in drugih oborožitvenih sistemov. V BBSk je 
prav tako vsa preostala bojna tehnika in opre-
ma, glede na posebnosti določenega modula.

VSA	PODROČJA	OCENJENA	
Z	OCENO	PRIPRAVLJENI	
ZA	BOJNO	DELOVANJE
Ocenjevanje BBSk je po Natovih standardih in 
merilih izvedla skupina ocenjevalcev iz Sloven-
ske vojske ob prisotnosti dveh častnikov iz Za-
vezniškega kopenskega poveljstva (Allied Land 
Command) iz Izmirja. Kot je poudaril podpol-
kovnik Haupt, sta tuja častnika potrdila, da je 
delo ocenjevalne skupine potekalo skladno z 
Natovimi standardi in merili. Ocenjevalci SV 
in častnika iz Natovega poveljstva so preverja-
li izpolnjevanje zahtev na petih področjih, pri 
čemer so se osredotočili na priprave in načrte, 
delovanje, logistiko, komunikacijsko-informa-
cijsko podporo, kadre in administrativno po-
dročje. Podpolkovnik Haupt je razložil, da so 
bila vsa področja ocenjena z oceno pripravljeni 
za bojno delovanje (Combat Ready). 

BBSk	SE	NE	BO	RAZPUSTILA,	
TEMVEČ	BO	VZDRŽEVALA	
SVOJO	PRIPRAVLJENOST	
BBSk je tako dosegla po najzahtevnejših 
merilih zavezništva standarde usposoblje-
nosti, ki veljajo za sile v visoki stopnji pri-
pravljenosti za bojno delovanje. Pripravlje-
na in certificirana je za izvajanje bojnih 
delovanj v vsem spektru delovanja v nasle-
dnjih štirih letih. Podpolkovnik Haupt je 
dodal, da se BBSk po opravljenem preverja-
nju pripravljenosti po metodi CREVAL ne 
bo razpustila, saj so dobili jasno usmeritev 
za vzdrževanje njenih zmogljivosti. BBSk bo 
prispevala pripadnike za 38. kontingent SV 
v silah Kfor in izvidnike za četrti kontingent 
SV na misiji Okrepljene prednje prisotnosti 
(eFP) v Latviji. Kljub formiranju slovenskih 
kontingentov za delovanje v mednarodnih 
operacijah in na misijah bo vzdrževala do-
ločeno raven usposobljenosti in bo v pripra-
vljenosti za izvajanje bojnih nalog v nasle-
dnjih štirih letih. Tako dolgo namreč velja 
Natov certifikat za uspešno opravljeno pre-
verjanje bojne pripravljenosti po metodi 
CREVAL. 

BBSk JE POPOLNOMA 
USPOSOBLJENA ZA 

IZVAJANJE DELOVANJA

NA VRHU NATA 
O URESNIČEVANJU 
FINANČNIH ZAVEZ

Besedilo: www.vlada.si in www.mors.si
Foto: www.nato.int

Vladna delegacija pod vodstvom predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja se je 11. 
in 12. julija udeležila vrha zveze Nato v Bruslju. Na zasedanju so bili voditelji dr-
žav članic najpozornejši na uresničevanje finančnih zavez, sodelovanje Nata in 
EU, povabilo Makedoniji na začetek pogajanj za članstvo, sodelovanje z Ukraji-
no in Gruzijo ter misijo v Afganistanu. Premier Cerar je po končanem vrhu ocenil, 
da so voditelji na zasedanju potrdili skupno zavedanje pomena Nata za naši var-
nost in stabilnost.

V ospredju Natovega vrha v Bruslju je 
bilo uresničevanje zavez držav čla-
nic v zvezi z izdatki za obrambo, 

kar je pred srečanjem posebej izpostavil tudi 
ameriški predsednik Donald Trump. Pre-
mier dr. Cerar je ocenil, da je bila razprava 
o tem vprašanju v določenih trenutkih nape-
ta, vendar konstruktivna. Posamezni vodite-
lji držav članic so utemeljevali, da je finančni 
vidik pomemben, vendar ne edini prispe-
vek, ki ga posamezne države namenjajo za-
vezništvu. Kot primer je navedel Slovenijo, 
ki je s svojo angažiranostjo v skupnih ope-
racijah med prvimi članicami, njeno sodelo-
vanje pa je pogosto ocenjeno kot odgovorno 
in uspešno. Prav tako so po oceni več evrop-
skih voditeljev razmere med državami pogo-
sto neprimerljive.
Predsednik vlade je poudaril, da se odgovor-
nosti do zavezništva, tudi finančne, Slovenija 
dobro zaveda. Slovenija je med krizo izrazi-
to zmanjšala sredstva za obrambo, vendar je 
v zadnjih letih ta trend obrnila navzgor. Tako 
vsako leto namenjamo nominalno več sred-
stev in sledimo predvidevanjem srednjeroč-
nega obrambnega programa. Ta med drugim 

določa, da bi morali do leta 2021 doseči 22 
odstotkov obrambnih sredstev, ki se name-
njajo za investicije, leta 2023 pa bi morali na-
meniti 60 odstotkov več sredstev za obrambo 

kot leta 2017. Pri tem bo morala izpolnjevanje 
zavez resno vzeti tudi prihodnja vlada, da bi 
Slovenija ostala kredibilna zaveznica.
Na vrhu so se voditelji odločili povabiti Ma-
kedonijo k začetku pristopnih pogajanj. Slo-
venski predsednik vlade je odločitev pozdra-
vil in jo ocenil kot pomembno znamenje za 
to, da ostanejo vrata državam Zahodnega 
Balkana odprta. Slovenija podpira vključitev 
držav Zahodnega Balkana, saj je že pripomo-
gla pri vstopu Črne gore leta 2017.
Voditelji članic Nata so imeli ločeni zaseda-
nji s predsednikoma Ukrajine in Gruzije ter 
s partnerji v Afganistanu. Nato po premier-
jevi oceni tudi v teh državah ostaja aktiven 
dejavnik v razvoju demokratičnih vrednot 
in zagotavljanju varnosti. Slovenski predse-
dnik vlade je poudaril, da smo pokazali soli-
darnost in enotnost, pripravljeni pa smo tudi 
spodbujati vse države, ki spoštujejo medna-
rodno pravo in so zavezane demokratičnim 
vrednotam, da se razvijajo po tej poti. 
Ob robu dvodnevnega vrha Nata v Bruslju je 
ministrica za obrambo Andreja Katič pod-
pisala Memorandum o razumevanju glede 
večnacionalnega sodelovanja za zagotavlja-
nje ključnega streliva za kopensko bojeva-
nje (Land Battle Decisive Munition, LBDM). 
Podpisala ga je skupaj s predstavniki 15 
držav zaveznic in treh partnerskih držav. 
Dokument zagotavlja pravni okvir sodelujo-
čih držav in bo omogočal skupne nakup, iz-
menjavo, skladiščenje, vzdrževanje in upra-
vljanje različnih vrst kopenskega streliva. 
Skupen pristop na tem področju bo podpi-
snicam omogočil hitrejši in obsežnejši do-
stop do streliva, izboljšal oskrbo, povezljivost 
in učinkovitost sil na terenu ter zmanjšal s 
tem povezane stroške. 

PODPIS MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU GLEDE VEČNACIONALNEGA 
SODELOVANJA ZA ZAGOTAVLJANJE KLJUČNEGA STRELIVA ZA KOPENSKO BOJEVANJE

SPREMLJAMO

http://www.vlada.si
http://www.nato.int
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INTERVJU

KFOR	OSTAJA	
NA	KOSOVU	
NAJPOMEMBNEJŠI	
DEJAVNIK	
STABILNOSTI

Besedilo: Marko Pišlar
Foto: Bruno Toič

Konec junija se je iz mednarodne operacije in z misije Kfor v domovino vrnil 36. 
kontingent pripadnikov SV, ki je od oktobra 2017 pomagal pri vzdrževanju varne-
ga in stabilnega okolja na Kosovu. 36. kontingent SV v silah Kfor s skoraj 250 pri-
padniki iz Slovenske vojske je kljub dvomesečnemu podaljšanju delovanja na Ko-
sovu svoje naloge opravil zavzeto, odgovorno in predvsem profesionalno. »Kljub 
zavedanju, da se lahko zgodijo spremembe zaradi spremenjenih varnostnih okoli-
ščin na območju delovanja ali drugih razlogov, so se pripadniki kontingenta na to 
odločitev odzvali zelo profesionalno,« je v pogovoru za Revijo SV pojasnil povelj-
nik kontingenta podpolkovnik Gregor Hafner.

Pogovor s poveljnikom 36. kontingenta SV v silah Kfor, 
podpolkovnikom Gregorjem Hafnerjem

Kaj je vplivalo na vašo odločitev za 
ponovni odhod na misijo na Kosovo? 
Odhod na Kosovo je bila že moja peta napo-
titev v mednarodno operacijo in na misijo, 
izmed teh tretja na Kosovo. Na Kosovo sem 
bil napoten tako kot na prejšnje misije z uka-
zom nadrejenega. Tokrat po ukazu poveljni-
ka 1. brigade, ki je v začetku leta 2016, ko je 
brigada morala zagotoviti rotacijo kontin-
gentov v silah Kfor, določil poveljnike kon-
tingentov in njihove rezerve. Jaz sem bil eden 
izmed njih. Nalogo sem ponotranjil in jo vzel 
kot osebni ter strokovni izziv. 

V čem se je dolžnost 
razlikovala od prejšnjih?
Tokrat sem bil prvič v vlogi poveljnika kon-
tingenta Slovenske vojske. Gre za popolno-
ma drugačno vlogo, kot so bile tiste, s kate-
rimi sem se srečeval na prejšnjih napotitvah. 
Čeprav sem na treh prejšnjih misijah opra-
vljal dolžnost poveljnika voda oziroma čete, 
sem imel kot poveljnik kontingenta bistveno 
več pristojnosti in odgovornosti. Tudi stikov, 
tako formalnih kot neformalnih, s pripadni-
ki tujih oboroženih sil, na primer s poveljni-
ki različnih enot v strukturi Kfor, poveljniki 
kontingentov drugih držav, najvišjimi vo-
jaškimi predstavniki, je na tej dolžnosti bi-
stveno več. V komunikaciji z njimi se pogo-
sto rešujejo različni izzivi iz življenja in dela 
kontingenta. Iz tega izhaja tudi večja odgo-
vornost do svojega kontingenta. Prav tako je 
svojevrstna dvojna dolžnost poveljnika slo-
venskega kontingenta v silah Kfor, saj sem 
poleg nalog poveljnika nacionalnega kon-
tingenta opravljal mednarodno dolžnost na-
mestnika poveljnika Večnacionalne bojne 
skupine zahod (Multinational Battle Group – 
West oziroma MNBG-W).

Kakšna je bila sestava 36. 
kontingenta v silah Kfor? Najbrž se 
ni bistveno razlikovala od prejšnjih 
slovenskih kontingentov? 
36. kontingent SV v silah Kfor je bil že tretji 
kontingent Slovenske vojske, ki je deloval v 
podobni sestavi. Naloge kontingenta in vklju-
čenost v strukturo Kfor so bile že utečene. Šlo 
je za heterogen kolektiv, ki ga je sestavljalo 243 
pripadnikov Slovenske vojske, na območju de-
lovanja pa nas je bilo 242, saj se nam je vojaška 
psihologinja občasno pridružila na Kosovu 
ob kratkotrajnih napotitvah. Sestava kontin-
genta se je razlikovala po nalogah in vlogah, 
ki so jih pripadniki Slovenske vojske opravljali 
na misiji. Največji del kontingenta je sestavlja-
la motorizirana četa, ki je delovala v struktu-
ri MNBG-W. V sestavi kontingenta je delova-
lo tudi šest skupin za povezavo in spremljanje 
(Liaison Monitoring Team – LMT). Naši ča-
stniki in podčastniki so popolnjevali dolžno-
sti v večnacionalnem poveljstvu Kfor v Prišti-
ni, v Natovi skupini za svetovanje in povezave 
(NALT), združenih regionalnih poveljstvih 
(Joint Regional Commands) in poveljstvu 
MNBG-W v Peći. Slovenski kontingent je imel 
v svoji sestavi še nacionalni podporni element 
(NPE), skupino vojaške policije in elemente 
obveščevalnih zmogljivosti. Raznolikost kon-
tingenta je imela tako prednosti kot tudi do-
ločene strokovne izzive. Struktura kontingen-
ta mi je kot poveljniku omogočala kakovostno 
izpolnitev dodeljenega poslanstva.

Katere so bile vaše pomembnejše naloge?
Poslanstvo kontingenta je bilo podpirati za-
vezništvo in mednarodno skupnost pri zago-
tavljanju varnega ter stabilnega okolja in svo-
bode gibanja na Kosovu. Najpomembnejše je 
bilo izvajati naloge znotraj enot in poveljstev 
sil Kfor, varovati njihove objekte, patruljira-
ti in zagotavljati hitre odzivne sile (QRF), kar 
pa so bile prednostne naloge manevrske čete. 
Po načrtu dela je četa izvajala varovanje objek-
ta posebnega pomena, torej samostana Viso-
ki Dečani. Pripadniki LMT so vzpostavljali in 
vzdrževali stike z vladnimi in nevladnimi or-
ganizacijami v svojih občinah ter lokalnimi 
predstavniki. NPE je bil odgovoren za celovito 
logistično podporo kontingenta, naši častniki 
in podčastniki pa so izvajali štabne naloge v 
mednarodnih poveljstvih sil Kfor. 

36. kontingent je bil v marsičem 
edinstven. Tudi v tem, da ste kljub 
nepredvidenemu dvomesečnemu 
podaljšanju delovanja na misiji svoje 
naloge odlično opravili. Kako ste 

aprila, kot je bilo prvotno načrtovano. Ko smo 
bili napoteni na Kosovo, smo pričakovali, da 
bomo opravljali naloge v obdobju, kot je bilo 
določeno v ukazu. Zavedali smo se, da se lahko 
zgodijo spremembe zaradi različnih razlogov, 
kot na primer ob spremenjenih varnostnih 
okoliščinah na območju delovanja, zaradi teh-
ničnih težav med prevozom itn. Kljub temu 
nas je odločitev o podaljšanju misije presene-
tila. Pohvaliti je treba pripadnike kontingenta, 
saj so se na to odločitev odzvali zelo profesio-
nalno. S tem so pokazali in dokazali, da pravil-
no razumejo vojaški poklic in svojo vlogo v or-
ganizaciji. Vsak izmed njih se je ob tem srečal 
z izzivi, saj je zaradi podaljšanja misije moral 
prilagoditi svoje življenje doma. Večina pripa-
dnikov ima svoje družine ali določene družin-
ske obveznosti, ki pa so jih prilagodili. Nalogo 
so opravili, kot se je od njih pričakovalo. 

Kako je podaljšanje vplivalo 
na kakovost vašega dela?
Ocenjujem, da podaljšanje ni vplivalo na ka-
kovost opravljanja naših nalog. Prepričan 

pripadniki sprejeli odločitev, da se vaš 
mandat podaljša še za dva meseca?
Delovanja na misiji ni podaljšal celoten kon-
tingent, temveč približno polovica njegovega 
moštva. To so bili pripadniki manevrske čete, 
skupina HUMINT (Human Intelligence) in 
nekaj posameznikov, ki so opravljali dolžno-
sti v mednarodnih poveljstvih. Nekinetičen 
del kontingenta, pripadniki LMT, večina pri-
padnikov NPE, skupina vojaške policije in ve-
čina častnikov ter podčastnikov v poveljstvih 
na različnih ravneh pa so se zamenjali konec 

sem, da smo v tem obdobju delovali celo ne-
koliko bolje kot v preteklih mesecih. Podob-
no velja, kadar delo kontingenta ocenjujem z 
vidika varnosti v prometu in vzdrževanja di-
scipline. Izpostaviti je treba, da je poveljnik 
motorizirane čete Sierra, skupaj s podreje-
nim poveljniškim kadrom, odlično opravil 
svojo nalogo. Ena izmed posledic podaljša-
nja misije, ki sem jo opazil pri sebi in podre-
jenih, je bila občasno zmanjšana toleranca za 
sprejemanje napak pri tistih aktivnostih, ki 
niso bile najbolje načrtovane. Iz dneva v dan 
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so se dogajale spremembe, predvsem zaradi 
rotacije drugih kontingentov. Vsega nismo 
mogli predvidevati, zato so se časovnice po-
gosto spreminjale. Pri tem je bil včasih ka-
kšen odziv manj takten, kot je bil na začet-
ku našega delovanja. Prilagoditve načrtov so 
bile nujne tudi znotraj MNBG-W, saj smo z 
zamikom rotacije prerazporedili naloge, ki 
so bile dodeljene drugim enotam. Tako smo 
vsem enotam, ki so na novo prišle na obmo-
čje delovanja, zagotovili ustrezen čas za uva-
janje in zahtevano usposabljanje.

Ali so bili v vašem nadrejenem 
poveljstvu zaskrbljeni, ko so izvedeli, 
da slovenska BBSk ni uspešno 
opravila preverjanja in da Slovenska 
vojska ne bo mogla pravočasno 
zagotoviti kadrovske rotacije? 
Pri tem bi rad poudaril, da je ocenjevanje enote 
po metodi CREVAL zelo zahtevno. S komer 
koli sem se pogovarjal, na primer s pripadni-

ki italijanske in nemške vojske, so takšne izzi-
ve že doživeli v svoji karieri. Povsem normal-
no je, da enota na preverjanju ni uspešna ali 
ne doseže zahtevanega standarda. V pogovo-
rih s tujimi kolegi sem zaznal, da jim ni vsee-
no in da bi bilo bolje, če bi preverjanje opravili 
po načrtu. Nekateri od njih pa so se tudi vese-
lili, da bomo kot kontingent ostali z njimi dlje 
časa, saj so se med nami, Italijani, Avstrijci in 
Moldavci, s katerimi smo največ delali, vzpo-
stavili zelo dobri odnosi.

