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POVZETEK 

Vojaška organizacija s svojo togo hierarhično ureditvijo predstavlja sinonim za jasno 

urejeno organizacijsko okolje, s strogo urejenimi pravili obnašanja, z jasnimi 

pristojnostmi in odgovornostmi njenih pripadnikov. Enostarešinstvo in subordinacija sta 

osnovni načeli, ki takšno organiziranost omogočata. Tudi vojaški ataše je pripadnik 

vojaške organizacije, vendar ima izrazito posebnost – navzven deluje kot vojak, in to 

izkazuje z uniformo, dejansko pa je v skladu z mednarodno zakonodajo podrejen 

veleposlaniku kot šefu diplomatsko-konzularnega predstavništva v državi sprejemnici. 

Istočasno je podrejen obrambni strukturi države pošiljateljice, kar je opredeljeno v 

nacionalnih normativnih aktih. Raziskava je usmerjena v to posebnost, s katero se ostali 

pripadniki vojaške organizacije ne soočajo.    

 

Ključne besede:  mednarodni odnosi, vojaška organizacija, vojaška diplomacija, vojaški 

ataše, enostarešinstvo in subordinacija 

 

SUMMARY 

Due to its rigid and hierarchical organization structure, a military organization is a 

synonym for transparently formulated organizational environment, governed by strict 

rules of conduct, and clearly defined mandates and responsibilities which apply to its 

members. Subordination and unity of command, as reflected through the military chain 

of command, are the two basic principles which enable the operation of such an 

organization. Although a military attaché operates as a member of a military 

organization, he is distinctly different – his uniform reveals the military nature of his 

position, yet according to the international law, he is subordinated to the Ambassador 

who operates as the chief of diplomatic and consular services in the receiving State. In 

compliance with the national normative acts, he is simultaneously subordinated to the 

Defence Ministry of the sending State. The main part of the survey focuses on this 

particular feature which does not affect other members of a military organization.   

  

Key words:  international relations, military organization, military diplomacy, military 

attaché, unity of command and subordination 
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1 UVOD  

Vojaški ataše predstavlja poseben izziv za proučevanje v managementu, saj 

njegovo področje dela vključuje veliko posebnosti, ki za tradicionalno, hierarhično 

vojaško strukturo in organizacijo niso značilne. Nestrokovnjak bi ga na hitro označil kot 

vojaka, saj nosi uniformo, pravila obnašanja v tem okolju so jasno postavljena in 

predpisana, odstopanja pa niso dovoljena. Ko pa se malce poglobimo v mednarodne 

odnose in jih povežemo z vojaško organizacijo, lahko na prvi pogled zaznamo, da je 

vloga vojaškega atašeja precej drugačna od ostalih vojakov in da so odnosi med njim in 

ostalimi elementi v strukturi precej večplastni.    

Diplomacija v splošnem pomenu predstavlja diplomatsko službo posamezne 

države, ki jo predstavlja zunanje ministrstvo, s katero ta država izvaja svojo zunanjo 

politiko. Poleg tega diplomacija zajema tudi dejavnost držav v mednarodnih odnosih in 

znanje o poznavanju, obvladovanju in izvajanju te dejavnosti (Benko 1987, 456). 

Uveljavitev vojaške diplomacije pa izpostavlja potrebo po njeni organizacijski ureditvi. 

Gre namreč za vsebinske dejavnosti v pristojnosti ministrstva za obrambo. Vojaški 

atašeji kot nosilci vojaške diplomacije so v državah sprejemnicah v sestavih 

veleposlaništev oz. misij države pošiljateljice (Jazbec 1998, 90).    

Konkretni raziskovalni problem temelji na razmerjih med nosilci vojaškega 

odločanja in vojaškimi predstavniki v tujini. Slednji zbirajo podatke in informacije o 

vojaški organizaciji države sprejemnice, vzpostavljajo in razvijajo stike z vojaškimi in 

sorodnimi strukturami, delujejo na področju obrambnega sodelovanja med državama, 

raziskujejo in analizirajo regionalno varnostno situacijo ter sodelujejo pri različnih 

protokolarnih dogodkih (Jazbec 1998, 93).  

V povezavi z navedenimi razmerji 47. točka Pravil službe SV (Ur. l. RS, št. 

84/2009) pravi, da  

… se z organizacijo poveljevanja po načelu enostarešinstva določajo nadrejeni in 

podrejeni. Vsaka vojaška oseba mora ves čas vedeti, komu je podrejena in kako so 

razmejene pristojnosti. Nedvoumni odnosi pri poveljevanju so neizogibno potrebni za 

izvršitev vsakega ukaza.  

Kljub dejstvu, da so pristojnosti relativno jasno odrejene, pa je večji problem 

opredeliti, komu je ataše odgovoren. Nosi vojaško uniformo, njegov neposredno 

nadrejeni pa je civilna oseba (veleposlanik). Poročanje poteka po predpisani poti, zadnji 

prejemnik njegovih poročil je generalštab kot vrhovno nacionalno vojaško poveljstvo. 

Poročila analizirajo različni organi že v Ministrstvu za zunanje zadeve in upravnem delu 

(civilnem delu) Ministrstva za obrambo, šele potem informacija pride v Generalštab 

Slovenske vojske.  

Ataše mora pri delu upoštevati več dejavnikov: politične usmeritve iz zunanjega 

ministrstva in upravnega dela MORS, predhodne akte poveljevanja in usmeritve 
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vojaškega vršnega managementa ter ostala pravila delovanja, ki izhajajo iz različnih 

nacionalnih in tujih normativnih aktov, ter neformalna pravila, ki izhajajo iz kultur 

vojaške organizacije, države pošiljateljice in države sprejemnice. 

Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško 

obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaško agresijo na državo, vzpostavi suverenost 

na celotnem ozemlju Republike Slovenije in da prispeva k mednarodnemu miru in 

stabilnosti (Furlan et al. 2006). Vojaški ataše lahko učinkovito prispeva svoj delež k 

doseganju tega poslanstva, v podrobnejšem proučevanju pa bomo pregledali področja, 

na katerih lahko naredi največ.   

Delo predstavlja vojaškega atašeja kot vojaka in kot diplomata. Vsako področje 

zahteva vrsto posebnih znanj in veščin, poleg tega pa ima vsako tudi svoje oblikovane 

standarde in pravila delovanja. Predpostavljamo lahko, da se nekatera med seboj 

izključujejo, zato bomo poskušali ugotoviti in izpostaviti prevladujoča, ki se navezujejo 

na osnovno dilemo enostarešinstva in subordinacije v vojaški organizaciji. 

Literatura, ki se ukvarja s konkretnim področjem našega proučevanja, je precej 

skopa. Za klasične avtorje veljajo Beauvais (1937), Geerster (1959) in Vagts (1967), ki 

so sicer že precej časovno oddaljeni, vendar ugotavljajo vrsto dilem in posebnosti 

vojaških atašejev, ki so prisotne tudi danes. V bivšem jugoslovanskem prostoru je o tem 

pisal Milašinović (1985), kot sodobno izhodišče za bolj poglobljen študij lahko 

navedemo Bettzeuga (2005), ki je s svojo doktorsko disertacijo zgodovinsko analiziral 

področje samo v okvirih nemške ureditve. Tematsko usmerjene literature iz današnjih 

dni skoraj ni, več o tem pa piše Jazbec (2007, 2009), ki se v Sloveniji intenzivno 

ukvarja s področjem vojaške diplomacije. 
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2 METODOLOGIJA 

2.1 Predmet in cilj proučevanja 

Namen raziskovalnega dela je proučiti status vojaškega atašeja in predvsem 

izpostaviti dileme, ki se pojavljajo pri tem delu. Opredeliti želim aktivnosti in vplive, s 

katerimi se soočajo vojaški diplomati. Stanje v Sloveniji želim primerjati z ureditvijo v 

izbranih državah ter izluščiti morebitne prednosti,  ki bi jih lahko uporabili tudi v našem 

okolju. Že pred začetkom poglobljene analize se lahko zaznavajo spremembe, ki se 

uveljavljajo tudi v vojaški diplomaciji. V raziskavi jih bom posebej poudaril in jih 

prenesel v slovensko okolje.  

Temeljni cilj mojega dela je ugotoviti, ali je za vojaške atašeje uveljavljeno 

enostarešinstvo kot tradicionalna lastnost vojaške organizacije.   

2.2 Hipoteze 

Raziskava bo usmerjena v področje enostarešinstva in subordinacije, ki 

predstavljata eno od osnovnih lastnosti tradicionalne vojaške organizacije. 

Predpostavljam, da vojaški ataše, ki je po vsebini dela vezan na različne organe in 

institucije, predstavlja vlogo, ki je zanimiva za različne subjekte zunanje politike in 

želijo nanj vplivati na različne načine.  

Svoje delo bom osredotočil v glavno tezo: Zaradi specifične vloge vojaških atašejev 

pri njihovem delu ni upoštevano eno izmed temeljnih načel vojaške organizacije – 

enostarešinstvo in subordinacija. To odpira možnosti za nesporazume in  zlorabe, saj 

morajo atašeji kot vojaške osebe slediti ukazom, istočasno pa jim navodila in ukaze 

lahko posreduje več nadrejenih. 

Iz osnovne izpeljujem dve delovni hipotezi, ki bosta predmet dokazovanja:  

− Zaradi nejasno opredeljenih normativnih pravil imajo slovenski vojaški atašeji 

težave pri določanju vsebine dela in pri postopkih posredovanja informacij. 

− Narava vojaške organizacije s tradicionalno hierarhijo se lahko odraža tudi 

kot neposredna podrejenost vojaških atašejev vršnemu managementu 

Slovenske vojske. 

Pri zadnji trditvi moramo poudariti, da ne gre samo za proučevanje normativnih 

virov za podrejenost vojaškim poveljnikom, ampak predvsem za sistem vrednot in 

kulture vojaške organizacije, ki vzpostavljajo možnosti za vplivanje na delo vojaških 

atašejev v tujini.   

2.3 Metode dela 

Metodologija raziskave je prilagojena njeni kvalitativni usmeritvi, kar pomeni, da 

bomo v delu proučili različna področja problematike dela vojaških atašejev, kjer se 
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bomo zelo malo opirali na kvantitativne kazalce. Zato je za moj pristop značilna 

odsotnost kompleksnejših statističnih metod.   

Izhodišče magistrskega dela temelji na analizi primarnih in sekundarnih virov, s 

katerimi sem postavil ogrodje oziroma izhodišče nadaljnjega proučevanja. Po posnetem 

trenutnem stanju sem ugotovitve predstavil z deskriptivno metodo. Pri iskanju rešitev 

v drugih državah sem uporabil komparativno metodo, kjer je vloga vojaškega atašeja 

obdelana po enakih, naknadno določenih enotnih parametrih. Ti so medsebojno 

primerljivi in vsaj delno prisotni v vseh primerjanih okoljih.  

Vrzel med normativno določenim in dejanskim stanjem sem analiziral z metodo 

polstrukturiranega intervjuja z nosilci področja vojaških atašejev v Ministrstvu za 

obrambo in v ostalih institucijah. Skupno sem izvedel pet intervjujev. Trije so potekali v 

delovnem okolju Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve in 

Generalštaba SV, dva pa v zasebnih stanovanjih upokojenih vojaških atašejev. Na 

osnovi izkušenj iz preteklosti pogovorov nisem snemal, ampak sem jih zapisoval v 

bistvenih točkah. To je tudi razlog, da transkripti niso izdelani. Večina pogovorov je 

trajala približno petdeset minut, nekateri pa kar dobri dve uri. Osnova za razgovore je 

bilo enajst področij, ki sva jih s sogovornikom po potrebi razširjala ali ožila. Vsa 

področja namreč niso bila v strokovnem področju sogovornikov. Analiza intervjujev je 

bila primarno usmerjena v poglabljanje razumevanja problematike in manj v njihovo 

primerjavo. Zaradi časovne omejitve sem opravil samo dva razgovora z atašeji, ostala 

področja pa mi je razložil po en predstavnik konkretne institucije.   

