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Idruienie slouenslih mirounifiou,lri ie nim ustanoulieno nouemtra 20lB in zdluiuie zainteresi-
lane uetelane in [od]tomifie mednarodnift oneracii in misii, u nadalieuaniu lll0il, ie o[ lanslih
raz[rauah o taunaniih nilpadnilou Slouensle uoisle na lll0il u tuiini u iziaui za iaunost med dru-
gim zalisalo: rtldruienie slouenslih mitounilou oceniuie, da slouensla iaunost ni douoli or. ni u
celoti ilollo seznaniena z ulogo in [omenom ulliuGeuania na5e driaue u mednarodne o[eraciie
in misiiG. Se nantei si [omo [tizadeualiza [rom0ciio sodelouania, talo urinadnilrou Slouensle
uoisle, Policiie, ciuilnih sttolounialou s porilroGia razuoine [omoEi, staIilizaGiie ter oInoue in
milu, 5e [ose[ei med mladimi, [0t turili ra uz[ostauiteu iauno dostopnih l[illr in dofiumentatne-
ga gladiua s [odto6ia delouania nlinadnilou $louensle uois[e, ciuilnih Iunlrcionalnih strofiou-
nialou in nolicistou na meilnarodnih oleraciiah in misiiah.u ladeua se ie sicel u zadniih me-
secih nelalo [olegla, a ostalo ie uelilro od[rtih, neodgouo]ienin u[ra5ani, dilem in [redusem
uelilro izziuou za Iri[oilnost.
ll dlanku se nameravam dotakniti krat-
I k"gu pr.gleda delovanj azdrti.enjana
podrotju promocije MOM v slovenski
javnosti in predstaviti nekatere poglede,
kako naprej, da bi bila slovenska javnost
bolje in predvsem bolj celovito seznan,
jena tudi s to obliko mednarodnega de-
lovanja Republike Slovenije na kriznih
obmodjih po svetu. Moram poudariti,
da gre za moje osebne poglede, ki niso

nujno tudi pogledi Zdrui,enja slovenskih
miror,,nikov, ki sem ga sicer vodil dva
mandata od ustanovitve zdruL,enja dalje.

Izhajam iz prepritanja, da si je zdrui.enje,
v tesnem sodelovanju s Slovensko vojsko
in nekaterimi drugimi akterji, v minulih
letih zelo prizadevalo, da bi bila sloven-
ska javnost iim bolj seznanjena tudi s po-
menom vkljutevanja Slovenije v MOM.

Pri tem smo izhajali tudi iz izku5enj, ki
so jih z leti, tudi 2e pred ustanovitvijo
zdrti.enja, pridobili Slovenska vojska,
predvsem Vojadki mtizej, ter nekatere
vojainice, med katerimi, vsaj po mojem
vedenju, izstopajo naslednje: Vojaini-
ca Generala Maistra Maribor, Voja5nica
Edvarda Peperka Ljubljana in Vojaini-
ca Franca UrSida Novo mesto. Voja5ki
muzej )e postavil ved r.sebinsko bogatih
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Ii predstavitev predstavnikov
bi miruu in obe obliki sta bili vsebinsko nja. Vi5ek predstavitve je bil kviz, kjerV letih od ustanovitve je zdruienje v so- in organizacijsko povezani v zaokroZeno so se udenci lahko tudi potegovali zadelovanju s Slovensko vojsko, Morsom celoto. Razstava, praviloma obogatena S priloZnostne simbolitne nagrade.in 5e nekaterimi pripravilo in izvedlo strokovnim vodenjem in nastopom vete-