Vaš kontingent je pred časom opravil 
daljša in intenzivna usposabljanja ter 
priprave, tudi podobno preverjanje 
po metodologiji CREVAL, zato lahko 
rečemo, da je šlo za visoko usposobljen 
in dobro pripravljen kontingent 
SV. Ali podobno menite tudi vi? 
Motorizirana četa je opravila zahtevno uspo-
sabljanje v okviru doseganja končnih ope-
rativnih zmogljivosti BBSk 1. brigade. Ta je 

uspešno opravila preverjanje po prilagoje-
ni metodi CREVAL konec maja 2016. Četa 
je v nadaljevanju opravila še usposabljanje in 
preverjanje za Bojno skupino Evropske unije 
(EUBG), od januarja do junija 2017 je bila 
v šestmesečni pripravljenosti za delovanje, 
nato pa se je proti koncu junija začela namen-
sko pripravljati za napotitev na misijo Kfor 
ter je uspešno izvedla končno preverjanje.

Kako so potekale priprave kontingenta 
in kako kakovostne so bile?
Najbolj intenzivne in zahtevne priprave je vse-
kakor imela motorizirana četa, ki je bila zelo 
dobro usposobljen in homogen vojaški kolek-
tiv. To se je pokazalo kot pozitivno med izvaja-
njem nalog na območju delovanja. Odkrito bi 
rad povedal, da pri četi nisem pričakoval težav 
ne glede na dejstvo, da je prav ta enota predsta-
vljala večino vseh sil v našem kontingentu. Ve-
čina drugih pripadnikov v kontingentu se med 
seboj skoraj ni poznala. Prvič smo se srečali ju-

nija lani, potem ko je bil oblikovan kadrovski 
seznam in smo se začeli namensko pripravljati 
za Kfor. Priprave kontingenta so trajale pribli-
žno pet mesecev in so bile načrtovane tako, da 
smo zagotovili zahtevano usposobljenost po-
sameznikov kot tudi vseh elementov v sesta-
vi kontingenta. Sledil je skupinski del priprav, 
na katerem so pripadniki kontingenta spozna-
li območje delovanja z zgodovinskega, kultur-
nega in verskega vidika. Deli teh priprav so bili 
še predstavitev pravil delovanja, ukrepi zašči-
te sil ter seznanitev s statusnimi zadevami. 
Med pripravami na nalogo smo spoznali iz-
zive, povezane z usklajevanjem vseh zahteva-
nih individualnih in kolektivnih usposabljanj, 
streljanj, zdravniških pregledov, cepljenj, za-
dolževanja opreme in preverjanja. Vse to smo 
morali uskladiti s koriščenjem letnih dopu-
stov, saj so naše priprave potekale poleti. Eno 
izmed najzahtevnejših nalog na območju de-
lovanja izvajajo pripadniki LMT. Izbrani so 
bili iz različnih enot. Prizadevali smo si, da jih 

čim hitreje oblikujemo v homogene kolektive. 
Za pripadnike LMT smo izvedli dvakrat po en 
teden osredotočenih priprav in usposabljanj. 
Vodstveni kader se je udeležil dvodnevnega 
usposabljanja na Pokljuki, kjer smo pregledali 
pomembnejše dokumente ter pripravili svoje 
dokumente in ukaze za delovanje znotraj slo-
venskega kontingenta. Vsak izmed elementov 
kontingenta je bil svojevrstno vpet v nadreje-
no strukturo. Na primer NPE in vojaška po-
licija sta bila neposredno podrejena meni kot 
poveljniku, medtem ko so bili motorizirana 
četa in pripadniki LMT umeščeni v struktu-
ro Kfor poveljnikov tujih oboroženih sil v na-
tančno določenem poveljniškem razmerju. 
Nad temi sem kot poveljnik imel le omejeno 
pristojnost. Te pristojnosti smo dodatno zelo 
natančno analizirali, da bi se izognili težavam 
na območju delovanja. Priprave kontingenta 
ocenjujem kot dobre in kakovostne, saj se je iz-
kazalo, da so bili pripadniki pripravljeni za iz-
vedbo svojih nalog, tako na ravni posamezni-
ka kot na kolektivni ravni. Seveda pa so vedno 
mogoče izboljšave in optimizacija.

Vsekakor so bile pomembne vsebine s 
področja poznavanja območja delovanja 
in navad lokalnega okolja. Kako ste 
vsebine vključevali v priprave?
Pripadniki so opravili skupinski del priprav, 
na katerem smo jih seznanili z zgodovino in 
kulturnimi značilnostmi območja delova-
nja. Izvedli smo še obveščevalne in protiob-
veščevalne priprave, katerih nosilci so bili 
pripadniki Slovenske vojske in Obveščeval-
no-varnostne službe, ki območje delovanja 
zelo dobro poznajo. Pomembnejši poveljni-
ški kader se je udeležil priprav, ki so jih or-
ganizirali pripadniki Generalštaba SV in 
Obveščevalno-varnostne službe. Pomem-
ben prispevek k poznavanju lokalnega okolja 
pa so predstavljale izkušnje, saj je veliko pri-
padnikov SV že bilo v mednarodni operaci-
ji na Kosovu. V formalnih in tudi neformal-
nih pogovorih so jih prenesli na tiste, ki so 
bili v Kfor prvič napoteni. To so neprecenlji-
ve izkušnje, ki jih starejši in izkušenejši pri-
padniki lahko prenesejo na svoje mlajše ko-
lege. Izkušnje niso pomembne samo z vidika 
poznavanja kulture, zgodovine, načina delo-
vanja, temveč tudi za vsakodnevno bivanje in 
delovanje na misiji. Pri tem gre na primer za 
vprašanja, kako rešiti komunikacijo z dru-
žino, si organizirati svoj življenjski ritem na 
območju delovanja in podobno. 

Na misiji na Kosovu ste že trikrat 
sodelovali, zato najbrž dobro poznate 
razmere na območju delovanja. 
Ali so se v obdobju od vašega 
prvega oziroma zadnjega obiska na 
Kosovu te bistveno spremenile?
Kot pripadnik SV na misiji Kfor sem opra-
vljal nalogo poveljnika čete v dveh kontin-
gentih. Prvič leta 2007 in drugič leta 2009. 
Od takrat do danes se je narava misije pre-
cej spremenila. Močno se je zmanjšalo šte-
vilo objektov posebnega pomena (PrDSS), ki 
jih varuje Kfor. Mednarodne sile Kfor poleg 
svojih vojaških baz varujejo samo en takšen 
objekt, in to je samostan Visoki Dečani. Va-
rovanje preostalih PrDSS opravlja kosovska 
policija. Na Kosovu je zdaj veliko bolj pou-
darjeno nekinetično delovanje, kar pomeni, 

Na Kosovu je zdaj veliko bolj poudarjeno 
nekinetično delovanje, kar pomeni, da so vodilno 
vlogo prevzeli pripadniki LMT in njihova 
nadrejena poveljstva (JRD). Kinetični del sil Kfor je 
tretja odzivna sila in ostaja na območju  delovanja 
s pomembno nalogo varovanja objektov in 
zagotavljanja hitrih odzivnih sil, ki jih poveljnik sil 
lahko uporabi ob poslabšanju varnostnih razmer.

da so vodilno vlogo prevzeli pripadniki LMT 
in njihova nadrejena poveljstva (JRD). Kine-
tični del sil Kfor je tretja odzivna sila in osta-
ja na območju delovanja s pomembno nalo-
go varovanja objektov in zagotavljanja hitrih 
odzivnih sil, ki jih poveljnik sil lahko upora-
bi ob poslabšanju varnostnih razmer. Pred-
nostno vlogo zagotavljanja varnosti imajo 
različne kosovske varnostne organizacije, 
in sicer kosovska policija, obmejna policija 
in kosovske varnostne sile (KSF), ki so veli-
ko bolje usposobljene in opremljene kot pred 
leti. Dejstvo pa je, da Kfor ostaja na Kosovu 
najpomembnejši dejavnik stabilnosti. 

Kako so se spremenile razmere 
za delo in življenje v bazah?
Tudi razmere v vojaških bazah na Kosovu so 
se od moje zadnje napotitve tja precej spre-
menile. Slovenski kontingent je bil nastanjen 
na treh lokacijah. Večina, 179 pripadnikov, 
je bila v bazi Villagio Italia v Peći, 42 pri-
padnikov se je nastanilo v kampu Film City 
v Prištini, kjer je tudi poveljstvo sil Kfor, in 
21 v kampu Marechal de Lattre de Tassigny 
v Novem selu. Baza v Peći se v primerjavi z 
letom 2009 po svoji velikosti ni spremenila, 
je pa v primerjavi z letom 2009 tam bistveno 
manj pripadnikov, in sicer zaradi zmanjševa-
nja sil Kfor. Na drugi strani se baza v Novem 
selu polni zaradi zapiranja baze v Prizrenu. 

Na katerih področjih je po vaših 
ocenah opazen največji napredek?
Kosovo se hitro razvija, tako na družbe-
nopolitičnem področju, z vidika medna-
rodnih povezav kakor na področju razvoja 
infrastrukture.

Kosovo v tem trenutku sicer velja za 
precej varno in stabilno območje, 
na katerem ni večjih nevarnosti. 
Pa vendarle, katere so bile največje 
grožnje pri vašem delu?
Glede na dejstvo, da nismo bili nikoli napo-
teni na nalogo za nadzor množic in nemirov, 
kar sicer predstavlja najvišjo stopnjo varno-
stnega tveganja, je bilo največje tveganje za 
nas udeležba v cestnem prometu. Zato smo 
to področje zelo poudarili in delovali preven-
tivno, tako z vidika zagotavljanja tehnične 
brezhibnosti vozil, za kar smo poskrbeli z re-
dnim vzdrževanjem vozil, kot s stalnim opo-
zarjanjem in pogovori o tem, da je treba vo-
ziti skladno s predpisi in prilagoditi vožnjo 
razmeram na cesti. Poleg varnosti v prometu 
ostaja še vedno visoko na lestvici tveganj vo-
hunstvo, zato smo bili tudi na to zelo pozor-
ni. Ukrep za reševanje vseh tveganj je bila za-
gotovo disciplina, kar pomeni profesionalno 
opravljanje nalog ob hkratnem zagotavljanju 
pogojev za sprostitev in čim bolj kakovostno 
preživljanje prostega časa. Poveljniki na vseh 
ravneh smo se trudili svojim podrejenim 
vedno znova dopovedati, da smo na obmo-
čju delovanja, ki je na prvi pogled varno in 
stabilno, vendar se lahko razmere zelo hitro 
spremenijo. Tako smo izvajali vse naloge. 

Kako je bilo poskrbljeno za preživljanje 
prostega časa v vašem kontingentu?
Z glavnim podčastnikom kontingenta sva se 
že med pripravami veliko pogovarjala o tem. 
Oba sva se zavedala, da je stik z domačimi 

pomemben za pripadnike kontingenta. Pri-
padnikom smo zato zagotovili vse, kar je bilo 
mogoče znotraj naših zmožnosti, da so ta stik 
z domovino in domačimi ohranjali tudi med 
misijo. Kot v preteklih kontingentih smo jim 
omogočili dostop do spletnih povezav, ki so 
se proti koncu delovanja naše rotacije precej 
izboljšale. Še zmeraj pa se je veliko pripadni-
kov odločilo, da bodo čez lokalnega ponu-

dnika zakupili dodatne povezave, po kate-
rih je bil prenos podatkov nekoliko hitrejši. 
Pomembno je bilo tudi preživljanje prostega 
časa. Pripadnikom kontingenta smo omogo-
čili praznovanja rojstnih dni, praznovanj ob 
povišanju v činu, prejemu medalje in drugih 
priložnostih. Večina kontingenta je svoj pro-
sti čas namenila športnim aktivnostim. Vo-
jaška baza v Peći ima dobre razmere za tek, 
igranje košarke, odbojke in udejstvovanja v 
drugih športih. V bazi sta tudi sodobno opre-
mljen fitnes in savna. Poskrbljeno je bilo še 
za druge prostočasne aktivnosti, ki jih orga-
nizira Kfor. Naj omenim samo tradicionalen 
mednarodni pohod Dancon March, ki se ga 
je udeležilo veliko naših pripadnikov. Orga-
nizirali smo aktivnosti v okviru praznovanj 
slovenskih praznikov, na primer božiča, ve-
like noči, dneva državnosti in drugih. Ob 
tem smo se pripadniki celotnega kontingenta 
zbrali na enotni slovesnosti z druženjem. Po-
vabili smo tudi pripadnike tujih oboroženih 

sil. Poveljstvo sil SV nas je podpiralo pri za-
gotavljanju dobrot iz domovine, brez kate-
rih si praznovanja ne bi mogli zamisliti, zla-
sti orehove potice, šunke, kranjskih klobas in 
drugih tipičnih slovenskih jedi.

Vodenje tako velikega kontingenta s 
skoraj 250 pripadniki je bilo zahtevno 
in odgovorno, pa vendar je to bila 

za vas neprecenljiva izkušnja. Kako 
bo vplivala na vašo poklicno pot?
Gre za izkušnjo, ki je ne moreš pridobiti ni-
kjer drugje. Dolžnost sem, kot sem že pove-
dal, vzel kot osebno in strokovno izkušnjo. 
Kfor je okolje, ki omogoča preizkusiti dolo-
čene stvari. Tako sem na tej misiji namenoma 
v praksi preizkusil, kako je določati naloge v 
večjem obsegu kot kdaj koli prej v svoji kari-
eri. Zavedal sem se, da ne morem vsega sam 
opraviti, zato sem se odločil, da bom prene-
sel več nalog in odgovornosti na podrejene. 
Moja praktična izkušnja z misije je potrdila, 
da je podrejenim treba zaupati. Seveda pa je 
treba k temu vključiti še prvine nadzora po 
načelu »zaupanje je dobro, nadzor je boljši«. 
Pred misijo sem bil v skrbeh, ali bodo podre-
jeni udejanjili moja pričakovanja ali ne, ven-
dar so bila vsa moja ugibanja odveč. Kadar 
podrejenim dodeliš odgovornost in pristoj-
nost ter jasno nalogo, bodo vsekakor prese-
netili. Tudi mene so, in to zelo pozitivno. 
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IZ NAŠIH ENOT

BIOLOŠKA NEVARNOST 
IZ ZRAKA

Besedilo: Aljaž Peček
Foto: Bruno Toič

Na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika in na Pokljuki je od 20. do 22. junija 
potekala mednarodna vaja kriznega odzivanja ob letalski nesreči Zlomljeno kri-
lo 2018. Vaja je bila izvedena v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in Fra-
portom Slovenija v organizaciji Stalne komisije za preiskovanje letalskih nesreč in 
incidentov vojaških zrakoplovov Ministrstva za obrambo. Osredotočena je bila na 
nevarnost bioloških nesreč in namenjena utrjevanju sodelovanja med različnimi 
enotami za posredovanje ob množičnih nesrečah.

NEUSPEŠEN	PRISTANEK	
TOVORNEGA	LETALA
Scenarij je predvideval kompleksno nesre-
čo. Civilno transportno letalo z registr-
sko oznako z Bližnjega vzhoda je pri pre-
letu sporočilo kontroli zračnega prometa, 
da ima tehnično težavo. Poskusilo je zasil-
no pristati na Letališču Jožeta Pučnika, kar 
mu ni uspelo in je treščilo na vojaški del tega 
letališča. Deli razbitin so padli na helikop-
ter Slovenske vojske, ki je zagorel, drugi deli 
pa so poškodovali Pilatus PC9, ki je bil v ti-
stem trenutku v stanju pripravljenosti. Heli-
kopter je bil na srečo prazen, vendar so za-
radi dveh pilotov v civilnem transportnem 
letalu in štirih v okolici Pilatusa pričako-
vali šest poškodovancev. Kontrola letenja je 
sprožila prve ukrepe, ki so obveščanje služ-
be za gašenje in reševanje ter regijskega cen-
tra za obveščanje in aktivacija preiskoval-
cev letalskih nesreč v civilnem ter vojaškem 
delu. Ker se je nesreča zgodila blizu centra 
preiskovalcev, so bili ti hitro na kraju nesre-
če. Glavni preiskovalec je ocenil, da gre za 
večjo letalsko nesrečo, zato je aktiviral člane 
Službe za preiskovanje letalskih nesreč in 

incidentov vojaških zrakoplovov. Začeli so 
izvajati ukrepe za gašenje in reševanje.

AKTIVACIJA	LETALIŠKIH	GASILCEV
Na kraj nesreče je prva prispela letališka ga-
silska enota z napadalnim vozilom Panter 6 x 
6 in začela z razdalje gasiti goreč helikopter. 
V helikopterju namreč ni bilo pilotov in zato 
ni bilo treba izvajati naprednejših tehnik re-
ševanja. Letališko gasilsko vozilo je zelo zmo-
gljivo, saj lahko gasi do 60 metrov daleč. Ci-
sterna na vozilu lahko prejme 12 do 13 tisoč 
litrov vode, na sprednjem delu vozila pa je 
konica, s katero je mogoče prebosti letalski 
trup in pogasiti notranjost letala ali helikop-
terja. Helikopterji lahko prejmejo do 1500 li-
trov goriva, zato lahko zagorijo v zelo krat-
kem času. Odzivni čas je zelo pomemben in 
ekipa mora biti na mestu požara tako hitro, 
kot je to mogoče. Cilj intervencije je takojšnja 
pogasitev požara, ki je zajel tovor, da se ogenj 
zaradi velike gorivne vrednosti ne bi razši-
ril. To bi bilo zelo nevarno za okoliške plovila 
in objekte. Skupina gasilcev se mora pojavi-
ti na terenu največ po treh minutah. Gasil-
ska vozila zato čakajo na najbolj pripravnih 

položajih, za primere, kadar letala sporočijo 
težave. Na letališču poznajo skladno z med-
narodnimi pravili tri stopnje alarma. Pri prvi 
stopnji alarma gre za stanje pripravljenosti. 
Ta se uvede, kadar se letalo zaradi tehničnih 
težav vrača na letališče in ga gasilske enote 
v pripravljenosti čakajo v garaži. Druga sto-
pnja alarma je nujno stanje. Pri tem pilot z 
gotovostjo pričakuje težave med pristankom 
in gasilska enota čaka na eni izmed treh točk, 
in sicer tam, kjer bo najbrž treba posredova-
ti. Tretja stopnja alarma je resnična letalska 
nesreča, pri čemer je glede na dogajanje oči-
tno, da mora posredovati gasilska enota. Ga-
silci so s posebnim vozilom zelo hitro poga-
sili helikopter.