Največja omejitev raziskovalnega dela je čas. Delo je moralo biti zaključeno v 

relativno kratkem času, kar je vnaprej izločilo razvoj zahtevnejših raziskovalnih 

pristopov. Z anketo večjega števila slovenskih atašejev v tujini bi zagotovo prišel do 

izčrpnejših spoznanj. Kljub temu pa je bilo časa dovolj za resnejšo, ožje usmerjeno 

analizo. Ko sem obdeloval posebnosti dela v državah, ki se vključujejo v evroatlantske 

povezave, sem uporabljal načrte za države zahodnega Balkana, kjer ima Slovenija 

izrazit interes – torej posplošitve veljajo samo za to območje. Zavedam se tudi 

omejenosti dostopa do podatkov, saj sem med drugim uporabljal podatke Slovenske 

vojske, za katere sem pridobil ustrezno soglasje. Podatkov z opredeljeno stopnjo 

zaupnosti seveda nisem uporabljal. Izhajam tudi iz predpostavke, da so pridobljeni 

podatki in informacije odraz resničnega stanja.     

2.4 Temeljni pojmi 

2.4.1 Vojaška organizacija 

Vsebina sodobne vojaške organizacije je določena z obdobjem po koncu hladne 

vojne. Za to obdobje je značilno močnejše prepletanje vojaške in civilne sfere kot v 

preteklosti, kjer je vojska delovala relativno ločeno od ostale družbe, zato je bil tudi 
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njen nadzor otežen ali celo nemogoč. Osnovna naloga tradicionalne vojske je bilo 

izvajanje oboroženega boja v primeru nasprotnikovega napada, osnovno območje 

vojaškega delovanja pa je bilo vezano na domačo državo. Nove grožnje v modernem 

obdobju so vojaško organizacijo umestile v nove vloge in s tem seveda povzročile 

velike organizacijske spremembe (Moskos 2005, 314). Zaradi novih, nevojaških virov 

ogrožanja1 so se začeli povezovati pristojni organi iz civilnega okolja in vojaške službe 

ali enote. Vojska je začela intenzivno sodelovati v mednarodnih operacijah in misijah, 

saj nacionalna varnost ni več ogrožena samo na domačem ozemlju. Take operacije pa 

zahtevajo konstruktivno sodelovanje celotnega državnega aparata, ki s svojimi 

usmeritvami in omejitvami določi potek aktivnosti in ga tudi nadzira.  

Jedro vojaške organizacije v Sloveniji danes predstavlja oboroženi del Ministrstva 

za obrambo, torej Slovenska vojska: to pomeni, da predstavlja glavni izvršilni del za 

izvajanje vojaških nalog. Vojska deluje pod stalnim nadzorom parlamenta, vlade in 

notranjih mehanizmov nadzora v ministrstvu, samostojno lahko deluje na zelo omejenih 

področjih. V to seveda mednarodno vojaško sodelovanje ni uvrščeno, saj gre za 

občutljivo področje, ki zahteva natančno določitev namenov, ciljev in oblik, ki morajo 

biti skladni tudi z zunanjo politiko države.  

Za vojaško organizacijo sta značilni hierarhična struktura, ki temelji na 

formaliziranem sistemu oblasti2, in na specializiranosti opravil. V različnih 

nepridobitnih organizacijah obstaja obilo pravil – od etičnih kodeksov, izjav o 

poslanstvu, pravil delovanja in podobno (Tavčar 2005, 90. Vojaška organizacija pri tem 

ni nikakršna izjema.                   

2.4.2 Vojaška diplomacija 

Izraz se je v svetu in pri nas pogosteje začel uporabljati šele v devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja (Žabkar 1997a). Vojaško diplomacijo ločimo od splošne, včasih 

imenovane tudi politične diplomacije, ki v najširšem pojmovanju pomeni celoten 

proces, skozi katerega država izvaja svojo zunanjo politiko. Je taktično sredstvo, ki ga 

uporabljajo države ob medsebojnem komuniciranju, da bi uresničevale svoje interese 

(Benko 1987, 454). V ožjem smislu je diplomacija implementacija zunanje politike in je 

ločena od organizacijske strukture, organov in osebja, ki diplomatsko dejavnost 

izvajajo. Zajema pa znanje in veščino urejanja meddržavnih odnosov (Jazbec 2009, 19). 

Glavna naloga diplomatov je izvajanje izmenjave informacij in pogajanj s predstavniki 

drugih držav. Zaradi vse večje medsebojne soodvisnosti držav v mednarodni skupnosti 

                                                 
1 Naravne nesreče, industrijske nesreče, mednarodni organizirani kriminal, terorizem … 
2 Sistem činov in položajev v organizaciji je natančno opredeljen in opredeljuje pogoje za 

opravljanje posameznih nalog. Na formalizaciji temelji formalna avtoriteta, ki jo lahko nosilci 
učinkovito kombinirajo s strokovnim znanjem in odnosom do ljudi, ki sta osnovi za oblikovanje 
neformalne avtoritete poveljujočega.    



Metodologija 

 6 

se je uveljavil tako imenovani večstranski stil diplomacije, s katerim lahko države 

uspešneje rešujejo probleme nadnacionalnih razsežnosti, kot so terorizem, organizirani 

kriminal in podobno (Griffiths, O'Callaghan in Roach 2008, 80–82).  

