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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 

 
 

Nagovor predsednice vlade mag. Alenke Bratušek ob v rnitvi 20. 
kontingenta Slovenske vojske iz Afganistana 

  
Maribor, 12. maj 2014 

  
  

 
 
Spoštovani pripadniki Slovenske vojske, 
Spoštovani gostje. 
  
 
Vesela in počaščena sem, da sem med vami ob varnem povratku pripadnikov 
20. kontingenta Slovenske vojske iz operacije Isaf v Afganistanu. 
  
Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah sodeluje s ciljem zagotavljanja 
mednarodnega miru in varnosti, stabilnosti, razvoja, krepitve vladavine prava, 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot aktivna in odgovorna članica 
mednarodne skupnosti prispeva k stabilizaciji kriznih žarišč, ter s tem zagotavlja 
seveda tudi lastno varnost. 
  
K uresničevanju omenjenega poslanstva obrambni sistem pomembno prispeva 
z razvojem in vključevanjem vojaških in civilnih zmogljivosti v operacije in misije, 
predvsem z vidika izvajanja celostnega pristopa. V času, ko so bile slovenske 
sile nastanjene v Afganistanu, smo v varnostno in kulturno specifičnem okolju 
kot država prehodili pomembno pot. 
  
Začetne oblike sodelovanja v operaciji, ki so bile osredotočene predvsem na 
naloge varovanja ter donacije oborožitve in opreme, ste kakovostno nadgradili z 
izgradnjo sodelovanja z afganistanskimi oblastmi ter vojaškimi in civilnimi 
predstavniki. Z mentorstvom pripadnikov afganistanskih varnostnih sil na 
številnih območjih,  z izvajanjem civilnih projektov v lokalnih skupnostih ter 
svetovanjem afganistanskim oblastem na strateški ravni, smo skupaj prispevali 
k večji zmožnosti afganistanske vlade za samostojno zagotavljanje varnosti in 
učinkovitejše upravljanje države. 
  
Prepričana sem, da je imela celotna izkušnja pomembne pozitivne učinke za 
celoten obrambni sistem, predvsem pa za Slovensko vojsko. S sodelovanjem v 
operaciji ste se soočili z zahtevnimi logističnimi izzivi in preizkusili v skupnem 
delovanju s partnerskimi državami. 



 

  
Danes je priložnost, da se vam, pripadnikom 20. kontingenta, zahvalim za 
profesionalno opravljeno delo in vaš prispevek k dolgoročni stabilnosti v 
Afganistanu, ki ostaja nujen predpogoj za nadaljnji razvoj države. Naj povem, 
da sem v okviru mednarodnih obiskov od svojih sogovornikov pogosto slišala 
pohvalne besede o vašem delu, usposobljenosti in vzpostavljanju pristnih stikov 
ter nudenju pomoči lokalnemu prebivalstvu. 
  
Vesela sem, da ste se vsi srečno vrnili v domovino. Varnost vojakov na 
območjih delovanja je naša najpomembnejša skrb in odgovornost. Visoko 
profesionalnost in motiviranost za nadaljnje delo ste izkazali tudi ob poškodbi 
enega izmed vojakov. Lahko vam povem, da smo bili takrat na Siciliji na obisku 
druge vojaške misije zelo v skrbeh. In neskončno sem vesela, da se je končalo 
tako, kot se je, in da je danes z nami v Mariboru tudi poškodovani vojak. 
  
Tveganje je del vašega poklica, ki pa ga opravljate več kot vzorno. Zato se vam 
še enkrat zahvaljujem za vaš prispevek pri izgradnji nacionalnega in 
mednarodnega miru in varnosti ter krepitvi ugleda in kredibilnosti Slovenije v 
mednarodnem okolju. 
  
Dobrodošli doma. 