ODKRIVANJE	NEVARNIH	SNOVI
Že med gasilsko intervencijo se je sestavil po-
seben krizni štab, v katerem so bili predstav-
niki posameznih agencij, policije, vojske, ci-
vilistov in službe Air Protocol na letališču. 
Oblikovalo se je še vodstvo kriznega podro-
čja. Zaradi suma, da bi bile na letalu, ki je po-
tovalo brez ustreznih dokumentov, nevar-
ne snovi, je glavni preiskovalec zaprosil za 
pomoč Civilno zaščito RS, Generalštab Slo-
venske vojske in Policijsko upravo Ljublja-
na. Te ustanove imajo na razpolago poseb-
ne enote, ki preverijo, ali je prizorišče varno. 
Šele po zagotovitvi varnosti lahko pridejo na 
kraj nesreče preiskovalci in preostalo moštvo 
za forenzično analizo. Na lokaciji so bili su-
mljivi kontejnerji, v katerih je bilo treba pre-
veriti, ali vsebujejo nevarne kemične in bio-
loške snovi. Zato je na tej vaji prvič sodeloval 
službeni pes, ki je odkrival eksplozivna tele-
sa na zrakoplovu. Psa z vodnikom je na vaji 

omogočila Slovenska vojska. Po besedah viš-
jega vojaškega uslužbenca XIV. razreda Petra 
Levstka, vodje veterinarske enote v VZE, 
lahko minsko-eksplozivna sredstva najhi-
treje poiščemo s psom. Ta je hiter, vztrajen 
in zanesljivo najde iskano nevarno sredstvo 
v več kot 90 odstotkih. Pes je lahko navajen 
tudi na 15 različnih vrst eksploziva in njiho-
vih kombinacij. Poleg vodnika psa je priso-
ten še pomočnik, na vaji je to bil inštruktor, 
ki pomaga pripraviti psa in vodnika na iska-
nje. Psa uporabljajo tudi za iskanje pogreša-
nih oseb in za preiskovanje ruševin. Navajen 
je na vnaprej dogovorjeni znak, ki ga nakaže, 
ko najde minsko-eksplozivno sredstvo. Ko 
pes s posebnim znakom določi kraj eksplo-
ziva oziroma druge nevarne snovi, ga vodnik 

pokliče k sebi in vodstvu sporoči koordinate. 
Ves čas iskanja mora biti vzpostavljen očesni 
stik med psom in vodnikom, razdalja med 
njima pa ne sme biti večja od dosega glasu, 
saj mora pes slišati vodnikova navodila. Če se 
stik prekine, je na voljo inštruktor, ki poma-
ga vodniku pri usmerjanju z druge lokacije. 
Pes mora biti natančen in sistematično prei-
skati vse točke. Psica Brina, ki je trenirana že 
deset let, se je pognala do razbitin, sistema-
tično ovohavala eno za drugo in se po manj 
kot pol minute usedla zraven nekega kosa 
opreme. Tako je sporočila, da je našla nevar-
no sredstvo. Ko se je na ukaz vrnila do svoje 
vodnice, jo je ta nagradila z igranjem. Iskanje 
se lahko hitro konča, kot na tej vaji, lahko pa 
se precej podaljša zaradi velikosti območja, 

ki ga mora pes pregledati. Na vaji je bilo na 
primer območje raztrosa razbitin majhno, v 
resničnosti pa se lahko razteza na več kva-
dratnih kilometrih. Polkovnik Mihael Klav-
žar, glavni preiskovalec letalskih nesreč in in-
cidentov vojaških zrakoplovov, je ocenil, da 
bi v resničnosti nesreča, kot so jo izvedli na 
vaji, zahtevala prostor z dolžino tri kilome-
tre in širino kilometer in pol. Na takšnem ob-
močju bi morali prebivalce evakuirati. Da bi 
to lažje potekalo, bi bilo treba redno obvešča-
ti lokalna gasilska društva in preostale pro-
stovoljce, ki se seznanijo s postopki ob nesre-
či in učinkovito pomagajo. Ko so nevarnosti 
eksplozivnih snovi odkrite, začnejo delovati 
posebne enote, ki jih začnejo odstranjevati in 
iskati druge mogoče grožnje.

PRIPRAVA NA 
GAŠENJE MAKETE 

HELIKOPTERJA

DOKUMENTIRANJE OBMOČJA RAZBITIN

ZBIRANJE 
VZORCEV ZA 

ANALIZO



14 SV SV 15

VOJAŠKI SLUŽBENI PSI

Besedilo: Borut Podgoršek
Foto: Bruno Toič

Na Vaji Zlomljeno krilo 2018 sta pripadnika Enote za vzrejo in šolanje vojaških 
psov prikazala vajo iskanja eksploziva, pri kateri pomaga pes. V Slovenski vojski 
sicer službene pse uporabijo pri preventivnih nadzorih varnostnih območij, znotraj 
vojaških objektov, pri pregledu gozdov, objektov, voznega parka in varovanju.

V	SLOVENSKI	VOJSKI	
TRADICIONALNO	ŠOLAJO	
NEMŠKE	IN	BELGIJSKE	OVČARJE	
V Enoti za vzrejo in šolanje vojaških psov 
so zaposleni štirje inštruktorji, ki že več let 
skrbijo, da se pes in vodnik dobro počutita 
pri opravljanju vaj in nalog. »Dobro vzduš-
je med šolanjem namreč prinaša uspešne re-
zultate pri delu,« je povedal vodja veterinar-
ske enote VVU XIV. razreda Peter Levstek in 
dodal: »V vojski tradicionalno šolamo nem-
ške in belgijske ovčarje slovenskega pore-
kla, saj imamo v Sloveniji zdrave in kako-
vostne pse, ki so rezultat dela po programu 
IPO tako v Slovenski vojski kot pri civilistih. 
Usposabljanje odraslega psa, ki že obvlada te-
melje poslušnosti in je star dve leti, traja šest 
mesecev. Že na začetku šolanja inštruktor-
ji urijo psa v smeri, da si želi sam opravljati 
vajo. Pri dobrem obrambnem ali patruljnem 
psu spodbujamo obrambni nagon, ki večino-
ma ni povezan z agresivnim vedenjem. Naša 
pogoj in cilj sta torej vzgojiti duševno stabil-
nega psa, ki se jasno odziva v določenih raz-
merah. Psi zaznavajo različne snovi, pred-
vsem pa je pomembno, da med treniranjem 
predstavimo psu vonjsko sliko. Psi iščejo 
minsko-eksplozivna sredstva predvsem za-
radi nagrajevanja. Pes, ki je uspešen v prei-
skavi, je vedno nagrajen in potem uživa v igri 
z igračo, ki jo dobi pri vodniku. Igrača je te-
meljna za nadaljevanje dela, ko pes že usvoji 
osnovno šolanje. Pri nadaljnjem delu v enoti 
se vodniki igrajo s psom po opravljeni vaji. 
Vaje potekajo vsak dan.«
Praviloma je pri enem psu prisoten vedno 
isti vodnik, tisti, ki je usposobljen in je po-
zitivno opravil usposabljanje v veterinarski 
enoti. Levstek je poudaril, da je menjava vo-
dnika psa seveda mogoča, saj je najpomemb-
nejše, da se vodnik in pes ujameta pri tim-
skem delu.

ISKANJE	EKSPLOZIVA
V vaji Zlomljeno krilo 2018 so predvideli, da 
je na prizorišču letalske nesreče morda tudi 
orožje. Vodnica službenega psa naddesetni-
ca Petra Prebeg iz 1. brigade SV je zato pri-
kazala, kako vodnik in pes delujeta v real-
nih razmerah. Psi so sposobni prepoznavati 
zelo majhne količine eksploziva in tudi člo-
veškim očem skrita minsko-eksplozivna 
sredstva. Kljub velikemu tehnološkemu na-
predku je pasji nos še vedno nepogrešljiv pri 
izvajanju različnih operativnih nalog. Pse je 
mogoče naučiti, da prepoznajo različne po-
sebne izvore vonjav. V Slovenski vojski se 
prilagajajo potrebam po uporabi psov glede 

prepoznavanja vonja. Njihovi psi zaznava-
jo tudi mamila in minsko-eksplozivna sred-
stva. Ko pes zazna iskano snov, to nakaže z 
gibom, ki ga poznata le pes in vodnik. Ti gibi 
so lahko ležanje, sedenje, stanje na mestu, 
vsekakor pa to ne sme biti lajež.

Pes lahko preventivno pregleda do pet vozil, 
kar je odvisno od vremenskih razmer, de-
lovne kondicije psa in starosti. Operativno 
lahko pregleda tri vozila ali površino 100 m². 
Tehnika iskanja eksplozivnih teles, ki so za-
kopana v tleh, se razlikuje od tistih, ki so na-
stavljena v prostoru ali avtu. Gre za veliko 
zgoščenost vonja v prostoru, ki se kopiči in 
ne izgine tako kot na prostem. Velike povr-
šine minskega polja psa veliko prej utrudijo 
kot preiskava avta. Zelo verjetno je tudi, da 
se zgodi eksplozija na poteg ali dotik psa. Vo-
dnik pri iskanju na prostem pošilja psa na-
prej, sam pa mu pri tem ne more pomagati, 

saj ne vidi spremembe v tleh. Kadar pa se vo-
dnik vključi v preiskavo, lahko psu zelo po-
maga. Vodnik in pes se lotita preiskave siste-
matično in poskušata vse preiskati.
Pse uporabljajo tudi za pregled sumljivih 
objektov ali vozil ob poteh, ob katerih se pre-
mika enota. Levstek je povedal, da predsta-
vljajo zapuščena vozila ob poteh na predelih, 
kjer ni mogoč obvoz, nevarnost. Ob tem je 
še poudaril: »Za preiskavo takšnih primerov 
pošiljamo pse na varni razdalji v pregled. Psi 
morajo biti za takšne primere ustrezno izur-
jeni, da lahko že pred enoto samostojno pre-
gledajo teren in objekte. Psi so zelo zanesljivi. 
Kadar obstaja možnost dveh prisotnih vodni-

kov, je dobrodošla potrditev drugega tima.«
V Slovenski vojski imajo službene pse v 
1. brigadi, 72. brigadi, ESD in LOGBR. Psi ži-
vijo različno. Psi za varovanje so seveda po-
vezani z objektom, ki ga varujejo. Pse za iska-
nje MES in droge pa lahko vodniki odpeljejo 
tudi domov. Ti psi niso popadljivi. Obrambni 
psi so nastanjeni v vojašnicah, kjer je njihova 
enota. Psi lahko služijo domovini tudi osem 
let in več. Potem se »upokojijo« in se nasta-
nijo v Primožih, kjer preživijo svojo starost. 
Tam je zanje poskrbljeno na področjih zdra-
vstvene oskrbe, namestitve s prehrano in 
vsakodnevnega gibanja. 

NEVARNOSTI	KONTAMINACIJE
Zaradi raztresenega tovora ni bilo takoj raz-
vidno, katere nevarne snovi so prisotne in 
kje so. Zato je začela delovati posebna prei-
skovalna skupina, sestavljena iz pripadnikov 
Slovenske vojske in Civilne zaščite RS. Osre-
dotočila se je predvsem na kemične, biološke 
in mikrobiološke snovi. Postopek so začeli 
izvajati s postavitvijo posebnega šotora, ki je 
bil zbirna točka za oblačenje v zaščitne oble-
ke. Te so udeležene zaščitile pred morebitni-
mi agensi, ki so lahko na območju raztrese-
nega tovora. Šele ustrezno zaščiteni so začeli 
zbirati vzorce. Vsak vzorec je bil z embala-
žo vred zaradi mikrobioloških razlogov tri-
krat razkužen, saj pri prenosu zunaj obmo-
čja kontaminacije ne sme biti možnosti, da 
bi se okužba razširila. Delo je potekalo po-
časi in sistematično. Glede na rezultat prei-
skave so se ustrezno prilagodili stopnja pri-
pravljenosti in varnostni ukrepi za vse, ki 
so na tem območju nadaljevali delo. Eden 

izmed mikrobioloških vzorcev se je preveril 
v mobilnem laboratoriju blizu kraja nesre-
če, drugi vzorec z istega mesta pa so prene-
sli v referenčni laboratorij. Priprava vzorcev 
za transport sledi strogim varnostnim meri-
lom – vsak vzorec je zaščiten s tremi sloji em-
balaže, tako da jih je mogoče peljati z nava-
dnimi vozili. Po končanem vzorčenju so se 
vsi člani ekipe vrnili na svoje izhodišče ozi-
roma osrednjo zbirno točko, kjer je poteka-
la dekontaminacija. Najprej so bile na vrsti 
torbe z vzorci, potem pa osebje. Celotno po-
vršino skafandra so očistili z dezinfekcijsko 
tekočino, pri tem so pazili tudi na morebitne 
poškodbe na zaščitni obleki. Postopek sla-
čenja zaščitnega skafandra je potekal stro-
go in skladno z navodili. Glavno vodilo zbi-
ranja vzorcev je preprosto – nikomur se ne 
sme muditi, saj se zaradi naglice lahko pove-
ča možnost napak. Postopki so namreč zelo 
natančno in podrobno predpisani.

PREISKAVA	SE	NADALJUJE
Ko je ocenjena verjetnost kontaminacije in 
je območje ovrednoteno kot varno ter do-
stopno za preiskovalce, se začnejo daljši po-
stopki ugotavljanja vzrokov nesreče in druge 
analize. Višji kriminalistični inšpektor Ro-
bert Praček, glavni policijski preiskovalec, 
je pojasnil, da mora kriminalistična polici-
ja med potekom dela intervencijskih enot 
opazovati njihovo delo, saj to pomaga pri na-
daljevanju postopka. Glede na potrebe pre-
iskave se ustanovi posebna skupina, ki ima 
ob drugih obveznostih nalogo identifikacije 
žrtev. Skupina mora biti multidisciplinarna, 
saj morajo njeni člani poznati letalsko teh-
niko, mednarodno pravo, postopke identi-
fikacije ponesrečencev in druge veščine, pri 
tem pa ji pomaga še veliko specialistov. Pre-
iskava se postopno širi in napake na začetku 
lahko obrnejo tok preiskave ali pa celo one-
mogočijo uspešen konec. Na vaji je sodelo-
val profesor dr. Jože Balažic, vodja enote za 

identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno 
medicino in član stalne komisije za preisko-
vanje letalskih nesreč in incidentov Ministr-
stva za obrambo. Opozoril je na težavnost 
identifikacije poškodovancev: »Pri letalskih 
nesrečah so trupla praviloma zelo poškodo-
vana in deformirana, lahko so tudi v delih. 
Identifikacija poteka najdlje in jo je časov-
no težko opredeliti. Lahko imamo malo po-
kojnih, a vseeno veliko dela, lahko pa je veli-
ko mrtvih, a jih hitro identificiramo. Vaje so 
zelo pripravne, saj se učimo na napakah. No-
bena nesreča ni enaka drugi. Treba je impro-
vizirati, zaradi česar so vaje še posebno zani-
mive. Postopki identifikacije so zelo težki in 
odgovorni. Tudi če najdemo samo en košček 
ponesrečenca, je pomembno, da predamo 
svojcem pravega. Naša prednostna naloga je, 
da svojci dobijo posmrtne ostanke samo od 
svojega bližnjega in pri tem ne smemo dela-
ti napak.«

NA	SREČO	NI	VELIKO	
PRAKTIČNIH	IZKUŠENJ
Polkovnik Klavžar je poudaril, da so vaje bi-
stvene za krepitev usposobljenosti preiskoval-
cev, saj se poudarki vaj spreminjajo, jedro pa 
ostane isto – preiskovalci morajo biti vedno 
na kraju nesreče. Vaja Zlomljeno krilo 2018 je 
bila usmerjena v odkrivanje nevarnih snovi 
zaradi povečanja tveganja za njihov pojav v 
sodobnem času. V takih primerih ne gre samo 
za terorizem, temveč tudi za industrijske ne-
sreče. Vsaka vaja pripomore k povečanju od-
zivnosti in strokovnosti ekip, pripravljavci 
vaje pa se trudijo slediti časovni učinkovito-
sti postopkov in imajo v mislih predvsem po-
stopke, s katerimi se zaščiti varnost okoliških 
prebivalcev. Zaradi povečanja letalskega pro-
meta je tveganje za nesrečo večje. Potreba po 
izurjenih in šolanih preiskovalcih zato nara-
šča. Interes mednarodne zveze preiskoval-
cev je usmerjen v pridobivanje dovolj velikega 
števila dobro usposobljenih preiskovalcev, za 

kar so nujni mednarodno sodelovanje in iz-
menjave izkušenj. Na vaji je sodelovalo okrog 
70 pripadnikov različnih služb. Poleg doma-
če strokovne javnosti so si vajo ogledali še go-
stje iz letalskih preiskovalnih organov iz Srbi-
je, Madžarske, BiH in Nemčije. »Moramo se 
zavedati,« je pomiril Milan Dubravac, povelj-
nik gasilsko-letališke enote na brniškem le-
tališču, »da je letalski promet izredno varen 
in da je stopnja zavedanja potreb po varno-
sti na visoki ravni.« Med letom opazijo pribli-
žno 200 različnih incidentov, vendar na srečo 
ni resnejših nesreč. Ob dejstvu, da med enim 
letom čez glavno slovensko letališče potuje 
približno dva milijona potnikov, so razumlji-
ve manjše nesreče, kot so nepravočasno odpr-
tje koles ali pa zdrsi s pristajalne steze. Kljub 
dobri varnosti letalskega prometa in majh-
nim številom nesreč v Evropi ter ZDA bosta 
pripravljenost in usposobljenost preiskoval-
cev letalskih nesreč vedno nujni. 