Diplomacija v splošnem pomenu lahko predstavlja tudi diplomatsko službo 

posamezne države, ki jo predstavlja zunanje ministrstvo, s katero ta država izvaja svojo 

zunanjo politiko. Poleg tega diplomacija zajema tudi dejavnost držav v mednarodnih 

odnosih in znanje o poznavanju, obvladovanju in izvajanju te dejavnosti (Benko 1987, 

456). Splošno diplomacijo sestavljajo štiri osnovne funkcije: komuniciranje med 

subjekti mednarodne skupnosti, pogajanja o doseganju sporazumov, zbiranje informacij 

o tujih državah in zmanjševanje trenj v mednarodnih odnosih, ki nastajajo zaradi 

kulturnih, ideoloških in političnih razlik med udeleženci (Bull 1999, 267–269). Vsako 

od funkcij lahko najdemo tudi v vojaški diplomaciji.   

Po dejavnosti se vojaška diplomacija ne razlikuje od splošne, saj je usmerjena k 

uresničevanju istih nacionalnih ciljev. Je pa njeno področje posebej jasno in ožje 

opredeljeno od skupne zunanje politike. Izvajalec vojaške diplomacije se ne osredotoča 

v državo sprejemnico kot celoto, ampak v njene oborožene sile in vojaško obrambne 

strukture in organizacije (Jazbec 1998, 91). Za vojaško diplomacijo so značilni urejanje, 

razvijanje in poglabljanje odnosov med oboroženimi silami nacionalnih držav (Jazbec 

2009, 70). Slovenija kot majhna država pa se sooča s posebnostjo – kot pri ostalih novo 

nastalih državah je tudi zanjo značilna podhranjenost z osebjem, znanjem in izkušnjami. 

To pa vsaj posredno vpliva na delovanje diplomacije in oblikovanje zunanje politike. 

Omejenost teh virov pri majhnih državah namreč zagotavlja le majhen zunanjepolitični 

aparat (Jazbec 2002, 68–70).      

Mednarodni stiki med oboroženimi silami lahko v miru potekajo javno ali tajno in 

na različnih ravneh (Žabkar 1997a): 

− na najvišji hierarhični ravni potekajo v obliki sestankov, pogovorov ali 

konferenc med vrhovnimi poveljniki, obrambnimi ministri ali načelniki 

generalštabov; 

− na institucionalni uradni ravni na ravni vojaških diplomatskih predstavništev v 

tujini, pri čemer za obveščanje teh predstavnikov o vojaških dogodkih3 skrbijo 

posebni oddelki generalštabov ali obrambnega ministrstva države gostiteljice; 

− v okviru stalnih vojaško-ekonomskih predstavništev, ki jih nekatere države 

oblikujejo zaradi skupnih interesov vojaškoindustrijskih kompleksov; 

− v okviru skupnega procesa izobraževanja in usposabljanja vojaškega kadra; 

− v posebnih vojaških komisijah, ko pride do večjih spornih vprašanj med 

državama (obmejni incidenti, nesreča jedrske podmornice ipd.).   

                                                 
3 Vojaške vaje, različne prireditve, izobraževanje in usposabljanje, sejmi ipd. 
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2.4.3 Vojaški ataše 

Vojaški ataše4 je osnovni nosilec in izvajalec vojaške diplomacije. Je diplomat in 

predstavnik oboroženih sil, ki deluje v sestavu diplomatske misije oziroma 

veleposlaništva države pošiljateljice v državi sprejemnici. V vsebinskem smislu ločimo 

tri osnovne vrste vojaški atašejev: vojaške, pomorske in letalske. Kot sinonim se v 

stroki uporablja tudi izraz obrambni ataše (Jazbec 1998, 92), ki pa ima vsebinsko v 

ozadju precej širši spekter, usmerjen v obrambno politiko. Vojaški ataše je v osnovi 

podrejen veleposlaniku ali vodji misije. Svoje naloge mora izvajati skladno z zunanjo 

politiko države pošiljateljice (Vagts 1967).  

Vloge vojaškega atašeja kot diplomata so opredeljene v Dunajski konvenciji o 

diplomatskih odnosih5 (Ur. l. SFRJ-MP, št. 2/1964). Z njenimi določbami je vojaškemu 

atašeju kot diplomatskemu predstavniku države pošiljateljice podeljen enak status kot 

ostalim diplomatom, vključno s popolno diplomatsko imuniteto. Dokument za njihovo 

imenovanje opredeljuje samo dodatno možnost, da ima država sprejemnica v primerih 

vojaških atašejev pravico do proučitve njihovega imenovanja in jih torej lahko tudi 

zavrne.  

Vojaški ataše deluje v sestavu veleposlaništva države pošiljateljice v državi 

sprejemnici. Njegov nadrejeni je veleposlanik, ki v državi sprejemnici predstavlja 

predsednika države, vojaški ataše pa zastopa načelnika generalštaba države pošiljateljice 

(Jazbec 2009, 70). Moje proučevanje se osredotoča ravno v to točko hierarhične vpetosti 

vojaških atašejev.  

Vojaški atašeji se običajno ukvarjajo z dvostranskimi obrambnimi in vojaškimi 

zadevami. Ločiti jih moramo od vojaških predstavnikov v večstranskih in regionalnih 

organizacijah (NATO, OZN …), kjer jih poimenujemo obrambni svetovalci. Ob tem je 

prav, da opredelimo tudi pojem obrambne diplomacije. Gre za strukturno povezano 

sodelovanje med obrambnimi sistemi nacionalnih držav znotraj integracij oziroma že 

med približevanjem držav kandidatk članstvu. Takšno sodelovanje pa vključuje tudi 

opazne in pomembne dvostranske elemente, ki pa ne prevladujejo. Tudi obrambna 

diplomacija temelji na navodilih iz prestolnic držav pošiljateljic. Prisotna je večja 

strukturna uravnoteženost, saj sodelujejo politični, obrambni in vojaški deli državnih 

predstavništev (Jazbec 2009, 71–72).    