ved zanimivih strokovno zelo bogatih ranov MoM, je bila vedkrat predstavljena Dogovorjeno je bilo ie z nekaterimi os-okroglih miz na temo MOM, na katerih narazlidnihprireditvah,kijihjeorganizi- novnimi Solami v obdinah Domiale inso sodelovali ugledni domadi ter tuji ci- rala Slovenska vojska oz. Mors, poleg tega Kamnik, a je izvedbo prepreiila pande-vilni in obrambno-voja5ki strokovnjaki. pa tudi v nekaterih knjiinicah (Moravde, mija. Odloiili smo se, da bomo projektKljub aktualnosti, ki bi lahko zanimala Novo mesto), v Ljubljani na Fakulteti za nadaljevali takoj, ko bo iz zdravstvenih5ir5o strokovno in drugo javnost, so med druZbene vede, na sredanju Slovenskega razlogov spet mogode, saj pomeni de-udeleZenci okroglih miz motno prevla- dru6tva za mednarodne odnose, na sejmu jar,rrost po Solah poleg promocije MOMdovali pripadniki Slovenske vojske, zlasti Sobra v Gornji Radgoni, na dnevih od- tudi promocijo voja5kega poklica.slu5atelji Centra vojaSkih iol ter dlani in prtih vrat aktivnih in nekdanjih vojainicsimpatizerji zdrti,enja. Odziva drugih, in 5e ponekod drugje. Vse to in $e veliko drugega, kar ni bilotudi medijev, v glavnem ni bilo, razenpri omenjeno, pa se je izvajalo v okrirurevijah obramba in Slovenskavojska. v letu 2or9 je zdrti,enje zadelo projekt Slovenske vojske, obrambnega sistema
>Predstavitev MOM mladim po osnov- in FDV pa verjetno 5e marsikje drugje,V okriru dogodkov, ki so bili leta 2017 nih in srednjih Solah<. Prva taka pred- ni dovolj za na5e zadovoljstvo nad po-namenjeni obeleiitvi 20. obletnice prve stavitev je bila v sodelovanju z dru5tvom znavanjem slovenske javnosti o MOMnapotitve pripadnikov Slovenske vojske ,Sditu s premidno razstavo in dokumen- Razlogov za to je ved in tokrat naj ome-ter Policije v mirovne operacije in na mi- tarnim gradivom izvedena na Srednje- nim samo nekatere. Kljub kakovostnisije, je bil izdan zbornik >20 let v sluZbi Solskem centru |osip Jurdid v Ivandni strokovni pripravi in izvedbi je bila pro-miru<<, v katerem so opisani dogodki in Gorici. Vodstvo Sole z rarmatelj em na mocija MOM krajevno in prostorskovloga posameznikov v tistih zadetnih delu je bilo v veliko pomod, dijaki in pro- omejena predvsem na voja5nice, delomaletih na5ih priprav in vkljudevanja v fesorji pa so pokazali dovolj a, pa tudi na nekatere javne prireditve, kotMOM. Ideja o nastanku zbornika se

zanimanj
je zdrri,enje vzpodbudilo, da se pro- so npr. vsakoletne proslave ob dnevurazvTla v zdrui,enju, kar je bilo pridako- jekt nadaljuje. V sodelovanju z Obmod- Slovenske vojske, ruzliine druge sloves-vano, saj zdruLuje veliko dlanov z izku5-

njamiiz MOM, tako iz Slovenske vojske,
z Ministrstva za obrambo RS, civilnih
funkcionalnih strokovnjakov ali diplo-
macije oziroma vseh, ki podpirajo so-
delovanje Republike Slovenije v MOM.
Zbornik, katerega soizdajatelja sta Minis-
trstvo za obrambo in Zdrutenje sloven-
skih mirovnikov, je bil izdanv tiskani in
elektronski obliki. Prispevke za zbornik,
skupno jlh je 32, so napisali posamezniki
iz Slovenske vojske, Policije, Ministrstva
za obrambo RS, Ministrstva za nolratje
zadeve RS, Ministrstv a za zunanje zadeve
RS in Fakultete za druLbenevede. Zbor-
nik zajema prikaz od priprav in izvedbe

nim zdrttenjem ZSe DomZale je bilo v nosti v okviru Morsa in SV Ocenjujem
naslednjih mesecih istega leta ved pred- pa, da je bilo do sedaj veliko premalo

narejenega na promociji izven obramb-
v Lukovici in povsod je bil zelo ugoden no-voja$kih struktur. Svetla izjema Je se-
odziv, tako udencev kot pedago5kih de- veda katedra za obramboslovje Fakultete
lavcev. Dejavnost je obsegala: postavitev za druLbene vede, ki Ze ved let uspe5no
premifne razstave in dokumentarnega raziskovalno obravnava tudi ta del delo-
gradiva, voden ogled po razstavi in kviz vanja Slovenske vojske

je bil odziv pedago5kih delavcev in uden- Y zdroLen|u smo ob razlidnih priloi.-
cev izjemno dober. Zlasti udenci so si z nostih vedkrat ruzprav\ali, kako na-

prve misije v letu 1997 do sodelovanja v
drugih MOM. Pril<azarr je pomen ude-
leZbe na MOM za razvoj in nadin uspo-
sabljanja in dela vseh r,pletenih deleZni-
kor.. Zbornik jebil z vsebinskimi nastopi
avtorjev in nekateril-r drugih sodelujotih
uspeino predstavijen ob razliinih priloi.-
nostih pripadnikom Slovenske vojske,
Morsu, dru5tvom v okviru Zveze sloven-
skih dastnikov in nekaterim drugim za-
interesiranim.

