
SEZNAM TEM 

VOJAŠKO-STROKOVNIH PREDAVANJ V ORGANIZACIJI  
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV ZA LETO 2017 

 

1. Naslov 
teme:  

Predavanje in predstavitev knjige o antičnih vojnih zvijačah  

Predavatelj: 
 

Polkovnik Lovro Novinšek 

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Sekst Julij Frontin, Strategemi  

Predstavljene bodo vojne ukane in zvijače velikih grških, rimskih in 
drugih antičnih vojskovodij. V pripravah na vojno, med vojnimi pohodi 
in bitkami, pri obleganju in obrambi mest. Pri izbiri časa in kraja 
spopada, razporejanju vojske na bojišče, odkrivanju sovražnikovih in 
prikrivanju lastnih načrtov, podžiganju bojevitosti, preprečevanju 
strahu, varovanju pred zasedami… 

Vojne zvijače in ukane, Aleksandra Velikega, Hanibala, Scipiona 
Afričana, Gaja Marija, Julija Cezarja, Spartaka in drugih vojskovodij, je 
pred 2000 leti v obliki vojaškega priročnika zapisal rimski častnik in 
pisec Sekst Julij Frontin. Namenjene rimskim poveljnikom za 
spodbujanje ustvarjalnosti in v pomoč pri načrtovanju lastnih ukan in 
zvijač, bo predstavil avtor prevoda in komentarjev, upokojeni 
polkovnik Slovenske vojske Lovro Novinšek.  

Predstavitev Strategemov (grško strategema – vojna zvijača, ukana) 
je v letu, ko obeležujemo 2000 let od rimskega prodiranja v naše kraje 
in izgradnje Emone, začetnice glavnega mesta Ljubljane.  

Trajanje 
predavanja:  

60 – 90 minut in pogovor 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 
 

2. Naslov 
teme:  

Kriza na Bližnjem vzhodu in način njenega  
reševanja s pomočjo misij OZN 

Predavatelj: 
 

Polkovnik Ljubo Pajič 

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Predstavljen bo nastanek države Izrael in posledično Izraelsko-
Arabskega konflikta. Povedano bo o trenutnem stanju v Gazi in na 
Zahodnem bregu ter predstavljeno delo misij UNTSO, UNIFIL in 
UNDOF. Za razumevanje današnjega dogajanja na Bližnjem Vzhodu 
je še kako pomembno poznati dogajanja v preteklosti ter njihove 
vzroke in posledice, ki še danes krojijo usodo tega dela sveta in 
vplivajo na dogajanja po celem svetu.  

Na koncu še predstavitev dogodkov, katerih posledice so pripeljale do 
formiranja Islamske države (Kalifata) in zakaj so v bojih tako uspešni. 

Trajanje 
predavanja:  

60 – 90 minut in pogovor 



Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 

3.  Naslov 
teme:  

NATO in Slovenija 

Predavatelj: 
 

Kontraadmiral Renato Petrič 
http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf  

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Skozi predavanje bo predstavljeno Severnoatlantsko zavezniško (NATO) do 
leta 1999 in njegovo preoblikovanje po tem letu. V sklopu tega bo 
predstavljena organiziranost in delovanje zavezništva, odzivanje na krize s 
poudarkom na Zahodnem Balkanu ter vloga in odnosi Slovenije in NATA.  
 
Kot zaključek predavanja bo predavatelj spregovoril tudi o perspektivah 
NATA v prihodnosti.  
 
Predavanju sledi razprava z vprašanji in odgovori.  

 

Trajanje 
predavanja:  

60 - 75 minut in pogovor 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 
 

4. Naslov 
teme:  

Pojem transformacije in transformacijska paradigma oboroženih sil 

Predavatelj: 
 

Generalmajor dr. Alojz Šteiner 
http://www.zsc.si/index.php?page=static&item=2378&tree_root=1#  

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Avtor svojo predstavitev bazira na primerjavi revolucionarne in 
transformacijske paradigme pri spreminjanju obrambno vojaških 
organizacij in sistemov. Predstavlja značilnosti transformacije 
oboroženih sil po koncu hladne vojne. Pri tem se osredini predvsem 
na majhne države in predstavlja ugotovitve iz raziskave slovenskega 
primera. 

Trajanje 
predavanja:  

60 - 90 minut in pogovor 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 
 

5. Naslov 
teme:  

Vloga in organiziranost podčastniškega zbora v Slovenski vojski 

Predavatelj: 
 

Štabni praporščak Igor Tomašič 
http://www.slovenskavojska.si/o-slovenski-vojski/kdo-je-kdo/glavni-podcastnik-slovenske-vojske/ 

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Vloga in organiziranost podčastniškega zbora v sodobnih vojskah in 
Slovenski vojski. Vloga in naloge enotovnih podčastnikov, njihove 
pristojnosti in razmerja do poveljnikov oziroma nadrejenih in 
podrejenih.  

Trajanje 
predavanja:  

60 - 90 minut in pogovor 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 

http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf
http://www.zsc.si/index.php?page=static&item=2378&tree_root=1
http://www.slovenskavojska.si/o-slovenski-vojski/kdo-je-kdo/glavni-podcastnik-slovenske-vojske/


 
 

6. Naslov 
teme:  

Vloga Zveze slovenskih častnikov pri realizaciji koncepta Vojaške 
strateške rezerva 

Predavatelj: 
 

Nosilec: Polkovnik Miran Fišer 
Predavatelji:  

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Predavatelj bo predstavil koncept Vojaške strateške rezerve, ki je 
opredeljen v strateških dokumentih obrambnega sistema Republike 
Slovenije. V sklopu tega bo spregovoril tudi o načrtih za izvedbo tega 
koncepta v MORS in SV ter o vlogi ZSČ pri izvedbi le-tega.  