 

 

                                                 
4 Izraz attaché je francoski izraz, ki se v diplomaciji nanaša na osebo ki je dodeljena v 

administrativno skupino druge agencije, službe ali osebe, ki deluje na višjih ravneh in na 
različnih lokacijah. Poleg vojaških poznamo tudi kulturne, znanstvene in druge atašeje, ki 
pokrivajo določena področja. Pojem označuje tudi položaj v hierarhiji diplomatov, ki ga ne 
smemo zamenjati s predmetom našega proučevanja.  

5 Gre za akt, ki ga je Slovenija prevzela od prejšnje države Jugoslavije. 
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Vojna enciklopedija navaja za moje proučevanje pomembno navedbo: 

V okviru diplomatskega predstavništva ima vojaški ataše dvojni položaj. Kot član 

predstavništva je formalno ali neformalno podrejen šefu predstavništva (veleposlaniku), 

organizacijsko in statusno pa ne pripada uslužbencem predstavništva. Vojaški ataše je 

oficir oboroženih sil svoje države, ne pa uslužbenec zunanjega ministrstva. Službeno je v 

odnosu z obrambnim resorjem, od katerega prejema naloge in navodila. (Vojna 

enciklopedija 1975, 576)  

Vlogo in položaj vojaškega atašeja v teoriji lahko povežemo tudi s Clausewitzevo 

opredelitvijo vojne, ki pravi, da gre za politično dejanje in učinkovito politično orodje, 

nadaljevanje političnih odnosov z drugimi sredstvi (Clausewitz, 1985). Vojaški ataše 

kot diplomat se namreč nahaja na nejasni meji med delovanjem politike in vojaških 

organizacij dveh ali več držav. Predstavlja eno od orodij za politiko (torej v sodobnosti 

za civilno okolje) in hkrati orodje za učinkovitejšo uporabo vojaške sile.  

Izraz vojaškega atašeja ni vedno jasno opredeljen in je to prepuščeno trenutni 

presoji glede na uporabo pojma. Ministrstvo za zunanje zadeve pri svojem delu 

uporablja opredelitev, ki ustreza opredelitvi vojaškega atašeja kot vojaškega uslužbenca, 

akreditiranega pri posamezni državi. Ministrstvo za obrambo pa uporablja širšo 

opredelitev, ki zajema tudi vojaško diplomatske predstavnike akreditirane pri 

mednarodnih organizacijah (Kavar in Sancin 2009).    

2.4.4 Enostarešinstvo in subordinacija 

Enostarešinstvo in subordinacija sta lastnosti vojaške organizacije6, ki izhajata iz 

njene tradicionalne hierarhične ureditve. Enostarešinstvo pomeni, da mora vsak 

pripadnik vojske točno vedeti, komu je podrejen in kdo so njegovi podrejeni. Na osnovi 

tega so opredeljene tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih (Pravila službe SV, Ur. 

l. RS, št. 84/2009). Subordinacija je osnova za učinkovito organizacijo dela, saj 

omogoča delitev dela po ravneh, zadosten pretok informacij in zagotavljanje 

nadomeščanja v primerih odsotnosti.  

Pri opredelitvi se lahko navežemo tudi na navpično členjenje organizacije. Ta 

proces namreč odraža oblast, opredeljuje odrejanje in odločanje ter informiranje in 

poročanje v organizaciji (Tavčar 2009, 244).  

Velik pomen enostarešinstva in subordinacije v vojaški organizaciji temelji na 

potrebi po hitrih in jasnih odločitvah v bojnih situacijah. V takšnih okoliščinah namreč 

običajno ni dovolj časa za razprave o tem, kdo je vodja, zato mora biti vrstni red 

                                                 
6 Ti lastnosti najdemo tudi v drugih organizacijah, vendar s to razliko, da ju običajno ne 

opredeljujejo z zakonskimi akti in drugimi normativnimi osnovami, kot to izvaja vojaška 
organizacija. 
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poveljevanja dodelan vnaprej. Če poveljnik ne more več poveljevati, njegovo mesto 

takoj prevzame naslednji. S tem je zagotovljena kontinuiteta bojnega delovanja enote.    

Slika 2.1 Struktura poveljevanja v SV 

PREDSEDNIK
DRŽAVE

NAČELNIK 
GENERALŠTABA

POVELJSTVO SIL

PODREJENE ENOTE IN 
ZAVODI SLOVENSKE 

VOJSKE

POVELJSTVO ZA 
DOKTRINO, RAZVOJ, 
IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE

VRŠNI MANAGEMENT

SREDNJI MANAGEMENT

NIŽJI MANAGEMENT

IZVAJALCI TEMELJNEGA 
PROCESA

 

Razvoj tehnologije, predvsem informacijske, pa je posegel tudi na področje 

tradicionalne vojaške organiziranosti. Enostarešinstvo in subordinacija se sicer 

ohranjata, vendar se trendu sploščevanja organizacijske strukture tudi vojska ne more 

izogniti. Zlasti v slojih srednjega in vršnega managementa prihaja do vse večjega 

pretoka informacij, pristojnosti in tudi odgovornosti za izvedbo nalog. Prisotno je tudi 

osredotočenje na glavne kompetence posameznikov in dodeljevanje delovnih nalog v 

skladu s tem, višek nalog pa se prerazporeja na ostale izvajalce, ki jih lahko opravijo 

bolje (Fukuyama in Shulsky 1999, 330). V bojnih enotah je takšen pristop omejeno 

možen samo v mirnodobnih aktivnostih ter z namenom iskanja končnih rešitev, ki bodo 

lahko uvedene še pred bojno uporabo enote. 
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3 ZGODOVINSKO OZADJE VOJAŠKIH ATAŠEJEV 

Čeprav o instituciji vojaškega atašeja lahko govorimo šele od 17. stoletja naprej, je 

bilo v preteklosti znanih veliko primerov, ki so nakazovali potrebo po vojaškem 

sodelovanju v izvajanju zunanje politike. Potreba po tem se namreč kaže od samega 

začetka oblikovanja vojska.  