OZNAČEVANJE 
RAZBITIN Z 
ZASTAVICAMI

VODNICA 
SLUŽBENEGA PSA 
NADDESETNICA 
PETRA PREBEG 
S PSIČKO BRINO
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ter po svojih najboljših močeh opravlja svoje 
naloge. Logistična brigada je enota, ki Slo-
venski vojski zagotavlja logistično podpo-
ro na vseh področjih vojaške logistike. Pol-
kovnik Arko je povedal, da omogoča brigada 
zelo pomembne zmogljivosti premične logi-
stike v sestavi namensko oblikovanih bojnih 
skupin, ob tem pa je še posebej izpostavil, da 
je prav eden izmed takšnih večjih sestavov v 
zadnjem obdobju prestal zahtevno preverja-
nje usposobljenosti po Natovi metodi CRE-
VAL. Po njegovem prepričanju v brigadi ve-
liko nalog opravijo uspešno ob hkratnem 
zavedanju, da so na katerem področju lahko 
tudi boljši. V zadnjem letu so opravili števil-
ne naloge in tudi vpetost enote v delovanje 
Slovenske vojske je tako obsežna, da skoraj ni 
naloge, ki je ne bi neposredno ali posredno 
podprli. V sestavi Logistične brigade so tudi 
pripadniki oklepno-mehaniziranih enot. 
»Imamo tankiste, ki s trudom in požrtvo-
valnostjo ohranjajo ter krepijo zmogljivosti 
oklepnih enot in ohranjajo njihovo tradici-
jo,« je poudaril polkovnik Arko ter dodal, da 
se trudijo krepiti usposobljenost tankov skih 
posadk in ohranjajo delovanje tehnike. Pri 

LOGISTIČNA BRIGADA 
SV PRAZNOVALA 
DAN ENOTE

Besedilo: Marko Pišlar 
Foto: Bruno Toič

V Vojašnici Petra Petriča v Kranju je potekala v petek, 29. junija, slovesnost ob dne-
vu Logistične brigade in ob dnevu oklepno-mehaniziranih enot Slovenske vojske. 
Pred šestnajstimi leti je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina, ki je postavi-
la temelje za delovanje Poveljstva enot za podporo. Enota se je med leti razvila v 
učinkovito logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse enote tako do-
ma kot v tujini. Logistična brigada SV, ki jo danes sestavljajo pripadniki 157. logi-
stičnega polka, 670. logističnega polka, Vojaške zdravstvene enote in Inženiringa, 
je s preoblikovanjem leta 2013 nastala iz prej omenjenega poveljstva. Glavno po-
slanstvo današnje Logistične brigade SV, ki praznuje svoj dan 1. julija, je zagota-
vljanje delovanja Slovenske vojske doma in v tujini. Slovesnosti ob dnevu brigade, 
na kateri sta zbrane nagovorila poveljnik Logistične brigade polkovnik Vincenc Ar-
ko in poveljnik sil SV brigadir Milko Petek, so se udeležili predstavniki lokalne sku-
pnosti, organizacij ter nekdanji poveljniki ter pripadnice in pripadniki enote.

LOGISTIČNA	BRIGADA	IMA	
V	SVOJI	SESTAVI	ŠTEVILNE	
PREDANE,	IZNAJDLJIVE	IN	
ODLIČNE	PRIPADNIKE
Gostitelj slovesnosti poveljnik Logistične bri-
gade SV polkovnik Vincenc Arko je v poz-
dravnem nagovoru spomnil, da brez Logi-
stične brigade ne bi bilo mogoče opraviti prav 

nobenega premika, transporta ali druge ak-
tivnosti. Omenil je, da ima brigada v svoji se-
stavi številne predane, iznajdljive in odlične 
pripadnice ter pripadnike in številna tehnič-
no izjemno zahtevna materialna sredstva. 
Brigada s svojimi pripadnicami in pripadni-
ki, pa naj bodo civilne ali vojaške osebe, vsa-
kodnevno, brez predaha, premorov ali ciklov 
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logistično četo znotraj omenjene zmogljivo-
sti. Pripadniki brigade so poskrbeli za dvig 
operativnosti SKOV 8 x 8, LKOV 6 x 6, uspe-
šno so izvedli vajo Beli žrebec 2018 in opravi-
li številna streljanja ter v okviru tega sodelo-
vali z logističnimi enotami vojsk zavezniških 
držav. Prav tako so uspešno izvedli vpoklic 
pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve 
in druge vojaške naloge ter pomagali civilne-
mu prebivalstvu ob naravnih ujmah. »Razvoj 
vojaške logistike se nikdar ne konča. Odvi-
sen je od veliko dejavnikov, zaradi česar je 
pomembno, da ima prilagodljive, profesio-
nalne in visoko strokovno usposobljene pri-
padnike, ki skrbijo za svoje izobraževanje 
ter izmenjujejo znanje in izkušnje z drugi-
mi domačimi ter tujimi strokovnjaki z raz-
ličnih strokovnih področij dela,« je povedal 
poveljnik sil SV ter dodal, da lahko le tako lo-
gistična enota sledi razvoju in spremembam 

na področju vojaške logistike. Še posebno 
pomembno je to v času, ko se usposabljanja 
in vojaške vaje ter mirovne operacije in mi-
sije neprekinjeno izvajajo na različnih kon-
cih sveta. Izpostavil je, da so vsi delo odlično 
opravili zaradi skupinske povezanosti, tova-
rištva in pripadnosti Slovenski vojski, kar je 
tudi najpomembnejša vrednota. Po njegovem 
prepričanju so ob vseh uresničenih nalogah 
pomembni funkcionalna profesionalizacija, 
timsko delo in hkrati spodbujanje odgovor-
nosti, avtonomnosti ter ustvarjalnosti vsa-
kega pripadnika, vzpostavitev in delovanje 
odličnih vojaških kolektivov ter vojaškega 
voditeljstva. Brigadir Petek je svoj nagovor 
sklenil s prepričanjem, da bodo pripadni-
ki brigade ohranili in izpopolnili vse, kar so 
s trudom dosegli. Imajo vse nujne lastnosti, 
kot so hrabrost, znanje in izkušnje, zato bodo 
zmeraj ob pravem času na pravem mestu. 

tem je izpostavil uspešno in odmevno delo-
vanje slovenskih tankistov v Združenem več-
nacionalnem centru za ugotavljanje pripra-
vljenosti v nemškem Hohenfelsu. Polkovnik 
Arko je ob koncu čestital pripadnikom, ki so 
v zadnjem letu korektno, pošteno in odgo-
vorno opravili prejete naloge, ter še posebno 
tistim, ki so stopili korak naprej in naredili 
nekaj več za sodelavce, brigado in Slovensko 
vojsko. 

LOGISTIKA	JE	POMEMBEN	
SESTAVNI	DEL	VOJSKE
Zbrane na slovesnosti je pozdravil tudi slav-
nostni govornik poveljnik sil Slovenske voj-
ske brigadir Milko Petek, ki se je vsem pripa-
dnicam in pripadnikom Logistične brigade 
ob dnevu enote ter dnevu oklepno-mehani-
ziranih enot zahvalil za njihov prispevek in 
trud. Poveljnikom, častnikom in častnicam 
se je zahvalil za vrhunsko opravljeno delo, 
podčastnikom in podčastnicam za odličen 
zgled, vsem preostalim vojaškim uslužben-
kam in uslužbencem ter civilnim osebam pa 
za pomemben prispevek h kolektivu in iz-
vedbi vseh nalog. Prav tako se je zahvalil še 
vojakinjam in vojakom za nesebično garanje. 
Poudaril je, da je prav logistika zelo pomem-
ben vojaški sestavni del. »Z zagotavljanjem 
učinkovite logistične podpore vsem enotam 
Slovenske vojske, doma in v tujini, prispe-
vate k nacionalni varnosti, zagotovitvi delo-
vanja in promociji Slovenske vojske. Ste ena 
izmed redkih enot, ki ves čas deluje in hkra-
ti izvaja še konsolidacijo, lastno usposablja-
nje, izobraževanje, urjenja, vaje in podobno,« 
je naštel brigadir Petek, ob tem pa izrazil spo-
štovanje do strokovnega in predano opravlja-
nega dela. Omenil je še, da so pripadniki bri-
gade v zadnjem letu med izpopolnjevanjem, 
usposabljanjem in dousposabljanjem ter pre-
verjanjem bataljonske bojne skupine poskr-
beli, da so bila materialna sredstva zagoto-
vljena, ustrezno pripravljena in pregledana. 
Prav tako so uspešno sodelovali z namensko 

MLADINA NA 
PREIZKUSU VOJAŠTVA

Besedilo: Aljaž Peček
Foto: Bruno Toič

Od 26. do 30. junija je v Veščinskem centru Vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipa-
vi potekal tabor MORS in mladi. Udeležilo se ga je 37 dijakinj in 65 dijakov iz raz-
ličnih srednjih šol in gimnazij. Na petdnevnem taboru so lahko spoznali temelje 
vojaškega življenja in opreme. Večini se je zdelo najzanimivejše tradicionalno stre-
ljanje z malokalibrsko puško, zaradi raznolikega programa pa so lahko za nekaj 
dni pozabili na vsakodnevno domačo rutino.

VIDELI SMO

O d temeljnega vojaškostrokovne-
ga usposabljanja in drugih uspo-
sabljanj se tabor nemalo razlikuje. 

Razlika je namreč v starosti udeležencev in 
posledično v pristopu do dela z njimi. Značil-
nosti prvega stika z srednješolci je opisal višji 
štabni vodnik Robert Kovač, poveljnik učne-
ga voda: »Mladi so polni energije in precej 
motivirani. Želijo si novega znanja in z njimi 
je lažje komunicirati ter delati. Največji stres 
predstavlja mladim odmik od doma. Na-
enkrat ni več varnosti, ki jo čutijo vsak dan 
doma, srečajo se z novimi ljudmi in opremo, 
s kupom opravil, držati se morajo časovnih 
rokov, postiljati svojo posteljo in pospravlja-
ti omarice.« Program mora zato biti stopnje-
valen in prilagojen zmožnostim udeležencev, 
da lahko v kratkem času pridobijo kar največ 
pozitivnih vtisov.

RAZNOLIKE	TEME	ZA	VEČ	ŽELJA
Mladi niso imeli veliko prostega časa med 
potekom programov. Prvega dne so jih v 

Ljubljani sprejeli in v Rojah so dobili svojo 
opremo. Po prihodu v Vipavo so se preoble-
kli, seznanili s splošnimi vojaškimi predpisi 
in se začeli učiti postrojitvenih pravil, ki so 
temeljno znanje vsakega vojaka. V vojašnici 
so spoznavali hišni red. Urejali so prostore in 
dodatno vadili postrojitve brez orožja. Dru-
gega dne so se seznanili s preživetjem v na-
ravi, kar je vključevalo prikaz zanimivih ve-
ščin. Naučili so se pridobivati vodo za pitje, 
pripravljati hrano, izdelovati bivake in pri-
pravljati kurišča. V popoldanskem delu so 
na delovnih točkah spoznavali oborožitev 
Slovenske vojske, in sicer puški F2000S in 
APM70 AB2, seznanili so se z orientacijo na 
terenu in vadili streljanje z zračno puško. Del 
dneva je bil namenjen predstavitvi malokali-
brske puške in varnostnih ukrepov pri rav-
nanju s tem orožjem. Zagotovo pa se bodo 
najbolj spominjali tretjega dne, ko so strelja-
li z malokalibrsko puško, umerjali zemljevid 
s kompasom in preizkušali osnovne tehnike 
premikanja po bojišču. Njihov delovni dan se 

je končal s čiščenjem opreme. Na zadnji polni 
dan tabora so obiskali Park vojaške zgodovi-
ne Pivka in si ogledali tankovsko enoto v Vo-
jašnici Stanislava Požarja. Popoldne sta pote-
kali predstavitvi orožja in opreme bojevnika 
21. stoletja. Zadnji dan je bil namenjen pred-
stavitvi kadrovskih potreb in možnosti zapo-
slitve v Slovenski vojski, čiščenju orožja, raz-
dolžitvi opreme in zaključni svečanosti, na 
kateri so vsi udeleženi prejeli potrdila o ude-
ležbi na taboru. Na taboru je bil dijakom pri-
kazan v čim krajšem času velik del vojaškega 
življenja. Z različnimi stopnjami težavnosti 
točk je bil prilagojen zmožnostim večine.

PRILAGODITVE	GLEDE	NA	
REDNO	USPOSABLJANJE
Prilagoditve so bile opazne na delovni točki 
premikanja vojaka po bojišču, kar je natanč-
neje opisal vodnik Aleksander Abdulović, 
poveljnik učnega oddelka. Namen točke je 
bil seznaniti udeležence z vojaškimi teme-
lji, in sicer s premikanjem vojaka po bojišču 
v paru. Tako so se osredotočili na pravilno 
uporabo orožja med premikanjem, na zakle-
panje in odklepanje orožja in na tri osrednje 
načine premikanja, in sicer plazenje, visoko 
plezanje ter kratek pretek. Vajo so prilagodili 
tako, da so vadili na krajši progi, inštruktorji 
pa so bili manj strogi pri popravljanju napak. 
Manj pozornosti so namenili odklepanju in 
zaklepanju orožja. Vodnik Abdulovič je po-
zitivno ocenil pripravljenost udeležencev, pri 
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Ocenjujem, da je razmerje med dobro in 
slabo fizično pripravljenimi enako pri obeh 
skupinah.« Glede na izkušnje je pojasnil, da 
so si udeleženci tabora MORS in mladi ter 
udeleženci Prostovoljnega služenja vojaške-
ga roka po željah podobni, saj pridejo viso-
ko motivirani. To pa ne velja zmeraj za kan-
didate za vojake. Abdulovič ocenjuje, da so 
udeleženci taborjenja dovzetni za učenje in 
da dobro sodelujejo. Tudi pri razumevanju 
znanja in navodil so enako dojemljivi, kot so 
njihovi starejši kolegi. Udeleženci so imeli na 
nek način srečo, saj je ob istem času poteka-
lo temeljno vojaškostrokovno usposabljanje. 
Tako so lahko videli, koliko opreme so ude-
leženci tega usposabljanja nosili v svojem ve-
likem nahrbtniku, saj so imeli v primerjavi 
z njimi v svoji prtljagi samo plastenko vode, 
majico in nekaj drobnarij.

ZADOVOLJSTVO	NARAŠČA	
SKLADNO	S	TRAJANJEM	UDELEŽBE
Vodilo programa je seznanjati mladino, 
da lahko odgovori na vprašanja, kaj voj-
ska je in kaj pomeni vojaški način življenja. 
Višji štabni vodnik Kovač je opisal pomen 

MILOŠ	ALEKSIČ
Najbolj mi je bila 
všeč vaja strelja-
nja z malokalibrsko 
puško. Spoznavamo 
tudi orientacijo in 
taktiko. Težavnost 
tabora ni bila tako 
visoka, da bi se spo-

mnil kakšnega trenutka, ko mi je bilo pre-
naporno. Vse sem izvedel brez težav in se 
pri tem zabaval. Inštruktorji se mi zdijo v 
redu, ker so prijazni in se jih ne bojimo. 
Pričakujem še veliko novih in zanimivih 
stvari. Pred taborom sem mislil, da bomo 
bolj okrepili telesno pripravljenost, ven-
dar se to ni zgodilo.

MITJA	ŠTADLER
Največja spremem-
ba v primerjavi s ci-
vilnim življenjem se 
mi je zdelo jutranje 
vstajanje. Sicer sem 
navajen vstajati ob 
šestih, tu pa vsta-
jamo ob pol šestih 

ali celo prej. Ta del se mi je zdel najtežji. 
Športne aktivnosti niso tako naporne, saj 
sem pričakoval bolj grob način z več di-
scipline in vadbe. Vse to se mi zdi za za-
četek sprejemljivo. Zanimive so bile še de-
javnosti, kot so streljanje, premikanje po 
bojišču in predstavitev orožja. Sestra je že 
zaposlena v vojski in prav ona me je nav-
dušila za udeležbo na taboru. O življenju 
v vojski mi je že veliko povedala, tukaj pa 
sem se lahko prepričal, da je imela prav. 
Tabor se mi zdi super.

ARELIS	
IBRAHIMOVIĆ
Od nekdaj me je za-
nimalo, kako voj-
ska deluje in kako 
poteka življenje v 
njej. Zato sem se 
odločil, da se ude-
ležim tabora. Pro-

sil sem starše in takoj so mi dovolili. Kar 
doživljam, je večinoma skladno s priča-
kovanji. Malce me je presenetilo, da tako 
zgodaj vstajamo in pričakoval sem jutra-
nje sklece ter tek, vendar se to ni zgodi-
lo. Namesto tega zjutraj dvignemo zastavo 
in pospravljamo postelje, čevlje ter obleke, 
kar me je presenetilo. Ves čas moramo biti 
urejeni, kar pomeni, da so naši gumbi za-
peti, hlače v čevljih, vezalke pospravljene, 
kape na glavah itn. Zato nam je zdaj seve-
da vroče. Do konca tabora še pričakujem 
zanimiv program.

