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Ob dnevu Slovenske vojske se obračam na vas, da vam kot vrhovni 

poveljnik izrazim priznanje za vaše delo, za vaš trud, ki ga vsak dan 

vlagate v svoji službi. Vem, da vaše delo ni lahko in da nosi s seboj veli-

ko odgovornosti. Ne glede na to, ali ste častniki ali vojaki, enako cenim 

vaša prizadevanja. Vse vas potrebujemo, brez vas Slovenske vojske ne 

more biti. 

Veliko časa in energije namenjate za izpopolnjevanje, vajo, ki je name-

njena dvigovanju operativne sposobnosti naše vojske. Vojaški sistemi 

so vedno bolj izpopolnjeni, medsebojno sodelovanje različnih enot 

vojske vedno bolj kompleksno. 

Čeprav je vaša temeljna naloga obramba domovine, postajata v da-

našnjem času vedno bolj pomembna mednarodno delovanje in sodelo-

vanje s prijateljskimi vojskami. Danes se nam ni treba več bati sosedov, 

pač pa so nevarnosti postale skupne številnim narodom. V svetu se šte-

vilo kriznih žarišč ne zmanjšuje, temveč nasprotno, povečuje. Skladno s 

tem se povečuje tudi mednarodno delovanje Slovenske vojske. Skupaj 

z drugimi državami želimo umirjati krizna žarišča in preprečevati, da bi 

se nestabilnost širila po svetu. Nevarnosti klasičnih vojaških spopadov 

ni več veliko, je pa zato toliko bolj navzoča zahrbtna grožnja terorističnih 

napadov. Res je, da njej niso izpostavljeni le pripadniki mednarodnih 

mirovnih sil, temveč celotno civilno prebivalstvo tega sveta, vendar 

delovanje na kriznih območjih nosi s seboj večja tveganja za pripadnike 

vojaških enot, ki tam delujejo.

Dragi vojaki in vojakinje, 
podčastniki in podčastnice, častniki in častnice!

Slovenija je država, ki se zaveda svoje vpetosti v mednarodne odnose in 

medsebojne odvisnosti človeštva. Zato želimo dati svoj prispevek k med-

narodni varnosti. Vemo, da se nobena država ne more izolirati in skrbeti 

le zase in za svojo varnost. V svetu tako imenovanih asimetričnih groženj 

je to nemogoče. Zato se danes fronte postavljajo drugje, ne več na svojih 

mejah. Za tujo in posredno za svojo varnost smo skrbeli in še skrbimo na 

mirovnih misijah na Balkanu, pa tudi v daljnem Afganistanu. 

Prispevek Slovenske vojske je opazen in kakovosten. Visoki mednarodni 

vojaški predstavniki, ki so obiskali Slovenijo, so večkrat izrazili priznanje 

za operacije Slovenske vojske na kriznih žariščih v svetu. Zavedam se, 

da to ni samoumevno, temveč je za tem veliko dela, usposabljanja in 

tudi uspešnega vodenja in koordiniranja.

Želim, da bi se takšno uspešno sodelovanje Slovenske vojske v medna-

rodnih mirovnih operacijah nadaljevalo. Tako se naša država uveljavlja 

v svetu in prispeva k umirjanju številnih svetovnih neskladij.

Seveda so pomembne tudi vse domače dejavnosti Slovenske vojske. 

Navsezadnje tudi mednarodnih misij ne bi bilo, če ne bi bilo ustrezne 

domače baze in priprave. Slovensko vojsko želimo še naprej posodab-

ljati in usposabljati, da bi lahko res uspešno delovala kot majhna, toda 

zelo izurjena, gibljiva in učinkovita sila. Zavedam se, da vse to temelji na 

ljudeh. Zato je pomembno, da ste vojakinje, vojaki, podčastnice, pod-

častniki, častnice in častniki zadovoljni z delovnimi pogoji in medčlove-

škimi odnosi. Le zadovoljen vojak je lahko dober vojak. Zato želim, da 

temu delu vzpostavitve uspešne Slovenske vojske namenjamo še prav 

posebno pozornost.

Dragi vojakinje, vojaki, podčastnice, podčastniki, častnice in častniki! 

Ob dnevu Slovenske vojske vam iskreno čestitam in želim čimbolj uspeš-

no delo tudi v prihodnje.
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