Eden najzgodnejših zapisov o vojaški obveščevalni dejavnosti sega v čas Mojzesa, 

ki je poslal dvanajst vohunov v Canaan, kjer so zbirali obveščevalne podatke o izraelski 

vojski (Dupuy 1993, 306). Pri tem o atašejih seveda ne moremo govoriti, je pa 

dokumentirana ena od funkcij njihovega delovanja – analiza vojaške moči nasprotnika 

in posredovanje informacij, ki so temelj nadaljnjega odločanja vojaških in političnih 

vodij.  

Iz zgodovine so znani posebni pooblaščeni predstavniki oboroženih sil, ki so se 

udeleževali vojaških pogajanj s sovražnikom med potekom vojne, kot z zavezniki v 

miru pri oblikovanju koalicij in usklajevanju njihovih načrtov in priprav za primer vojne 

(Vagts 1967).  

Funkcija in položaj vojaškega atašeja sta se pojavila že v 17. stoletju, v času 

tridesetletne vojne, ko je vojvoda Richelieu razporedil posamezne visoke vojaške 

poveljnike v tujino, kjer so se povezovali z zavezniškimi oboroženimi silami, spremljali 

vojaški razvoj in zbirali obveščevalne podatke. V 18. stoletju se je ta aktivnost dodatno 

razvila, saj so začeli vojaške atašeje razporejati v sestave diplomatskih predstavništev 

(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2007). 

 Posamezni evropski dvori so v zgodnjem 18. stoletju občasno pošiljali visoke 

častnike v tuje prestolnice z nalogo opazovati stanje v njihovih oboroženih silah in 

poročati o njihovih spremembah (Jazbec 1998, 92). Takšno medsebojno izmenjavanje 

vojaških opazovalcev pa ni zadovoljilo dejanskih potreb vojaških poveljnikov in 

političnih voditeljev. Zato se je vse bolj oblikovala ideja o stalnem vojaškem 

predstavniku (Milašinović 1985, 48). Prvega vojaškega atašeja, ki je primerljiv z 

današnjim pojmovanjem termina, je imenoval Napoleon. Leta 1806 je namreč poslal 

vojaškega častnika s činom stotnika na francosko ambasado na Dunaju, kjer je deloval 

kot drugi sekretar na ambasadi. Stotnik je imel ukaz zbirati podatke o lokacijah 

avstrijskih regimentov in jih redno osveževati. Njegove ugotovitve so  bile mesečno 

posredovane generalštabu francoske vojske. Ta častnik je bil predhodnik modernega 

atašeja zaradi jasno opredeljenega namena njegovega poslanstva ter natančnih navodil o 

sistematičnem opazovanju in ocenjevanju potencialnega sovražnika. Vrednost takšne 

aktivnosti so kmalu spoznale tudi druge države in prva je Franciji sledila Prusija, ki je 

leta 1830 atašeja imenovala na položaj v Parizu (Dupuy 1993, 307). V kontekstu naše 

razprave in poglobljenega študija enostarešinstva pa moramo omeniti dejstvo, da je 

Napoleon za veleposlanike imenoval izključno generale, ki so lahko izpolnjevali njegove 
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vojaške cilje (Vagts 1967, 9). To pa pomeni, da je bil njihov položaj v hierarhiji jasno 

opredeljen.    

Takoj zatem je večina evropskih držav atašeje vključila v sestave predstavništev v 

tujini, vendar so bili v rabi različni nazivi: vojaški strokovnjak, vojaški ataše, vojaški 

svetovalec ali sekretar misije. Francija, Velika Britanija, Italija, Avstro-Ogrska, Prusija, 

Švedska, Rusija, Španija in Turčija so bile prve države, ki so vojaškega atašeja 

opredelile kot stalnega člana svojega diplomatskega predstavništva (Vojna enciklopedija 

1975, 576). Utrditev funkcije vojaškega atašeja je bila posledica dinamičnega razvoja 

vojaške tehnike in oborožitve. V Španiji je bil leta 1844 vojaški ataše prvič tudi 

zakonsko opredeljen. Ostale države so institut normativno uredile šele po letu 1870 

(Milašinović 1985, 48). 

Posledica kolonializma in oblikovanja nacionalnih vojska v 19. stoletju je bila 

splošna uporaba vojaških atašejev v večini vojaško močnejših držav. Demografska in 

geografska razsežnost sta namreč onemogočili ali vsaj zelo omejili klasičen proces 

vodenja in poveljevanja, zato so atašeji predstavljali učinkovit vir podatkov z oddaljenih 

območij (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2007). 19. stoletje 

je tudi obdobje, ko so države začele specializirati funkcijo vojaškega atašeja. Uveljavila 

sta se vojaški (kopenski) in mornariški ataše (Vojna enciklopedija 1975, 576).    

Tudi vojaško šibkejše in z obrambnega vidika nepomembne države so v tem 

obdobju začele sprejemati in v tujino pošiljati svoje vojaške atašeje. Pošiljale so jih 

zaradi pridobivanja izkušenj iz razvitejših vojaških organizacij ter pridobivanja novih 

tehnologij. Večje države pa so atašeje v šibkih državah akreditirale iz drugih razlogov – 

želele so pokazati, do kod sega njihov vpliv in interes. Tak primer je bil ruski vojaški 

ataše v Srbiji. Od Srbije namreč ruska vojska ni pričakovala pomembnejših novih 

spoznanj ali tehnologij, je pa s svojo prisotnostjo jasno demonstrirala svojo moč in 

interes na Balkanu ostalim evropskim silam (Dupuy 1993, 307).    