EVA	BUDJA
Za udeležbo na ta-
borjenju me je pre-
pričal obisk sejma 
Informativa v Lju-
bljani. Na stojnici 
so predstavljali vo-
jaški tabor in takoj 
sem vedela, da se ga 

moram udeležiti. Všeč mi je disciplina in 
želela sem preizkusiti nekaj novega. Za-
nima me vojaško življenje. Najzanimivej-
ši izkušnji se mi zdita streljanje in premi-
kanje po bojišču. Najbolj me je presenetila 
strogost pri pospravljanju postelj. Če po-
stelje niso natančno pospravljene, jih in-
štruktorji razmečejo in znova moramo 
začeti pospravljati. Tudi urnika se je treba 
natančno držati. To se mi zdi prav, saj smo 
prišli zato, da se navadimo discipline. Voj-
ska me kot zaposlitev ne zanima, se mi pa 
zdi zanimivo prostovoljno služenje voja-
škega roka.

URŠKA	
HRASTNIK
Za udeležbo na ta-
boru sem se odlo-
čila sama. Sošolec 
mi ga je prejšnje leto 
priporočil in letos 
sem se ga lahko ude-
ležila. Vojska me ve-

seli in trenutno se odločam med šolanjem 
v vojski ali policiji. Nisem imela posebej 
izoblikovanih pričakovanj, čeprav so mi 
drugi omenili, da bo tabor zahteven. Zdi 
se mi, da do zdaj ni bilo nič takega v pro-
gramu, kar bi me prignalo do konca mojih 
zmožnosti. Na taboru so nam predstavi-
li le manjši del tega, kar se dogaja v vojski, 
tako da še ne vem, katero področje bi me 
najbolj zanimalo.

LEJA	BUDJA
Tudi mene je na ude-
ležbo na taborjenju 
prepričal obisk stoj-
nice na sejmu Infor-
mativa s prijateljico. 
Dobili sva odgovore 
na vprašanja o pote-
ku in dogodkih, zato 

sva se skupaj prijavili. Tudi moja sestra se 
je tabora udeležila zaradi mojega priporoči-
la. Pred prihodom nisem imela visokih pri-
čakovanj, presenetila pa me je disciplina. 
Vedela sem, da jo vojska zahteva, vendar si 
nisem mislila, da tako. Pomembni so po-
stopki, tudi pri postiljanju postelj, biti mo-
ramo točni, niti malo ne smemo zamujati, 
všeč so mi tudi natančnost pri stanju v vrsti, 
korakanje v skupini, obračanje in podobno. 
Vojska me zanima in mi je všeč, čeprav še 
ne vem, za kaj bi se odločila v svoji poklicni 
prihodnosti. Inštruktorji se mi zdijo prije-
tni, čeprav so nekateri zelo strogi. Vsi pa so 
kljub resnosti korektni in prijazni.

vojaškega življenja: »To pomeni, da so v uni-
formi, da so nenehno v skupini, ne pa sami, 
da vsi spijo v isti spalnici, uporabljajo iste 
prostore in sanitarije, da morajo pospravi-
ti za seboj in spoznati oborožitev. Vojska 
ni samo streljanje s puško, temveč vključu-
je veliko javnosti nevidnih opravil.« Zara-
di omejenosti trajanja tabora je prejel vsak 
udeleženec komplet uniforme in ene škor-
nje, drugo opremo so dobili glede na potre-
be različnih dejavnosti. Jutranja telovadba 
ni bila predvidena predvsem zaradi različ-
nih zdravstvenih omejitev udeležencev, saj 
za udeležbo na taboru podroben zdravniški 
pregled ni nujen. Športno dejavnost so na-
doknadili z dvakratnim pohodom na stre-
lišče Mlake, kar je znašalo skupno 20 kilo-
metrov. To je razdalja, ki je lahko, glede na 
izkušnje inštruktorjev, precej naporna za 
tiste, ki niso dobro telesno pripravljeni. Ne-
katere udeležence lahko na takem pohodu 
obutev ožuli, saj so vojaški škornji večino-
ma novi. Udeleženci lahko tabor predčasno 
zapustijo in tudi poveljnik voda je s starši 
dogovorjen, da jih pokliče ob disciplinskih 

težavah. Tabor je na srečo zapustil samo en 
udeleženec in še ta zaradi stare bolezni, ki 
se ni pozdravila do začetka tabora. Vse to 
prikazuje zadovoljstvo dijakov, ki ga je opi-
sal višji štabni vodnik Kovač: »Prvi dan so 
bili prestrašeni, danes pa vidim, da so pre-
cej bolj sproščeni. Mislim, da bo tako tudi 
v prihodnosti. Če si resnično želijo občuti-
ti pravo vojaško življenje, jim ustreza tudi 
strogost inštruktorjev. Nekateri si tega celo 
želijo, da je njihova izkušnja bolj pristna.« 
Glede na pogovore inštruktorjev s starši je 
mogoče vzroke za udeležbo razdeliti v tri 
okvirne skupine. Nekateri starši želijo, da bi 
se njihov otrok udeležil tabora zaradi pre-
izkusa nečesa novega, drugi pridejo zaradi 
oglasov na družbenih omrežjih, tretji pa na 
podlagi priporočil prijateljev.

VOJAŠKE	IZKUŠNJE	SO	
KORISTNE	TUDI	POZNEJE
Uporaba pametnih telefonov ni bila zažele-
na, saj bi jih udeleženci lahko na terenu po-
škodovali ali pa celo izgubili. Udeleženci so 
lahko zvečer poklicali svoje starše. Inštruk-
torji so jim svetovali, da na telefon pazijo 
tudi med polnjenjem zaradi možnosti kraje 
v večji skupini ljudi. Tako so se učili biti od-
govorni. To pa je bil le košček mozaika, ki 
so ga želeli pripravljavci tečaja predstavi-
ti mladim udeležencem. Višji štabni vodnik 
Kovač je povzel željo inštruktorjev: »Želi-
mo, da se naučijo nekaj, kar bo koristno za 
življenje. Pomembne so odgovornost, skrb 
in kolegialnost. Te izkušnje nam lahko po-
magajo tudi pozneje, kadar si ustvarimo 
družino. Na življenje začnemo drugače gle-
dati. Udeležencem poskušamo predstaviti, 
da ni osrednji cilj pridobiti vojaške vredno-
te, temveč življenjske. Tudi v civilnem življe-
nju potrebujemo disciplino, kadar se na pri-
mer odpravljamo na dopust in moramo vse 
organizirati ter se dobro pripraviti. Izku-
šenj, ki jih udeleženci pridobijo tu, ni mo-
goče doživeti drugje.« Predvsem pa je bilo 
obdobje petih dni dovolj, da so udeleženci 
ugotovili, ali jih vojaško življenje zanima ali 
ne. 

čemer je upošteval tudi njihovo starost: »Če 
srednješolce na taboru primerjam z redni-
mi udeleženci temeljnega vojaškostrokov-
nega usposabljanja, ni popolnoma nobene 
razlike. Nekateri so bili celo fizično bolje pri-
pravljeni, kot so starejši kandidati za vojaka. 
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MLADI PREŽIVELI 
DEL POČITNIC NA 
VOJAŠKEM TABORU

Besedilo: Marko Pišlar
Foto: Bruno Toič

Dijaki višjih letnikov srednjih šol in študentje slovenskih fakultet so lahko tudi letos 
del zasluženih počitnic preživeli na Vojaškem taboru 2018, ki ga je že 19. leto za-
pored pripravila in izvedla Slovenska vojska. Kar 68 udeležencev letošnjega voja-
škega tabora, izmed njih je bilo dvajset deklet, se je od 2. do 14. julija na širšem ob-
močju Bohinjske Bele in osrednjega vadišča SV v Postojni seznanilo s področji dela 
v vojski in se preizkusilo v vojaškem življenju. Tabor je kot že nekaj let do zdaj po-
tekal v organizaciji in izvedbi Šole za častnike Centra vojaških šol. Namestnik vod-
je tabora nadporočnik Jure Repina iz Šole za častnike je povedal, da je z izvedbo 
vojaškega tabora zelo zadovoljen, saj je bila motivacija udeležencev tabora kot tu-
di kandidatov Šole za častnike zelo visoka.

NA	VOJAŠKEM	TABORU	
68	KANDIDATOV,	IZMED	
NJIH	JE	BILO	20	DEKLET
Vojaški tabor je namenjen študentom in pol-
noletnim dijakom srednjih šol. Na taboru se 
seznanijo s temeljnimi vojaškimi vsebinami, 
udeležba pa je priložnost za promocijo Slo-
venske vojske, pridobivanje kadra ter mo-
žnost, da državljani, ki niso več deležni voja-
škega usposabljanja, spoznajo poklic vojaka, 
razvijejo vrednote domoljubja ter spoznajo 
organiziranost in delovanje Slovenske vojske. 
Namestnik vodje tabora nadporočnik Jure 
Repina iz Šole za častnike je pojasnil, da se je 
na razpis za udeležbo na letošnjem vojaškem 
taboru, ki je bil objavljen marca, prijavilo več 
kot 100 dijakov in študentov. Na podlagi iz-
polnjevanja pogojev in meril za udeležbo na 
taboru so jih izbrali 68, izmed teh 48 fantov 
in 20 deklet. Tabor je potekal v organizaciji 
Centra vojaških šol in Šole za častnike, v vo-
diteljski vlogi pa so se lahko preizkusili tudi 
kandidati 30. generacije Šole za častnike, ki 
tako pridobijo novo znanje. Nadporočnik 
Repina je razložil, da se kandidati za častni-
ke na taboru lahko preizkusijo, kako so uspo-
sobljeni za izvajanje nalog na ravni skupine, 
oddelka ali voda. 

V	BOHINJSKI	BELI	NAJPREJ	
SEZNANITEV	Z	VOJAŠKIM	DELOM
Vojaški tabor za dijake in študente je bil raz-
deljen v dva dela. Prvi del, ki je trajal od 2. 
do 8. julija, je potekal v Vojašnici Boštjana 
Kekca v Bohinjski Beli. Obsegal je uvodno 
seznanitev z delom in življenjem v vojski, po-
strojitvenimi pravili, orožjem in specialno 
opremo vojakov. Nadporočnik Repina je po-
vedal, da udeležence v prvem tednu sezna-
nijo še z vojaško disciplino in načinom dela 
v Slovenski vojski. Šele ko opravijo osnov-
ne teste ravnanja z orožjem in znajo varno 
uporabljati puško, sledi streljanje. V prvem 

delu so izvedli pouk iz orientacije in preiz-
kusili vrvne ter plezalne tehnike na pleza-
lišču Iglica v Bohinjski Beli. Spoznali so še 
vsebine iz premagovanja vodnih ovir s preč-
kanjem Save Bohinjke. Ob koncu prvega dela 
so letos prvič za udeležence tabora pripravi-
li spust z rafti, kar je pripomoglo k dvigu nji-
hove motivacije. 

NA	POČKU	URILI	TAKTIČNE	
POSTOPKE	IN	SE	UČILI	VSEBIN	
PREŽIVETJA	V	NARAVI	
V drugem delu tabora od 9. do 14. julija so po 
premiku z Bohinjske Bele na osrednje vadišče 
v Postojni izvedli taborjenje s poudarkom na 
urjenju taktičnih postopkov in vsebin preži-
vetja v naravi. Udeleženci tabora so bivali v 
napihljivih šotorih tabornega prostora Vesna 
na Bilah v terenskih razmerah, med dne-
vom pa so izvajali usposabljanje iz taktičnih 

postopkov na ravni oddelka v napadu, kopa-
li so zaklonilnike in se učili veščin preživetja 
v naravi. Nadporočnik Repina je dodal, da je 
bil namen vseh aktivnosti tudi udeležence ta-
bora pripraviti na zaključno vajo, ki je vklju-
čevala taktične elemente. Predstavitvena vaja, 
ki so si jo ogledali povabljeni gostje in pred-
stavniki medijev, je potekala na zmanjšanem 
območju. Nadporočnik Repina je razložil, da 
je za udeležence tabora aktivnost bolj motiva-
cijske narave, zato ni toliko pomembna tak-
tično pravilna izvedba postopkov. Ob koncu 
taborjenja so udeležence čakali sanacija boji-
šča, ureditev tabornega prostora na Počku in 
priprava na premik ter odhod nazaj v vojašni-
co v Bohinjsko Belo. Tam so nadaljevali s či-
ščenjem in razdolževanjem osebne opreme, 
ob koncu pa so se še enkrat zbrali na zaključ-
nem postroju, na katerem so dobili potrdila o 
udeležbi na vojaškem taboru 2018. 

IZVLEK RANJENEGA VOJAKA

Z JURIŠEM NAD NASPROTNIKA
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Filter za vodo
Slovenska vojska zagotavlja vojakom na terenu kakovostno 
pitno vodo. Če ne gre drugače, priskrbi pitno vodo v plasten-
kah. Ne vem sicer, kakšen bi bil vaš občutek, kadar bi se izgu-
bljeni v divjini žejni znašli pred kalno mlakužo, v kateri so se 
kopali divji prašiči. To sicer je voda, toda kakšna? Piti ali ne pi-
ti, to je zdaj vprašanje.

mi ta zdi najmanj uporabna. Filter s travo ima zaradi organskih sestavin 
omejen rok trajanja, saj zdrži največ teden dni. 
Kamenčki na vrhu filtra sicer ustavljajo vejice in listje, njihov osrednji na-
men pa je, da curek vode ne steče pregloboko ter da zadržijo oglje, ki 
potem ne priplava na površje. Tak filter je treba navezati na vrvico ali 
kako drugače obesiti in zliti vanj umazano vodo. Vodo lahko zajame-
mo z majico in jo ožamemo nad filtrom. Pri dobro izdelanih filtrih voda 
ne priteče takoj skozi. Nekaj časa traja in tudi potem teče počasi. Pri 
tem opravilu ne smemo hiteti. Počakati je treba, da filter svoje opravi. 
Sprva bo voda še kalna in jo bo treba še enkrat zliti nazaj, potem pa 
bo začela teči bistrejša. Tako pridobljena voda bo očiščena grobih 
delcev zemlje, alg, mikroorganizmov, jajčec komarjev in drugih žuželk. 
Kljub vsemu trudu pa ne bo prečiščena sestavin, ki so v njej raztoplje-
ne. Zato je najbolje, da tako vodo še dezinficiramo. To lahko najlažje 
opravimo s tabletami klora, ki so jih vojaki včasih imeli pri sebi, ali s ka-
kšnim drugim kemičnim izdelkom, na primer z jodom ali hipermanga-

Besedilo in foto: Igor Fortuna

Včasih je imel slovenski vojak filter za filtriranje vode, klorove tablete 
za njeno dezinfekcijo, danes pa nima ničesar izmed tega in še slab-
še, niti nujnega znanja za improviziranje ne. V Sloveniji imamo sicer 
srečo, saj imamo neokrnjeno naravo in veliko vodnih virov. Tako lah-
ko najdemo tudi izvire, iz katerih pijemo vodo brez kakršne koli filtra-
cije ali dezinfekcije.

Tako čiste vode pa ni mogoče povsod najti. Kadar pijemo onesnaže-
no vodo, navadno zbolimo zaradi prebavnih motenj. Da se to ne bi 
zgodilo, se je treba znajti in znati tudi onesnaženo vodo spremeniti v 
pitno. V prispevku ne bom govoril o filtrih, ki jih je mogoče kupiti. Če 
bi vsi imeli filtre, potem bi bilo to pisanje odveč.
O iskanju vode smo že govorili. Izhajal bom iz tega, da vodo že ima-
mo pri sebi, vendar ta ni čista. Najprej se je treba lotiti filtracije. Pri tem 
lahko uporabimo eno izmed plastenk. Plastenki odrežemo zadnjo peti-
no spodnjega dela, tako da dobimo posodico in lijak. Večji kos plasten-
ke obrnemo na glavo in odvijemo pokrovček. To je najpomembnejši del 
našega filtra. Za to lahko sicer uporabimo tudi nogavico ali rokav sraj-
ce. Vanj natresemo različne stvari. Sam najprej vanj položim kamen, ki 
delno zapre odprtino, lahko pa je to tudi gaza iz prve pomoči. Potem 
nanj natresem dobro zdrobljeno oglje, ki ga najdemo v vsakem ogn-
jišču. Zavijem ga v majico in s kamnom stolčem v prah. Finejši, kot bo 
prah, kakovostnejši bo filter. Oglje je najpogosteje uporabljeno pri filtrih 
zaradi svoje dobre lastnosti vpijanja strupov, vonjev in okusov. Če ga 
imamo dovolj, ni treba skopariti z njim. Več, kot ga nasujemo, bolje je. 
Naslednja plast naj bo čim drobnejši pesek oziroma mivka, na to vsuje-
mo plast bolj grobega peska in na koncu kamenje velikosti frnikul. Ne-
kateri uporabljajo žaganje, vendar pozor! Najdemo ga v gozdu, tam 
pa delajo gozdarji. Zato je takemu žaganju skoraj vedno primešano 
olje za mazanje verige na žagah, kar se lahko pozneje opazi na vodi. 
Zelo uporaben je prav tako mah. Nekateri uporabljajo travo, vendar se 

nom. Ker vsega tega seveda nimamo pri sebi, moramo vodo prekuha-
ti. Šele takrat lahko z gotovostjo trdimo, da je voda pitna. 
Če imamo pri sebi menaško, lahko vse to seveda naredimo že v njej. 
Kadar pa je nimamo, si lahko pomagamo s plastenkami, steklenicami 
in pločevinkami, ki jih zavržene najdemo v naravi. Pločevinke od pi-
jač ali druge hrane so samoumevne za uporabo. Malo je takih, ki so 
poskusili vodo že kdaj zavreti v steklenici ali steklenem kozarcu od ku-
maric. Oboje je namreč mogoče. Pri tem je treba paziti, da steklenico 
ali kozarec napolnimo skoraj do vrha. Kadar je temperatura preveč 
drugačna od temperature točke, ki je pod vodo, in tiste nad njo, bo 
steklenica počila. Sam sem navezal steklenico na žico in jo obesil nad 
ogenj. Tako je lahko voda zelo hitro zavrela. Steklen kozarec pa sem 
postavil na tla in ga obkrožil z žerjavico ter prav tako zavrel vodo. 
Nenavadno se zdi dejstvo, da lahko vodo zavremo tudi v plastenki. 
Napolnimo jo do vrha in dobro zapremo. Postavimo jo ob ogenj ali 
obesimo. Nikdar ne sme viseti neposredno na plamenih, temveč mora 
stati poleg njih. Pri tem načinu ne moremo videti, kdaj voda vre, saj je 
plastenka zaprta. Bo pa voda vsekakor dosegla vrelišče, ne da bi se 
plastenka stopila, le skrčila se bo. Pustimo, naj se ohladi, in jo šele po-
tem odpremo. V vseh primerih torej dobimo pitno vodo. Lahko pa bi 
zavreli tudi kalno vodo brez filtriranja. Ta bi sicer postala pitna, ven-
dar ne bi bila na pogled nič kaj mikavna. Voda je lahko motna in kljub 
temu pitna, prav tako lahko še zmeraj zaznamo čuden vonj ali okus. 
Vendar zato ne bomo imeli prebavnih težav. 