Trajanje 
predavanja:  

60 - 90 minut in pogovor 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 
 

7. Naslov 
teme:  

Zračna obramba – pojem, oblika, vrsta in način bojevanja 

Predavatelj: 
 

Polkovnik Jože Konda 
Povezava na internet:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Konda 
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=1236115537679952  

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Predavanje bo predstavil temeljne informacije z naslednjih področij: 
pojem zračne obrambe, zračni (in vesoljni) prostor, razumevanje 
nevarnosti iz zračnega prostora, vzpostavljanje zračne obrambe v 
Slovenski vojski, sodelovanje v Natovi zračni obrambi, aktivna in 
pasivna zračna obramba, bojevanje s cilji v zračnem prostoru, 
sredstva za bojevanje v zračnem prostoru, združevanje sil, sredstev in 
zmogljivosti – integrirana zračna obramba, zaščita pred napadi iz 
zračnega prostora, »izpostavljena« zračna obramba – uničevanje 
sredstev za napad iz zračnega prostora v njihovi začetni poziciji, 
slepilna sredstva v zračni obrambi, dileme: topovi, rakete, letala ali …. 
Na koncu bo odgovarjal tudi na zastavljena vprašanja.   
 

Trajanje 
predavanja:  

60 do 90 minut in pogovor 30 minut z AV podporo.  

Materialna 
zagotovitev 

Predavanje izvajam ustno, BREZ računalniške podpore. Udeleženci 
morajo slediti besedi, če si hočejo kaj zapomniti. Oziroma je tematika 
namenjena krepitvi splošnih vojaških znanj. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Konda
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=1236115537679952


 

8.  Naslov 
teme:  

Slovenska vojska na prelomu 
 

Predavatelj: 
 

Kontraadmiral Renato Petrič 

http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf  
Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Zdi se, da  je SV  25 let po zmagoviti vojni na najnižji točki do sedaj. 
Negativne ocene predsednika države, nedoseganje zastavljenih ciljev 
iz resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, 
zmanjševanje obsega vojske, zmanjševanje proračuna in skromen 
interes politike, da obrambni sistem ustrezno pozicionira znotraj 
sistema nacionalne varnosti, zahtevajo premislek in takojšnje 
ukrepanje. Ali sta MORS in SV  sposobna zaustaviti  trend padanja? 
Ali je rešitev obvezno naborništvo in vojska, ki bo temeljila na 
rezervnih enotah?  Politične iniciative in realnost njihove 
implementacije. 

Trajanje 
predavanja:  

60 - 75 minut: predavanje, razprava, vprašanja in odgovori 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV 
zaslon večje diagonale 

 
 
 
 

9.  Naslov 
teme:  

Slovenska vojska in nacionalna varnost  

Predavatelj: 
 

Kontraadmiral Renato Petrič 
http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf  

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, ki jo je  sprejel Državni 
zbor 2010 je dokument, ki postavlja temelje varnostne in obrambne 
politike države. Kratka predstavitev dokumenta in kritičen pogled na 
posamezne dele.  EU in Nato ter njihovo razumevanje ogrožanja 
varnosti. Kakšna je vloga Slovenske vojske v  odzivanju na 
posamezne grožnje. SV v nalogah notranje varnosti in zaščite pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Slabi predpisi onemogočajo 
učinkovitejše in racionalnejše odzivanje na grožnje. Ali ima Slovenija 
na hibridne grožnje  "hibridni" odgovor. 

Trajanje 
predavanja:  

60 - 75 minut: predavanje, razprava, vprašanja in odgovori 

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV 
zaslon večje diagonale 

 

http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf
http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/zivljenjepis_petric.pdf


 

10. Naslov 
teme:  

Hibridna varnost 

Predavatelj: 
 

Veleposlanik Mirko Cigler 
Je diplomiral  na Vojaški akademiji KoV v Beogradu (1974) ter na  Command 
and General Staff College US Army, Fort Leavenworth, Kansas (1985). 
Diplomatsko kariero je začel kot pomočnik vojaškega atašeja v Pekingu ter 
nadaljeval kot peacekeeper v misiji UNIIMOG v Iranu. V slovenski diplomaciji 
je deloval pretežno v multilateralnih varnostnih povezavah, najprej na OVSE 
na Dunaju, potem v Natu in EU v Bruslju. Na Zunanjem ministrstvu Republike 
Slovenije je končal kot vodja Službe za  načrtovanje politik in analize. Po 
upokojitvi redno piše o mednarodni  politiki in varnosti ter geopolitiki za 
Dnevnikovo sobotno prilogo  Objektiv. Je podpredsednik Združenja 
slovenskih mirovnikov - enega od interesnih združenj v ZSČ.  
 
Povezava na internet: https://www.facebook.com/mirko.cigler     

Kratka 
vsebina 
predavanja: 
 

Hibrid - od koruze do  kiborga. 
Post-faktični svet: resnica, alternativna resnica - neresnica - laž 
Evolucija hibridne vojne ter hibridne doktrine velikih sil: ZDA, RF, Kitajske, 
Nato in EU. 
Hibridni mir - hibridna varnost. 
Slovenska osamosvojitev – hibridna obramba pred svojim časom. 
Slovenija v hibridnem svetu. 

Trajanje 
predavanja:  

60 - 90 minut in pogovor  

Materialna 
zagotovitev 

Računalnik z ustrezno programsko opremo, projektor in platno ali TV zaslon 
večje diagonale 

 

https://www.facebook.com/mirko.cigler