Pošiljanje vojaških atašejev v tujino pa ni vedno pomenilo tudi upoštevanja vseh 

analiz, ki so jih poslali v domovino. Tako je znan primer, ko so Francozi ignorirali 

poročila atašeja pred francosko-prusko vojno in zaradi tega zamudili možnosti za 

priprave pred napadom. Tudi prva faza v vojni Burov proti Veliki Britaniji je temeljila 

na podcenjevanju poročil atašeja, zato se britanska vojska ni prilagodila novim 

razmeram. Znan pa je tudi primer, ko so bila poročila atašejev ključna za uspeh. Pruski 

ataše je pred avstrijsko-prusko vojno leta 1866 in pred francosko-prusko vojno leta 1870 

poslal izčrpne analize, ki so bile odločilne pri vsaki pruski zmagi  (Dupuy 1993, 307). 

Iz tega obdobja je zanimivo navodilo nemškega kanclerja slovenskega porekla 

Georga Leona von Caprivija, kjer je opredeljeno, da morajo vojaški atašeji s svojo 

dejavnostjo in poročanjem seznanjati šefa misije, da ne bi med njimi prihajalo do 

tekmovalnosti in nasprotujočih si pogledov (Jazbec 2009, 70).   
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20. stoletje je prineslo dramatične spremembe v vsebini delovanja vojaških 

atašejev. Povečevanje števila neodvisnih držav, vse večja kompleksnost oborožitvenih 

sistemov in taktike bojevanja, novi viri ogrožanja in stalno pomanjkanje bistvenih 

podatkov in informacij so bili osnova za dodatno urejanje področja njihovega dela 

(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2007). Iz tega obdobja je 

znana uveljavitev diplomatskega civilnega nadzora nad uniformiranim atašejem. Leta 

1854 je pruski obrambni minister obvestil načelnika generalštaba, da je vojaški ataše v 

Parizu primarno podrejen diplomatski službi in s tem veleposlaniku. Vsa poročila so 

bila preusmerjena preko njega, zato jih je vojaška organizacija dobivala šele tedne po 

izdelavi. Znan je primer, ko je general Moltke leta 1876 neposredno ukazal, naj se mu 

poročila pošiljajo neposredno, hkrati z obveščanjem veleposlanika (Vagts 1967, 21). To 

pa kaže na občutek vojaških vodij o zapostavljenosti in predstavlja tveganje za takšna 

samostojna odločanja in poseg v civilno okolje. Pojav je aktualen tudi v sodobnem 

obdobju.   

Ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 je v svetu aktivno službovalo že 305 

vojaških atašejev. Večina je bila akreditiranih v Berlinu, kar kaže na resnost zaznavanja 

nemške obrambne politike v tistem času. Število poslanih atašejev po državah je bilo 

različno, največ pa so jih takrat uporabile Združene države Amerike (23). Dolžnost 

vojaških atašejev so v tistem času opravljali predvsem nižji častniki do ravni stotnika 

(Žabkar 1997a). 

Konec prve svetovne vojne je ustvaril pogoje za razvoj mirovniških gibanj in 

idealizma ob pojavu miru v svetu. Zato so se takrat pojavile težnje po ukinitvi vojaških 

atašejev, ki so bili enačeni z militarizmom. Zmagovalci vojne so takšno tolmačenje 

sprejeli, vendar za države poraženke. Same položaja atašeja niso ukinile, so pa v 

Versajski pogodbi zapisale, da Nemčija ne sme v tujino pošiljati nikakršnih vojaških 

predstavnikov. S tem so države zmagovalke želele doseči mednarodno izolacijo 

Nemčije (Žabkar 1997b). 

Število akreditiranih atašejev je začelo naraščati po letu 1930. V tem obdobju so 

države na te položaje imenovale častnike z višjim činom, običajno polkovnike, včasih 

pa celo generale. Višji položaj je bil določen za predstavništva z večjim vojaško-

političnim pomenom in s tem povezanim ugledom. Tako so vojaške velesile druga drugi 

pošiljale generale, manjše države pa so še vedno sprejemale častnike z nižjimi čini. 

Vloga vojaških atašejev v svetovnih prestolnicah je ponovno postajala sprejemljivejša. 

Dejstvo, da je v vojaški organizaciji čin nosilca ključnega pomena, je pomembno z 

vidika dostopa do informacij. Višji častnik je vedno nad nižjim in zato je deležen tudi 

spoštovanja, kot si ga zasluži država pošiljateljica (Dupuy 1993, 307). Takšen pristop je 

aktualen tudi danes, zato mora država sprejemnica posebno pozornost posvetiti pripravi 

osebja, ki prihaja v stike s tujimi vojaškimi predstavniki.   
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Nemčija je pred drugo svetovno vojno gostujoče vojaške atašeje razdelila v štiri 

razrede: v prvega so bili razvrščeni atašeji, ki so imeli največje možnosti za 

pridobivanje informacij, v četrtem pa so bili tisti, ki so informacije lahko dobili samo od 

svojih kolegov iz drugih držav. Tako so bili marca 1937 v prvem razredu bolgarski, 

ameriški, madžarski, italijanski, japonski, švedski in španski ataše. V drugem razredu so 

bili britanski, poljski in danski diplomat, v tretjem francoski in češkoslovaški, v četrtem 

pa je bil sovjetski ataše. Predstavniki držav, ki so kazale podporo nastajanju nemškega 

rajha, so se lahko udeleževali vseh prikazov bojnih enot, medtem ko diplomati 

nepriljubljenih držav  niso videli skoraj ničesar (Dupuy 1993, 308).   