DAN	LEVC,	
ŠTUDENT
Kot študent tretje-
ga letnika obrambo-
slovja na Fakulteti za 
družbene vede sem 
na vojaškemu taboru 
že drugič. Prvič sem 
odšel na tabor v prvem 

letniku, zdaj pa opravljam to kot prakso. Za 
vnovično udeležbo na taboru me je motivira-
lo dejstvo, da sem lahko tam opravil prakso, 
prav tako pa zato, ker sem bil že na prvem ta-
boru zelo zadovoljen, saj sem pridobil veliko 
novih izkušenj in znanja. Program vojaške-
ga tabora je zanimiv, pritegnili sta me zlasti 
streljanje in izvajanje taktičnih postopkov na 
terenu. Ker me tak način dela veseli, razmi-
šljam celo o zaposlitvi v Slovenski vojski. Naj-
raje bi delal v enoti vojaške policije. 

JAKOB	PAVLIČ,	
DIJAK
Sem dijak tretje-
ga let nika v progra-
mu Računalniški teh-
nik v Šolskem centru 
Krško  - Sevnica. Vo-
jaški tabor ni moj prvi 
stik z vojsko, saj sem 

se že lani udeležil tabora MORS in mladi, kjer 
sem dobil prvo predstavo o delu v Slovenski 
vojski. Na letošnji tabor sem prišel, da bi svoje 
znanje o vojaškem delu izpopolnil, saj bi se 
rad zaposlil v vojski kot poklicni vojak, po 
končanem študiju pa kot častnik na svojem 
strokovnem področju. Zahtevnost programa 
tabora je ustrezna, saj ga lahko opravi vsak, 
ki se ga udeleži. Najbolj mi je bilo všeč delo z 
orožjem, pritegnile pa so me tudi predstavi-
tve vojaške opreme in tehnike.

PROGRAM	VOJAŠKEGA	TABORA	JE	ZELO	ZANIMIV	IN	USTREZNO	ZAHTEVEN

ŽIVA	LONČAR,	
DIJAKINJA
Kot dijakinja tretje-
ga letnika gimnazije v 
Mariboru se želim po 
koncu šolanja zapo-
sliti v Slovenski vojski 
kot pilotka. Mislim, 
da je tabor enkratna 

priložnost za preizkušanje, ali mi ustre-
za delo v Slovenski vojski. Delo na taboru 
mi je zelo všeč, čeprav je bilo zame vse sku-
paj prekratko. Najzanimivejše so bile vsebi-
ne iz preživetja v naravi, saj smo izdelova-
li bivake, netili ogenj in prečiščevali vodo. 
Inštruktorji so predstavili načine, ki bodo 
zelo uporabni v vsakdanjem življenju. Na 
vojaško življenje sem se v prvih dneh težko 
privadila, zdaj pa je že boljše. Tabora bi se 
udeležila še večkrat.

ČE	SE	UDELEŽENEC	POTRUDI,	
TABOR	USPEŠNO	OPRAVI
Program vojaškega tabora je pripravljen tako, 
da če se dijak ali študent potrudi, tabor uspe-
šno opravi. Izjema so le tisti, pri katerih se 
zgodijo težje telesne poškodbe in iz zdra-
vstvenih razlogov tabora ne morejo uspešno 
opraviti. Nadporočnik Repina je dodal, da na 
srečo teh ni bilo. Udeleženci so utrpeli nekaj 
lažjih poškodb, predvsem odrgnin in žuljev, 
ki pa niso vplivale na uspešnost zaključka ta-
bora. Ob tem je dodal, da je cilj udeležencem 
vojaškega tabora omogočiti zdržati do konca. 
Študentje nekaterih fakultet, in sicer Fakulte-
te za družbene vede in Fakultete za varnostne 
vede, lahko z udeležbo na taboru opravijo 
strokovno prakso. Drugim dijakom in štu-
dentom predstavlja udeležba na vojaškem ta-
boru zgolj novo izkušnjo in takih je po oceni 
nadporočnika Repine kar 60 odstotkov vseh 
udeležencev.

TABOR	POMEMBNA	IZKUŠNJA	
ZA	KANDIDATE	ZA	ČASTNIKE	SV
Udeležba na taboru je pomembna izkušnja 
tudi za kandidate na Šoli za častnike. Svoje 
voditeljske sposobnosti so na letošnjem tabo-
ru preizkusili kandidati 30. generacije Šole za 
častnike. Kot je razložil nadporočnik Repina, 
se to pokaže na referenčni skupini udeležen-
cev, ki so uspešni ali ne. Pripadniki stalne se-
stave Šole za častnike nenehno spremljajo in 
ocenjujejo delo kandidatov Šole za častnike 
ter jih po potrebi usmerjajo. Nadporočnik Re-
pina je dodal, da so kandidati večinoma pre-
cej samostojni in znajo sami izvesti postopke 
na osnovni ravni, kot jih predvideva vojaški 
tabor. Na taboru se ocenjujejo tudi učni na-
stopi kandidatov za častnike. Izvesti morajo 
priprave na vsebine, ki jih predavajo, ocenjeni 
pa so bili skladno z načeli vojaške didaktike. 
Nadporočnik Repina je dodal, da strokovni 
nosilec predmeta spremlja učni nastop vsake-
ga kandidata in ga ocenjuje, pri tem pa mu po-
magajo poveljujoči ter inštruktorji na Šoli za 
častnike. Na podlagi tega dobijo pregled nad 
tem, kateri kandidat potrebuje dodatne uspo-
sabljanja in usmeritve za svoje delo. 

SPOZNAVANJE VEŠČIN PREŽIVETJA V NARAVI
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PREDSTAVLJAMO VAM

NA MO USPEŠNO 
KONČALI PROJEKT CAF

Besedilo: Marko Pišlar

Projektna skupina MO za izvedbo samoocenitve po skupnem ocenjevalnem okvi-
ru za organizacije v javnem sektorju (Common Assessment Framework – CAF) je 
končala svoj projekt CAF. Ministrstvo za obrambo se je leta 2017 pridružilo dru-
gim ministrstvom in vladnim službam ter več tisoč javnim organizacijam po Slove-
niji in Evropi, ki si prizadevajo z modelom CAF v svojo organizacijo uvesti kulturo 
odličnosti, se hitro odzvati na potrebe okolja, se razvijati in izboljševati poslovne 
procese. Kot je poudarila vodja projektne skupine MO za izvedbo samoocenitve 
po skupnem ocenjevalnem okviru CAF Damijana Miklavčič, je ponosna, da so pro-
jekt končali, pri čemer je še posebno hvaležna članom skupine, ki so ob svojih re-
dnih nalogah uspešno sodelovali pri projektu.

S kupni samoocenjevalni okvir za or-
ganizacije v javnem sektorju CAF je 
orodje za celovito obvladovanje kako-

vosti organizacije, skladno z načeli poslov-
ne odličnosti. Model je bil razvit v javnem 
sektorju na podlagi modela poslovne odlič-
nosti Evropskega sklada za upravljanje ka-
kovosti (EFQM), ki ga tudi v Sloveniji dobro 
poznamo v gospodarstvu. Uvajanje modela 
samoocenjevanja CAF za doseganje še večje 
poslovne uspešnosti v javni sektor sledi na-
črtovanim dejavnostim Strategije razvoja 
javne uprave 2015–2020 ter sprejeti politiki 
napredka in kakovosti sodobne javne upra-
ve. Model samoocenjevanja CAF za javni 
sektor je utemeljen na predpostavki, da se 
odlični rezultati dosegajo z dejavniki in re-
zultati, ki so medsebojno povezani, vplivajo 
drug na drugega ter v zaposlenih prebudijo 

inovativno razmišljanje ter učenje. Holisti-
čen pristop, na katerem temelji CAF, omo-
goča organizaciji, da z različnih vidikov 
analizira svoje delovanje.
Glavni cilji, ki jim sledi CAF, so v javno 
upravo uvajati kulturo odličnosti in nače-
la celovitega obvladovanja kakovosti ter or-
ganizacijo javne uprave postopno voditi do 
popolnega kroga »načrtuj–izvedi–preveri–
ukrepaj« (angl. Plan–Do–Check–Act oziro-
ma PDCA). Namen modela CAF je še pod-
preti samoocenjevanje v organizaciji javne 
uprave z namenom vrednotenja stanja in 
opredelitev ukrepov za izboljšanje, delo-
vati kot most med različnimi modeli, ki se 
uporabljajo pri upravljanju kakovosti, tako 
v javnem kot v zasebnem sektorju, in pod-
preti učenje od drugih med organizacijami 
javnega sektorja. 

V projekt samoocenjevanja po modelu CAF 
na MO so bile vključene vse notranje orga-
nizacijske enote upravnega dela ministr-
stva brez organov v sestavi in Obveščeval-
no-varnostne službe. Na MO sta bili marca 
2017 izvedeni prva seznanitev z vsebino 
modela CAF in predstavitev desetih kora-
kov za uvedbo modela. Na podlagi sklepa 
ministrice za obrambo je bila ustanovljena 
interna projektna skupina za izvedbo samo-
ocenitve po skupnem ocenjevalnem okviru 
za organizacije v javnem sektorju na MO. 
Vsi člani skupine so se udeležili usposa-
bljanja, ki ga je organiziralo ministrstvo za 
javno upravo, na delavnici pa so se seznanili 
z modelom CAF, z mogočimi načini samo-
ocenjevanja in s pomembnostjo merjenja 
zaznavanja ter rezultatov in kroga PDCA. V 
skupini so se odločili, da bodo samoocenje-
vanje izvedli tako, da bodo vsi člani sodelo-
vali pri vseh merilih. Na prvi delavnici so 
pregledali, katera merila so med seboj po-
vezana in bi jih bilo smiselno skupno oceni-
ti. Odločili so narediti štiri skupine meril. 
Za vsako merilo so sestavili vprašalnik, na 
katerega so potem poiskali odgovore, ki so 
jih pridobili na podlagi intervjujev z zapo-
slenimi, na podlagi svojega poznavanja vse-
bine in pisnih odgovorov na posredovan 
vprašalnik osebam, ki delujejo na področju 
posameznega merila. Zbrane odgovore na 
vprašalnik so nato pregledali in jih ocenili 
na podlagi metode preprostega točkovanja. 

To metodo so izbrali, saj je najpreprostejša 
in jo priporočajo strokovnjaki za prvo iz-
vedbo samoocenjevanja. Preprosto točkov-
anje celovito ovrednoti vsako podmerilo in 
določi, v katerem koraku kroga PDCA je. 
Končni rezultat samoocenjevanja je poka-
zal, da so največ točk dosegli pri merilu 5, to 
pomeni pri procesih. Damijana Miklavčič 
je povedala, da so se v postopku ocenjevanja 
osredotočili na temeljne procese ministr-
stva, ki se izvajajo na področju obrambne 
politike in obrambnih zadev. Drugi procesi, 
ki jih izvaja ministrstvo, so ali upravljavski 
oziroma vodstveni ali podporni. Največ 
priložnosti za izboljšave imajo pri merilih 
6, 7 in 8. Merila od 6 do 9 se nanašajo na re-
zultate zaznavanja in delovanja, kar pome-
ni, da je treba pri tem preverjati navzkrižno 
povezavo med tem, kar delajo, in tem, kar 
kažejo rezultati. Preverjanje povezav med 
vzroki in posledicami je bistveno pri samo-
ocenjevanju, pri katerem mora organizaci-
ja vedno preverjati skladnost med določe-
nim rezultatom ali istovrstnimi rezultati in 
dokazi, ki jih je za ustrezna merila in pod-
merila zbrala pri dejavnikih. To pomeni, da 
morajo za izpostavljena merila vzpostaviti 
kazalnike in začeti zbirati rezultate. 
Damijana Miklavčič je izpostavila pet po-
membnejših področij, ki jih je treba razvi-
jati. Ta so: spodbujati kulturo odprte ko-
munikacije in dialoga ter timsko delo, 
sistemsko urediti področje inoviranja ozi-
roma stalnih izboljšav in spreminjati pra-
kse delovanja zaradi zviševanja kakovost. 
Prav tako pomembni sta opredelitev po-
slanstva, vizije, vrednot in določitev jasnih 
ciljev. Treba je še vzpostaviti kazalnike, ki 
kažejo na to, kako državljani oziroma odje-
malci zaznavajo organizacijo in kako ta de-
luje ter vzpostaviti kazalnike o tem, kako 
družba zaznava ministrstvo na področju 
družbene odgovornosti in notranja merila, 
ki bodo kazala uspešnost pristopov mini-
strstva k okoljskim zadevam. Ne nazadnje 
je treba uvesti proces nenehnih izboljšav. 
Miklavčičeva je ob koncu še poudarila, da 
si želijo kot skupina, ki je izvedla samooce-
njevanje, da bi odličnost postala način ži-
vljenja in kot pravi stari kitajski pregovor: 
»Tisti, ki želi premakniti goro, začne naj-
prej odnašati kamenčke.« To po njenih be-
sedah pomeni, da predstavlja načrt izbolj-
šav majhne kamne, ki naj bi pripomogli k 
temu, da bi premaknili goro oziroma Mini-
strstvo za obrambo. 
Zadovoljstvo nad tem, da so projekt CAF 
uspešno končali, so izrazili tudi člani pro-
jektne skupine, v kateri so bili poleg vodje 
Damijane Miklavčič še članice in člani Si-
mona Marinšek in Maja Hrovat iz Direk-
torata za obrambno politiko, Laura Bastar-
da iz Kabineta ministra, Roman Kolar iz 
Direktorata za obrambne zadeve, Matjaž 

Danev iz Direktorata za logistiko, Barbara 
Pestotnik Grilc in Suzana Fister Uršič iz Se-
kretariata generalnega sekretarja, Aleksan-
dra Pelko Jamnik iz Službe za strateško ko-
municiranje in Mojca Ferjančič Podbregar 
iz Notranjerevizijske službe MO. Simona 
Marinšek je povedala, da je v izkušnji so-
delovanja v delovni skupini za samooceni-
tev po metodi CAF spoznala, da je meto-
da pravzaprav orodje javnih uslužbencev za 
izboljšanje vsakodnevnega dela in sprotno 
ugotavljanje možnosti za izboljšave tudi de-
lovnih razmer. »Zavedati se je treba, da smo 
zaposleni bistvo organizacije in da brez ra-
zvoja ter vključevanja zaposlenih, naših 
vrednot in kulture, ki temelji na odprtosti, 
priznavanju ter uresničevanju skupnih or-
ganizacijskih ciljev, nobena organizacija ne 
more delovati. Za vire, ki jih lahko uporabi 
organizacija, skrbimo prav zaposleni,« je še 
poudarila Simona Marinšek in dodala, da 
delovni prostori, finančna sredstva ter vsa 
oprema nimajo pravega učinka brez zapo-
slenih, ki delujejo v korist organizacije. 
Roman Kolar iz Direktorata za obrambne 
zadeve MO je povedal, da je na začetku dvo-
mil v koristnost skupine za izvedbo samo-
ocenitve po skupnem ocenjevalnem okvi-
ru CAF za organizacije v javnem sektorju 
na MO. Ko je izvedel, da bo sodeloval v in-
terni projektni skupini tega projekta, je bil 
prepričan, da se bo ponovilo razočaranje, 
povezano z velikim pompom uvedenima 
projektoma, kot sta bila na primer vpelja-
va ISO-standarda ali poslovne programske 

opreme SAP. Projekta sta bila po njegovih 
besedah »privedena skozi glavna vrata in 
pozneje potihoma odrinjena skozi stran-
ska.« Vendar je svoje razmišljanje spreme-
nil, kajti model CAF omogoča organizaciji 
in zaposlenim tudi glede na izkušnje dru-
gih v javni upravi veliko preprosteje opre-
deliti (ne)dosežene rezultate in stopnjo ra-
zvoja napredka.
Aleksandra Pelko Jamnik iz Službe za stra-
teško komuniciranje MO je razložila, da 
danes verjetno ni uspešne organizacije, ki 
ne bi sproti vrednotila svojega dela in imela 
vzpostavljenega sistema izboljšav. »Kot smo 
uspeli ozavestiti svoj odnos do okolja in 
koncepta trajnostnega razvoja, mora po-
stati tudi kultura odličnosti način našega 
delovanja.« Kar jo je prepričalo pri izved-
bi samoocene po modelu CAF, je prav na-
tančnost meril in podmeril, ki samooceno 
v marsičem olajša, jo naredi objektivnejšo 
ter primerljivo z drugimi organizacijami. 
Hitro je namreč jasno, kaj delajo v organi-
zacijah dobro in kje so možnosti za izbolj-
šave. Tako je lahko na primer kmalu jasno, 
ali določene procese zgolj dobro načrtuje-
mo, vendar jih ne izvajamo dobro, vredno-
timo ter sproti prilagajamo. Načrt izboljšav 
je utemeljen realno. Običajno gre za manj-
še spremembe, ki jih lahko zaposleni zazna-
jo precej hitro. Aleksandra Pelko Jamnik 
si želi, da bi se model CAF na ministrstvu 
uporabljal tudi v prihodnosti in da bo mo-
goče z njegovo uporabo prepoznati kar naj-
več področij za izboljšanje. 
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NAPISALI STE

TERITORIALNA OBRAMBA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NI TERITORIALNA 
OBRAMBA REPUBLIKE SLOVENIJE

Besedilo: polkovnik prof. dr. Tomaž Kladnik
Foto: Vojaški muzej Slovenske vojske

Pripadnost in vrednote vsakega naroda, tudi vojske, se ohranjajo ter razvijajo z ustreznim vrednotenjem 
in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje oblikovanje njene državnosti. Kot 
simbol pripadnosti narodu in vojski ter njeni dolžnosti, da ne glede na žrtve ohrani samostojnost in neod-
visnost državnega ozemlja, dolgujemo svojim prednikom vojakom ohranitev spomina nanje.