Leta 2018 je zdrr-rZenju skupaj z Vojadkim
muzejem uspelo pripraviti premidno raz-
stavo o zgodovinskem razvoju vkljute-
vanja Siovenije v MOM z aktualiziranimi

je da

stavitev v osnovnih Solah v Moravdah in

na temo MOM. Kot je bilo Ze omenjeno,

Predstavitev v Moravtah



tudi, kak5ne so izkuinje
drZarr ki sicer izstopajo na tem

mednarodnega voja5kega de- lahko delovalo na drZavni ravni in bi se

lovanja in imajo bogato tradicijo, tako lahko povezovalo s sorodnimi zdrsi.e'

v okviru Zdrui,enlh narodov kot tudi v
okviru Nata in EU. Nekatere so pri tem
zelo uspeine, ne samo z muzejskimi zbir-
kami, ampak celo s posebnimi muzeji,
kot je na primer Muzej mirovnih opera-

cij v Ottawi v Kanadi. Premajhni smo in
prekratek je das sodelovania na5e dri.ave

v MOM, da bi imeli kaj podobnega tudi
pri nas. A tuje izkuinje so nam iahko v
spodbudo in v zdrui.enju vidimo izzive

zlasti v naslednjem:

- Vzpostavitev stalnih muzejskih zbirk
na temo MOM v vseh vojainicah Slo-

venske vojske, ki pa morajo biti bolj
odprte za javnost, predvsem za mlado
populacijo.

- Oblikovanje obSirnej5e premitne raz-

stave na temo delovanja Slovenije v
MOM, ki bo lahko gostovala ob raz-

litnih priloZnostih po razlidnih krajih
na5e domovine.

- Postavitev stalne muzejske zbirke v
Parku voja5ke zgodovine v Pivki in v
Kadetnici Slovenske vojske v Maribo-
ru.

- Sistematidno prouievanje vkljudevan-
ja Slovenije v MOM v okviru Centra
vojaikih 5ol in Voja5kega muzeja, pa

tudi v okviru policijskega in civilnega
izobraievalnega sistema.

nji doma in v tujini.
- Vzpostavitev in ureditev statusa vete-

ranov MOM.

V nadaljevanju se bom posebej dotaknil
Vojaikega muzeja in Parka vojaike zgo-

dovine v Pivki.

Vojalki muzej je v letih svojega delovanja
ogromno naredil na podrodju proute-
vanja in ohranjanja spomina na delovan-
je Slovenije v MOM. Zbranega je veliko
dokumentarnega gradiva, narejenih je

ved Studij in raziskav s tega podrotja, pri-
pravljenih in postavljenih je bilo ved spo-
minskih razstav in dejansko je Vojaiki
muzej do sedaj dalet najved naredil, da

se ohranjajo vrednote in spomin na vkl-
judevanje v MOM, tako v obdobju naie
samostojnosti kot v preteklosti. Na 2alost

pa je vse to preved ostalo samo znohaj
muzeja oz. znolraj vojainic Slovenske

vojske. Vojaiki muzej mora biti 5e naprej

kljudna struktura in glavna gonilna sila

za proudevanje in za promocijo delovanja

Slovenije v MOM. Pri tem je izjemno po'
membno sodelovanje z drugimi mtzeji,
predvsem s tistimi, ki proudujejo in ima-
jo zbirke novej5e slovenske zgodovine, ie
posebej povezane z na5o samostojnostjo.
Voja5ki muzej, ki gostuje v Kadetnici v

Mariboru, mora najti izziv za postavitev
javnosti stalno odprte muzejske zbirke
na temo MOM v Kadetnici ali nekje dru-
gje v vzhodnem delu Slovenije.

Druga taka zbirka pa bi po mojem mnen-
ju in tudi mnenju zdrui.enja morala najti
stalno mesto v Parku vojalke zgodovine

v Pivki. ZdruLerLje je v zvezt s tem v mi-
nulih dveh letih 2e navezalo stike z vod-
stvom parka, ki je bilo od vsega zadetka

temu zelo naklonjeno. Zal do izvedbe

zaradi pomanjkanja finantnih sredstev,

pa tudi zaradi, vsaj po mojem mnenju,
nekaterih nerazdiidenih zadev med Par-

kom vojaSke zgodovine in Morsom, 5e ni
pri$1o.

Ob zakljudku moram ugotoviti, da je
Zdrfi,enje slovenskih mirovnikov pre-
majhno in ima za svoje delovanje veli-
ko preskromna finandna in materialna
sredstva, da bi bilo lahko kljudni dejav-
nik pri konkretizacijr izzivov promocije
delovanja v MOM. Trudili pa smo se

in se bomo tudi v prihodnje, da bomo
spodbujali tiste, ki imajo >Skarje in plat-
non, da najprej sprejmejo, potem pa tudi
uresnidijo kljuine izzive promocije de-

Iovanja Slovenije na podrodju MONI. Ne

nazadnje je to tudi dolg do velikega 5te-

vila vojakov, policistov in civilnih funk-
cionalnih strokovnjakov, ki so od leta

1997 uspeino sodelovali in 5e delujejo
na MOM na razlidnih kriznih obmodjih

Po svetu' 
ToniruRK