D emokratičnim procesom, ki so za-
čeli potekati konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja v nedemokratič-

ni Socialistični republiki Sloveniji, so ob par-
tijskem vrhu najbolj nasprotovali v vojaškem 
vrhu oboroženih sil Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Tvorile so jih Jugoslo-
vanska ljudska armada kot zvezna vojska ter 
teritorialne obrambe posameznih republik, 
katerih nalogi v obrambi države sta bili pred-
vsem varovanje zaledja glavnih front ter de-
lovanje na začasno zasedenem ozemlju. For-
malni vrhovni poveljnik oboroženih sil je 
bilo jugoslovansko predsedstvo, v resnici pa 
sta jih obvladovala konservativno in demo-
kratičnim spremembam nenaklonjeni vod-
stvi Zveznega sekretariata za ljudsko obram-
bo ter generalštaba oboroženih sil. 
Slovenska teritorialna obramba se je od usta-
novitve leta 1968 razvijala drugače kot v 

drugih republikah zvezne države. Tako so 
številni izmed njenih maloštevilnih poklic-
nih pripadnikov in predvsem njen večinski 
rezervni sestav v njej videli vnovično obudi-
tev slovenske vojske. Vendar se je, tako kot že 
pogosto prej v zgodovini slovenskega naro-
da, izkazalo, »da prihodnost pripada pogu-
mnim« oziroma tistim pripadnikom teritori-
alne obrambe, ki so brez pomisleka podprli 
demokratične spremembe v svoji domovini. 
Med temi zagotovo ni bilo vodstva Republi-
škega štaba za Teritorialno obrambo, ki je že 
14. januarja 1990 z ukazom podrejenim ob-
činskim štabom zahtevalo, da pripravijo in 
mu pošljejo natančen pregled orožja, streli-
va ter minsko-eksplozivnih sredstev, ki so 
jih v posameznem občinskem štabu hrani-
li zunaj skladišč armade. Namen tega ukaza, 
ki je v resnici pomenil začetek razoroževa-
nja enot in poveljstev teritorialne obrambe, 

je bil viden prav na dan primopredaje dol-
žnosti članov prve demokratično izvoljene 
vlade v naši zgodovini. Štab je 15. maja 1990 
izdal ukaz o predaji hranjenja orožja, stre-
liva in minsko-eksplozivnih sredstev, ki so 
bili zunaj armade, v njene objekte. Novo re-
publiško vodstvo se je takoj odzvalo na ukaz 
in sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša 
je občinskim upravnim organom za ljudsko 
obrambo poslal brzojavko, s katero je prepo-
vedal oddajanje orožja v objekte armade. 
Da bi zavarovali ukrepe nastajajoče slovenske 
države, so bila najprej ustanovljena jedra vo-
jaškega odpora. Sčasoma se je oblikovala voj-
ska Slovenije, ki je dobila dokončno obliko v 
manevrski strukturi narodne zaščite. Tako je 
bila ustanovljena posebna oborožena organi-
zacija, ki je bila sposobna manj kot tri mesece 
po razorožitvi slovenske teritorialne obram-
be ob tesni naslonitvi na specialno enoto in 

posebne enote slovenske milice zavarova-
ti Slovenijo pred kakršnim koli oboroženim 
presenečenjem. Nastajala je z dobro pripra-
vljeno skrivno akcijo, ki jo je vodil Tone Kr-
kovič. Organizirali so jo v vseh trinajstih po-
krajinah teritorialne obrambe v Sloveniji in 
zagotavljala je, da so lahko enotam povelje-
vali in jih vodili republiški organi. Temeljni 
obrambni načrt je bil preprost in logičen. Ob 
morebitnem oboroženem posegu armade bi 
teritorialci zavarovali pomembnejše objek-
te, hkrati pa bi zagotovili s hitrimi napadi na 
skladišča orožja in vojaško opremo možnost 
za vpoklic popolnih formacij. Takrat so pri-
pravili podrobne načrte za posamezna skla-
dišča in druge pomembne objekte. Po pokra-
jinah in občinah so sestavili udarne skupine 
in jurišne odrede, katerih formacije so bile 
prilagojene orožju in opremi, ki so jih imeli 
na voljo. Mobilizacijske dokumente so v naj-
večji tajnosti oblikovali za sklic novih enot, 
ki so jih mobilizirali po načelu samopoziva.
Vzpostavili so tudi številna skrivna skladišča 
za orožje in vojaško opremo. Že poleti leta 
1990 so začeli zbirati informacije o armadi, 
na podlagi katerih so oblikovali ocene ogro-
ženosti, formacije enot in načrte delovanja. 
Manevrsko strukturo je bilo treba obravna-
vati v funkciji priprav na obrambo slovenske-
ga prostora in nove samostojne ter neodvisne 
države. To je bila enkratna organizacija, ki je 
med ukinitvijo partijske teritorialne obram-
be in ustanavljanjem oboroženih sil nove de-
mokratične Slovenije delovala kot oborožena 
sila Slovencev v pripravah na osamosvojitve-
no vojno. Tako sta se koncept delovanja in 
vodenje slovenskih oboroženih sil oblikova-
la popolnoma na novo.
S sprejetjem ustavnih dopolnil, s katerimi je 
slovenska skupščina odpravila veljavnost zve-
znih dokumentov, ki so nasprotovali republi-
ški ustavi, med drugim tudi temu, da sta slu-
ženje vojaškega roka in slovenska teritorialna 
obramba v izključni pristojnosti Republike 
Slovenije, so bili izpolnjeni formalnoprav-
ni pogoji za vnovični prevzem poveljevanja 
nad celotno slovensko teritorialno obram-
bo. Na njenem vodilnem mestu je bil kot v. d. 
načelnika Janez Slapar. Armada je z zasedbo 

sedeža republiškega štaba jasno pokazala, da 
ne bo spoštovala odločitev slovenskih oblasti 
in tako sta v Sloveniji delovala dva Republi-
ška štaba za Teritorialno obrambo. Štab, ki ga 
je zasedla armada, je bilo poveljstvo brez voj-
ske. Namenjeno je bilo le sebi, saj so bile od 
oktobra prekinjene vse zveze med njim in po-
drejenimi enotami ter drugimi štabi teritori-
alne obrambe.
Kljub vsem pritiskom in grožnjam so se na-
daljevale priprave na neizogiben oborože-
ni spopad. Tako so 17. decembra 1990 v Ko-
čevski Reki organizirali prvi javni postroj 
enote oboroženih sil nastajajoče države, iz 
katere se je pozneje izoblikovala 1. specialna 
brigada MORiS kot prva popolnoma poklic-
na enota vojske. S postrojem te enote so bile 
slovenski javnosti in morebitnim nasprotni-
kom prikazane priprave in pripravljenost na 
obrambo samostojnosti ter, kot je povedal 
predsednik Izvršnega sveta RS Lojze Peter-
le, »zadišalo je po slovenski vojski«. Peterle je 
ob 25-letnici v svojem govoru poudaril: »Tako 
prvi postroj, v katerem so bili pretežno pro-
stovoljci, ni bil zadeva trenutka, predrznosti, 
samovolje ali neodgovornosti. Bil je izraz od-
govorne volje slovenske vlade, njene obramb-
ne strategije, tesnega sodelovanja ministrstev 
za notranje zadeve in za obrambo ter poguma 
posameznikov. Tu niso stali zaščitniki privi-
legiranega vrha nedemokratičnega režima, 
temveč možje in fantje, ki so bili pripravljeni 
dati vse za svobodo samostojne in demokra-
tične Slovenije. Z zvezdami na kapah. Zvez-
da pa ni bila ne izhodišče ne cilj niti simbol 
poslanstva, bila je le taktično pokritje. Marsi-
kaj je bilo navzven starega, samo namen je bil 
drugi. Namen je bil posvečen domovini. Slo-
venski vojak se je takrat vrnil k svojemu osre-
dnjemu poslanstvu.« 
Kadar praznujemo obletnice, ne govorimo o 
formalnih okvirih, temveč o namenu in vse-
bini. Ne praznujemo starih naslovov in zami-
sli, ne praznujemo Teritorialne obrambe So-
cialistične republike Slovenije, temveč njeno 
preobrazbo, ki se je zgodila zaradi novega na-
mena. Staremu okviru se je dodala nova vsebi-
na. Zgodila se je bistvena in zgodovinska spre-
memba, in sicer prelom z nedemokratičnim 

redom oziroma diskontinuiteta. Kdor praznu-
je staro teritorialno obrambo, praznuje tudi 
njen namen, ki ni bil zavarovanje osamosvo-
jitve in demokratizacije, temveč varovanje to-
talitarnega režima, ki smo se mu v Sloveniji s 
prvimi demokratičnimi volitvami in ustano-
vitvijo samostojne države odpovedali. In kdor 
z rdečo zvezdo povezuje, skruni znak nove Te-
ritorialne obrambe, danes znak Slovenske voj-
ske, skruni v vojni leta 1991 branjen demo-
kratični red v Republiki Sloveniji, kajti rdeča 
zvezda ne simbolizira zgolj osvoboditve oze-
mlja današnje države Slovenije izpod fašistič-
ne in nacistične okupacije v drugi svetovni 
vojni, temveč tudi povojni totalitarni komu-
nistični režim, ki so ga zaznamovale obsežne 
in grobe kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Je znak tretjega totalitarizma, ki je 
v prejšnjem stoletju prizadel slovenski narod. 
Slovenci smo si svoji državnost in demokra-
tično ureditev v dolgi narodni zgodovini iz-
borili šele leta 1991. Takrat sta k osamosvo-
jitvi Slovenije pripomogla splet ugodnih 
zunanjih okoliščin in dozorelost splošnega 
prepričanja v Sloveniji, da je treba izkoristi-
ti zgodovinsko priložnost in se osamosvoji-
ti. Prav tako je bilo treba izkoristiti enotnost 
delovanja vodilnih akterjev osamosvojitve, ki 
so v bojih z jugoslovansko armado vzposta-
vili vojaško ravnotežje in v trdih pogajanjih z 
evropsko skupnostjo zmogli doseči mir, ne da 
bi se pri tem odpovedali temeljnemu cilju. S 
predanostjo zamisli o samostojni državi, ki so 
jo na referendumu z veliko večino potrdili dr-
žavljani Slovenije, ter odločnostjo slovenske-
ga političnega vodstva in pripadnikov sloven-
skih oboroženih sil in civilne obrambe je ob 
pripravah in zmagi v obrambni vojni za Slo-
venijo Teritorialna obramba prerasla v sodob-
no oboroženo silo – Slovensko vojsko.
Prav odločilna domoljubna dejanja pripa-
dnikov slovenskih obrambnih sil v obrambni 
vojni leta 1991 predstavljajo eno izmed temelj-
nih vrednot Slovenske vojske. So dejavniki in 
gonilna sila, na katerih temelji odločanje in 
uresničevanje vojaških ciljev ter nalog v na-
cionalnem in mednarodnem okolju, saj izha-
jajo iz splošnih človeških vrednot in vrednot 
slovenske družbe. 
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RAZVOJ VARNOSTNE IN 
OBRAMBNE POLITIKE EVROPSKE 
UNIJE DO LETA 2025 – 
RESNIČNOST ALI UTOPIJA

Besedilo: Igor Šepec
Foto: arhiv MLF

Evropska varnostna in obrambna ureditev se je spremenila po terorističnem napadu v Madridu leta 2004. 
Brez posebnega analitičnega ali sistemskega pristopa lahko rečemo, da je ogrožena evropska varnost. 
Do dokončne streznitve je prišlo, ko se je v Evropi pojavila migrantska kriza jeseni leta 2015, skoraj hkrati 
pa so bili izvedeni trije odmevni teroristični napadi v »srcu« Evrope, in sicer v Parizu, Bruslju ter Nici.

P oskus odgovora na »dobro desetletje 
zimskega spanja« na področju varno-
stne in obrambne politike je bil spre-

jetje Globalne strategije za zunanjo in var-
nostno politiko Evropske unije leta 2016. S to 
strategijo je dobil razvoj evropske varnostne 
in obrambne politike nov zagon. Dejstvo je, da 
zamujenega časa ne bo mogoče takoj nadokna-
diti, zlasti kar se tiče deleža izdatkov za var-
nost in obrambo v državnih proračunih. To bi 
naj sicer bila osnovna pot, ki bi tlakovala razvoj 
EU v smeri, ki bi do leta 2025 omogočila obli-
kovanje celovite evropske obrambe (Juncker v 
Kuzma, 2017). V strategiji so opredeljeni sku-
pni interesi in načela ter prednostne naloge zu-
nanjega delovanja. Evropejci bi morali prevzeti 

Stanje na področju varnostne in obrambne politike v EU – vzrok za 
nastanek Globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko EU

več odgovornosti za svojo varnost. Pripravlje-
ni in sposobni moramo biti, da preprečimo in 
se odzovemo na zunanje grožnje ter se pred 
njimi zavarujemo. Nato je sicer namenjen šči-
tenju svojih, večinoma evropskih, članic pred 
zunanjimi napadi. Vendar Evropejci moramo 
biti bolje opremljeni, usposobljeni in organi-
zirani, da lahko odločilno pripomoremo k ta-
kšnim skupnim prizadevanjem ter delujemo 
samostojno, če in kadar je to nujno.
Države članice EU so leta 2015 za obrambo 
porabile 203 milijarde evrov, kar jih uvršča 
na drugo mesto največjih porabnikov za vo-
jaške izdatke na svetu, takoj za ZDA. Vendar 
pa so sredstva iz obrambnega proračuna po-
gosto neučinkovito izkoriščena, zlasti zaradi 

prevelikega deleža v obrambnih proračunih, ki 
je namenjen za vzdrževanje kadrovske struk-
ture, razdrobljenosti evropskega obrambne-
ga trga, dragega podvajanja vojaških zmoglji-
vosti, nezadostnega sodelovanja industrije in 
premajhne povezljivosti. Vsi ti razlogi povzro-
čajo, da porabi ZDA v absolutni primerjavi šti-
rikrat več denarja kot EU za vojaka na »boji-
šču«. Ocenjuje se, da pomanjkanje sodelovanja 
med državami članicami na področju obram-
be in varnosti vsako leto stane od 25 do 100 
milijard evrov. 80 odstotkov javnih naročil in 
več kot 90 odstotkov raziskav ter tehnologi-
je se izvaja na nacionalni podlagi. Z združeva-
njem javnih naročil bi bilo mogoče prihrani-
ti do 30 odstotkov letnih izdatkov za obrambo 

(Kuzma, 2017). EU mora preiti od vizij k deja-
njem. Države članice morajo zato, da bi se od-
zvale na zunanje krize, okrepile zmogljivosti 
svojih partnerjev in zavarovale Evropo, zado-
stno raven izdatkov usmeriti v obrambo, kar 
najučinkoviteje izkoriščati vire ter izpolniti 
skupno zavezo. Skladno z njo je treba 20 od-
stotkov sredstev za obrambni proračun name-
niti nabavi opreme, raziskavam in tehnologiji. 
Zmogljivosti bi bilo treba razvijati na čim bolj 
povezljiv in podoben način ter jih omogočati 
v podporo EU, Natu, ZN in drugim večnacio-
nalnim projektom (Žel, 2017).

IZVEDBENI	NAČRT	EU	ZA	VARNOST	
IN	OBRAMBO	–	UKREPI	IN	EVROPSKI	
OBRAMBNI	SKLAD	OZIROMA	EDF
Na podlagi strategije in navedenih ambicij je 
bil konec leta 2016 oblikovan izvedbeni načrt 
za varnost in obrambo, ki je določil nadaljnji 
razvoj varnostne in obrambne politike EU do 
leta 2025 (Evropski svet, 2016). Na podlagi glo-
balne strategije EU je bil usmerjen v tri strate-
ške prednostne naloge, in sicer odzivanje na zu-
nanje konflikte in krize, krepitev zmogljivosti 
partnerjev in zaščito EU ter njenih državljanov.
Med izoblikovanimi ukrepi za doseganje teh 
ciljev so:

 – vzpostavitev stalnega strukturnega sode-
lovanja (PESCO) za okrepitev obrambnega 
sodelovanja med državami članicami, ki ga 
želijo poglobiti,

 – uvedba usklajenega letnega pregleda na po-
dročju obrambe (CARD) za pospeševanje 
obrambnega sodelovanja med državami 
članicami,

 – vzpostavitev vojaške zmogljivosti za načr-
tovanje in izvajanje (MPCC) za izboljšanje 
struktur za krizno upravljanje,

 – okrepitev instrumentov hitrega odzivanja 
EU, vključno z bojnimi skupinami EU in ci-
vilnimi zmogljivostmi.

Vzporedno s temi ukrepi je evropski svet 
v okviru akcijskega obrambnega načrta 

ustanovil evropski obrambni sklad (EDF) za 
pomoč državam članicam pri učinkovitejši 
porabi davkoplačevalskega denarja, zmanjša-
nje podvajanja pri izdatkih in doseganje bolj-
še stroškovne učinkovitosti. Sklad bo usklaje-
val, dopolnjeval in povečal nacionalne naložbe 
v obrambne raziskave, razvoj prototipov ter 
nakup obrambne opreme in tehnologije.
Evropski obrambni sklad vključuje okno za 
raziskave za financiranje skupnih raziskav in 
inovativnih obrambnih tehnologij ter okno za 
zmogljivosti. V oknu za raziskave za financi-
ranje skupnih raziskav in inovativnih obramb-
nih tehnologij bo do leta 2020 na voljo 90 mi-
lijonov evrov in 500 milijonov evrov na leto po 
letu 2020. Okno za zmogljivosti evropskega 
obrambnega sklada je predvideno kot finanč-
no orodje, ki bo državam članicam omogoča-
lo znižanje stroškov s skupnimi nakupi dolo-
čene opreme. V tem oknu bo na leto na voljo 
pet milijard evrov (Novak, 2018). Poleg teh 
dveh sklopov se bodo v istem paketu oziroma 
v t. i. akcijskem evropskem obrambnem načr-
tu začeli spodbujati naložbe v mala in srednja 
podjetja, zagonska podjetja, podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo in drugi dobavite-
lji v obrambni industriji. Evropski struktur-
ni in investicijski skladi ter Evropska investi-
cijska banka že zagotavljajo finančno podporo 
za razvoj raznih dejavnosti z dvojno rabo. Ko-
misija bo podpirala prizadevanja Evropske in-
vesticijske banke za izboljšanje dostopa čle-
nov obrambne dobavne verige do financiranja. 
Spodbujala bo sofinanciranje projektov pro-
duktivnih naložb EU in posodobitev obramb-
nih dobavnih verig. Evropska komisija bo prav 
tako okrepila razmere za razvoj odprtega in 
konkurenčnega evropskega obrambnega trga. 

SLOVENIJA	–	PRISTOP	K	
RAZVOJU	VARNOSTNE	IN	
OBRAMBNE	POLITIKE
Slovenija je 11. decembra 2017 notificirala pri-
stopno izjavo k PESCO, kar predstavlja na 

simbolni ravni pristop k ukrepom razvoja var-
nostne in obrambne politike EU do leta 2025. 
Podpis notifikacijske listine pomeni, da je Slo-
venija izrazila namero po vključitvi v PESCO 
ob njegovi vzpostavitvi. Zaveza pomeni, da je 
naša država pripravljena narediti več z razvo-
jem svojih zmogljivosti in vlaganj na podro-
čju obrambe kot tudi za potrebe skupne varno-
sti in obrambe EU. Slovenija z vključevanjem v 
PESCO hkrati sledi zunanjepolitičnim in var-
nostnim ciljem (Mišmaš, 2017). Vlada RS je 
izdala Izvedbeni načrt za izpolnjevanje krite-
rijev in zavez Republike Slovenije za vključi-
tev v Stalno strukturno sodelovanje (PESCO) 
na področju varnosti in obrambe Evropske 
unije (Vlada Republike Slovenije, 2017), prav 
tako je aktivnosti povzela in operacionalizira-
la v planskem dokumentu, in sicer v Srednje-
ročnem obrambnem programu – SOPR 2018–
2023 (Vlada Republike Slovenije, 2018). 

EU	IN	NATO
Konceptualni razvoj evropske obrambe, ki 
naj bi se končal s skupno evropsko obrambno 
unijo, bo na neki stopnji neizogibno izposta-
vil vprašanje, ali EU tekmuje, podvaja oziroma 
celo izriva Nato. To je vprašanje, zaradi katere-
ga imajo že zdaj nekatere evropske države, kot 
je na primer Poljska, zadržke pri vključevanju 
v PESCO, tako zaradi političnih kot strateških 
razlogov. Še posebno, če bo razvoj na področju 
skupne evropske obrambe potekal v smeri, ki 
ne pokriva samo skupne varnostne in obramb-
ne politike – SVOP, temveč deluje širše, kar pa 
seveda predpostavlja veliko bolj namenske in 
specializirane oborožene sile (Kuzma, 2017). 
Kljub precej umirjenim tonom politikov glede 
na Natovo vlogo in obljubam o nadaljnjem so-
delovanju evropskih držav znotraj Nata pa v tej 
organizaciji nad nepričakovano »konkurenco« 
očitno niso bili najbolj navdušeni. Natov gene-
ralni sekretar Jens Stoltenberg, ki se je udeležil 
slovesnosti ob sprejemu vzpostavitve PESCO, 
je na primer vse prisotne opozoril na nevarnost 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
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NIKLAS I. M. NOVAKY: EUROPEAN 
UNION MILITARY OPERATIONS
Monografija European Union military operati-
ons je izšla v zbirki Routledge studies in Euro-
pean security and strategy. Medtem ko zbirka 
raziskuje varnostno politko EU v regionalnem in 
globalnem okolju, monografija analizira mirov-
ne operacije in misije, ki jih je EU izvajala od 
leta 2003. Misij je bilo več kot 30, vendar jih je 
imelo le 12 vojaški značaj. Njihov skupni ime-
novalec je bil geostrateški pomen, saj so bile 
enote napotene v sosednje regije ali na črno 
celino. Med temi je Novaky izbral in analizi-
ral štiri: operacijo Althea v Bosni in Hercego-
vini, obe operaciji v Kongu, in sicer Artemis in 
EUFOR RD Congo ter proti somalskim piratom 
usmerjeno Atalanto. Z Altheo je EU prevzela 
odgovornost za varnost v jugovzhodni Evropi 
in preizkusila svoj novooblikovan vojaški krizni 
menedžment, saj so se ZDA pod Bushevo admi-
nistracijo zaradi vojne proti terorizmu odločile 
za umik z Balkana in dale prednost vojaškemu 
posredovanju v Afganistanu ter Iraku. Operaci-

SPODBUDNA MISEL

ji Artemis in EUFOR RD Congo sta okrepili polo-
žaj OZN, EU in sodelujočih držav. Prva je utrdi-
la tudi ugled Francije kot vojaške sile v odnosu 
do ZDA in Nata, druga pa Nemčije v odnosu 
do EU. Z Atalanto, ki je spet omogočila svobo-
do plovbe in varnost ob somalski obali, v Aden-
skem zalivu in zahodnem Indijskem oceanu, 
je Velika Britanija potrdila, da je najmočnejša 
evropska pomorska sila. Avtor po primerjalni 
analizi operacij meni, da bodo te v prihodno-
sti odvisne od bližine kriznih žarišč, zato jih bo 
v podsaharski Afriki manj. Čeprav EU načelo-
ma poudarja pomen varnosti in miru na tej celi-
ni, področja zunaj Evrope zanjo nimajo večje-
ga strateškega pomena. Zato predvideva, da 
se bo Evropa hitro in učinkovito odzivala le ob 
izbruhu humanitarne krize ali kriznega žarišča 
v soseščini, kot se je zgodilo leta 2015 z ope-
racijo Sophia. Ta je bila usmerjena proti poslov-
nemu modelu, ki je temeljil na tihotapljenju mi-
grantov čez Sredozemsko morje v Evropo. Na 

ZAMRZNJENA VODA IN ZAMRZNJENO SRCE
Pred časom mi je nek stotnik pripovedoval, 
kako je kot mladinec logistično podpiral sku-
pino mladih, ki je pozimi odšla v gorsko kočo 
na dvodnevno druženje in odkrivanje duhovnih 
zakladov. Voda v napeljavi je zmrznila. Z zna-
njem in praktičnostjo mu je uspelo, da je težko 
pričakovana dobrina le pritekla. »Vi ste molili, 
da bi imeli vodo, v bistvu pa sem jaz poskrbel, 
da se je to zgodilo,« je rekel duhovniku. »Kar se 
mene tiče, sem bil uslišan«, mu je ta odgovoril. 
Seveda to ni dokaz za obstoj nadnaravnega. 
Pa tudi dokaz za njegov neobstoj ne. Vse to ni 
odvisno od človeških zaznav in pameti, če se 
zares gre o nadnaravnem.
Pomembnejše se mi zdi sporočilo za nas, ki 
smo prepričani, da vse zmoremo in da vse 
tudi moramo sami opraviti, saj je le tako dovolj 
dobro narejeno, in to brez utrujajočih prego-
varjanj z otroki, možem, ženo ali s sodelavci. 
Namenjeno je vsem perfekcionistom, deloholi-

vojaške operacije EU bo vplival tudi Brexit, saj 
je bila Velika Britanija med najglasnejšimi na-
sprotnicami oblikovanja CSDP (SVOP) in je kot 
tesna zaveznica ZDA ves čas zagovarjala Na-
tovo vodilno vlogo. 

Ana Brodnik, 
Knjižnično-informacijski in založniški center

kom, izgorelim, neučakanim in nezadovoljnim.
Strašno stresno je tako živeti. Človek takšnega 
tempa ne zmore dolgo držati. Začne ugaša-
ti in zmrzne. Ne more se več premikati. Ne v 
duhovnem, duševnem ali telesnem smislu. Kar 
človeka osrečuje, je neverjetno relativna stvar. 
Zahodnjaki imamo večinoma vsega dovolj in 
preveč, pa smo kljub temu nezadovoljni. 
Če stopimo korak nazaj in začnemo malo po-
puščati v načrtovanju vsega, če pustimo diha-
ti sebi in drugim, se zavemo, kako neznatni in 
omejeni smo, če sprejmemo sebe in druge v 
svoji realnosti. Takrat dobi življenje za nas in 
našo okolico novo vrednost. Začnemo občudo-
vati, opazimo ljudi okoli sebe, postajamo hva-
ležni. V odnosu do ljudi, ki nam grenijo življe-
nje, smo vedno močnejši, v njih prepoznavamo 
njihovo neodrešeno otroško plat, ki se morda 
kaže v občutku superiornosti in pokroviteljstva 
nad nami. 

Beseda religija (re-ligare) pomeni »ponovno 
se povezati.« Znanost je razstavila naravo in 
sociološke pojave z religijo vred v najosnov-
nejše delce, pometla s tabuji ter vse to poime-
novala. Zdi se, da vse zna in ničesar ne ve. 
Stvari ji uhajajo iz rok. To igro smo sprejeli tudi 
mi. Namesto da bi se smejali svoji omejenosti, 
saj smo zaradi nje zares smešni, se posmehuje-
mo vsem, ki se trudijo graditi in ponovno pove-
zati, tudi človeka s presežnim.
Seveda je ta čas odprl novo veliko bojišče. Na 
njem prevladujejo apatija, brezvoljnost, nede-
javnost in nedelavnost. Vse to bo izziv za se-
deče virtualne e-generacije, povezane s »ka-
bli« in popolnoma nepovezane z resničnostjo. 
V tem boju ne moremo nikdar zmagati sami, 
vedno skupaj z drugimi. Zmaga za človeštvo 
bo skupinska ali pa je sploh ne bo. 

VVU X. r. Silvestra Sadar,  
pastoralna asistentka
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V SPOMIN

Dr. Janko 
Berlogar
(1955–2018)

Dragi Janko!
S svojim humorjem si popestril še tako zahteven prevajalski projekt. 
V naš kolektiv si vnesel svežino. Pogrešali bomo tvoj svobodni duh, ki 
se ni pustil podrediti nobenemu sistemu. S svojima strokovnostjo in širi-
no, ki si ju pridobil na različnih delovnih mestih, si pomagal tudi nam ši-
riti obzorja. Skupaj smo ustvarili oddelek, kot ga poznamo danes in na 
katerega smo ponosni. Hvaležni smo ti za vse, kar si nam dal. V naših 
srcih boš živel naprej kot večni šaljivi upornik. 

Tvoje sodelavke na Oddelku za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

podvajanja. Kar 22 od 25 članic novega evrop-
skega strukturnega sodelovanja je namreč tudi 
Natovih članic (Mekina, 2018).
Prav tako ni jasno, kako bodo vplivala zadnja 
dejanja predsednika ZDA na odnose med EU 
in ZDA. Odprlo se je namreč veleposlaništvo 
ZDA v Jeruzalemu, zaostruje se trgovinsko po-
slovanje, ZDA so odstopile od jedrskega spora-
zuma z Iranom itn. Pojavili so se že znaki, da 
bo EU zavzela čvrstejša stališča. O tem, kako 
se bodo v luči teh dogajanj spreminjali odno-
si med Natom in EU ter kako bodo ti vplivali 
na razvoj varnostne in obrambne politike EU, 
je vsekakor prezgodaj govoriti, vsekakor pa se 
kažejo »zanimivi časi«.

SKLEP
Evropska unija doživlja po streznitvi v prvih 
petih letih tega desetletja nov zagon varnostne 
in obrambne politike, zlasti od leta 2016, ko je 
bila izdana Globalna strategijo za zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije. Od takrat 
do danes je v slabih dveh letih potekalo veli-
ko konferenc, prav tako je bilo pripravljenih 
več aktov in normativnih usmeritev za drža-
ve članice. Trenutno stanje po skoraj dveh letih 
od izdaje strategije je, da so vse države pripra-
vile svoje načrte v podporo izvajanja ukrepov, 
ki jih je predvidela Globalna strategija za zuna-
njo in varnostno politiko Evropske unije. Ne-
katere države so jih že vključile v svoje planske 
dokumente, med njimi je na primer Sloveni-
ja z izdajo SOPR 2018–2023. Marca 2018 je bil 
na spletnih straneh evropske komisije obja-
vljen razpis raziskovalnih projektov s področja 
obrambe s stoodstotnim deležem financira-
nja iz evropskega proračuna v višini 40 mili-
jonov evrov. Za to morajo biti ustvarjene pove-
zave raziskovalnih organizacij, saj je pogoj za 
prijavo na razpis sodelovanje najmanj treh or-
ganizacij iz treh različnih držav članic Evrop-
ske unije (Novak, 2018). Slovenija si želi sku-
pnega sodelovanja pri raziskavah in skupnem 
razvoju zmogljivosti, kar je dokazala s pogo-
vori o skupnih vlaganjih v oklepna vozila čez 

organizacijo vzajemnega sodelovanja na po-
dročju oborožitve (OCCAR) skupaj z Nemčijo, 
Nizozemsko in Litvo (Novak, 2018). Prav tako 
so začeli potekati že določeni skupni projekti 
(17) v strukturnem sodelovanju, ki se finanč-
no opirajo na sredstva, ki jih za raziskave pred-
videva EDF.
Zelo nejasni so v tem trenutku prihodnji odno-
si in sodelovanje z Natom. Dejstvo je, da kljub 
zavezam za poglabljanje sodelovanja med EU 
in Natom na deklarativni ravni v tem trenutku 
ni povsem jasno, kako bodo ukrepi, ki jih pred-
videva razvoj evropske varnostne in obrambne 
politike (PESCO, CARD, MPCC), vključeni v 
sodelovanje z Natom (Humar, 2017). Slovenija 
je do danes opravila svoje naloge, saj je še pra-
vočasno oblikovala in posredovala načrte za 
izvedbo ukrepov EU k izboljšanju njene sku-
pne varnostne in obrambne politike, prav tako 
jih je vključila v planske dokumente (SOPR 
2018–2013) in začela izvajati nekatere aktiv-
nosti (na primer namero o skupnih vlaganjih v 
oklepna vozila čez OCCAR). Vsekakor pa ob-
staja dvom o uresničitvi oziroma izvedbi vseh 
ukrepov, še zlasti na področju financiranja in 
na kadrovskem področju.
V EU in Sloveniji smo na prelomni točki. To 
pomeni, da moramo od izoblikovanih načr-
tov preiti k dejanjem, v našem primeru k izved-
bi. Navedeno prelomno obdobje bo še izrazi-
tejše tako v nacionalnem okolju leta 2018 in v 
EU leta 2019, ko bo dobila mandat nova vlada 
oziroma nova evropska komisija. Ali bodo vsi 
ukrepi izvedeni skladno s pripravljenimi načr-
ti, je predvsem odvisno od političnih nazorov 
slovenske vlade in komisije EU, ki nas bosta vo-
dili v najpomembnejšem času predvidenega ra-
zvoja evropske varnostne in obrambne politike 
do leta 2025. Takrat naj bi bila oblikovana ce-
lovita evropska obrambna unija, skladno z vi-
zijo sedanjega predsednika evropske komisije.

REALNOST	ALI	UTOPIJA?
Glede na v naslovu postavljeno vprašanje 
lahko v sklepu postavimo tezo. Če bodo vlade 

držav EU in tudi nova slovenska vlada ter se-
veda evropska komisija, ki bo prevzela vode-
nje EU naslednje leto, razumele pomen razvo-
ja varnostne in obrambne politike EU ter ga 
bodo uvrstile na svoj prednostni seznam in ta 
ne bo ostal zgolj na deklarativni ravni (kot se 
je v večini držav EU dogajalo v zadnjem dese-
tletju), potem lahko sklenemo, da je predsta-
vljen razvoj mogoč. Če evropske ustanove po-
mena razvoja varnostne in obrambne politike 
EU ne bodo podprle, kar bomo lahko opazi-
li kmalu, do leta 2021, potem EU vsekakor za-
muja »zadnji vlak« za izboljšanje varnosti in 
obrambe. 

http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/defence-security/
https://insajder.com/svet/kako-je-vecina-clanic-eu-potihoma-ustvarila-nov-evropski-vojaski-pakt
https://insajder.com/svet/kako-je-vecina-clanic-eu-potihoma-ustvarila-nov-evropski-vojaski-pakt
https://insajder.com/svet/kako-je-vecina-clanic-eu-potihoma-ustvarila-nov-evropski-vojaski-pakt
http://imss.dz-rs.si/imis/07bc52104ad626a989b4.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/07bc52104ad626a989b4.pdf
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