V drugi svetovni vojni so vojaški atašeji odigrali pomembno vlogo pri povezovanju 

odporniških gibanj z zavezniškimi državami. Na okupiranih ozemljih Evrope so namreč 

delovale številne zavezniške misije, ki so poleg običajnih obveščevalnih funkcij, 

opravljale tudi logistične naloge, reševanja pilotov ipd. (Žabkar 1997b). Vojaška 

diplomacija je imela pomembno vlogo tudi pri vzdrževanju stikov z nasprotniki in ob 

pripravah za kapitulacijo in pripravah za prestop v drugi tabor. Ta vrsta vojaške 

diplomacije, ki je potekala prek tajnih služb in stikov z nevtralnimi državami, je imela 

po strateški desantni operaciji leta 1942 v severni Afriki velike zasluge za prestop 

afriških enot vichyjske Francije na stran zaveznikov (Žabkar 1997b). Zanimiva je tudi 

povečana koncentracija atašejev v nevtralnih državah, kjer so izkoriščali različne 

možnosti pridobivanja vojaško-političnih informacij. To je bila posledica odpoklica 

velikega števila diplomatov iz medsebojno sovražnih držav (Milašinović 1985, 52). 

V obdobju hladne vojne se je trend pošiljanja velikega števila vojaških atašejev v 

tujino ohranil. Eden od razlogov je bilo mnenje, da več atašejev pomeni več pomembnih 

informacij, ki so v času jedrske oboroževalne tekme postale zelo občutljive. Tudi 

vzpostavitev vojaških paktov je k temu prispevala svoje. Verjetnost pravočasnega 

odkritja sovražnih namer nasprotnika naj bi bila z večjim število atašejev višja (Dupuy 

1993, 307). Zanimiv je bil tudi poskus v OZN, kjer je bilo po drugi svetovni vojni 

predvidno oblikovanje Odbora vojaškega štaba, v katerem naj bi bili načelniki štabov 

vseh članic Varnostnega sveta. Zaradi nesoglasij med velesilami do tega oblikovanja ni 

prišlo. V nasprotnem primeru bi tudi »vojska OZN« vzpostavila sistem vojaških 

atašejev, kar bi bilo nekaj popolnoma novega na področju vojaške diplomacije v svetu 

(Žabkar 1997b).  

   Do leta 1961 je bil mednarodni položaj vojaških atašejev urejen s splošnim 

mednarodnim pravom. To leto pa je bila sprejeta Dunajska konvencija o pravicah in 

dolžnostih diplomatov, kjer je bil vojaškim atašejem dodeljen diplomatom enakovreden 

status (Vojna enciklopedija 1975, 576).   

V sklopu zgodovinskega pregleda razvoja institucije vojaškega atašeja moramo 

omeniti tudi najbolj znanega slovenskega atašeja Vladimirja Vauhnika. Vojaško-

diplomatske naloge je opravljal na poslaništvu Kraljevine Jugoslavije v Berlinu v 
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zadnjih letih pred drugo svetovno vojno. Šolal se je v Beogradu, Franciji in na Dunaju. 

Polkovnik Vauhnik je nastopil delo kot vojaški, mornariški in letalski ataše leta 1938. 

Napovedal je Hitlerjeve napade na Poljsko, Dansko, Norveško, Francijo, Jugoslavijo in 

Sovjetsko zvezo. Večji del službovanja ga je nadzoroval gestapo, saj so informacije 

odtekale v Beograd, kjer jih je zaznal tudi nemški vojaški ataše. Očitno pa njegovih 

informacij v jugoslovanskem generalštabu nihče ni jemal resno. Pri delu je Vauhnik 

uporabljal kombinacijo diplomatskih, analitičnih in obveščevalnih metod. Vzpostavil in 

vzdrževal je široko mrežo stikov, od najvišjih berlinskih vojaških, diplomatskih, 

političnih, družabnih in obveščevalnih krogov vse do terenskih delavcev v tedanji 

Nemčiji (Jazbec 2009, 267–268). 

Splošni trend razvoja vojaške diplomacije proti koncu 20. stoletja kaže (Žabkar 

1997c): 

− rast števila hierarhičnih ravni vojaške organizacije, ki se ukvarjajo z 

mednarodnim vojaškim sodelovanjem, saj so v to vključene strateške, 

operativne in taktične ravni;  

− rast števila udeležencev; 

− rast števila področij, zajetih z mednarodnim vojaškim sodelovanjem; 

− večanje kompleksnosti problemov, ki se rešujejo na različnih ravneh delovanja 

vojaške diplomacije; 

− širjenje vsebin izobraževalnih programov osebja, ki se ukvarjajo s 

problematiko vojaške diplomacije; 

− vse tesnejše sodelovanje med osebjem, ki se ukvarja z vojaško diplomacijo, in 

znanstvenoraziskovalnimi institucijami; 

− rast stroškov za mednarodno sodelovanje; 

− zaradi nujnosti graditve mostov zaupanja7 potrebo po revaloriziranju celotnega 

področja, ki se je nekoč označevalo s sintagmo vojaška skrivnost. 

V tem poglavju lahko znova ugotovimo, da dilema položaja vojaških atašejev ni 

nova. V začetku razvoja je bil to le mehanizem sploščanja vojaške organizacije, ki je 

omogočal preskok linije poveljevanja in hiter prenos pomembnih, predvsem 

obveščevalnih informacij do vrhovnega poveljnika. Ker je bil veleposlanik kot 

predstavnik šefa države takrat vojaška oseba, je bil položaj atašeja jasen, 

enostarešinstvo je bilo zagotovljeno. Z razvojem mehanizmov demokracije pa se je 

pojavil veleposlanik kot civilni diplomat, kar je v odnose med njim in vojaškim 

atašejem vneslo nekaj zmede, nejasnosti pa so tudi v sodobnih ureditvah.      

                                                 
7 CSBM – Confidence and Security Building Measures; ukrepi za vzpostavljanje zaupanja 

in varnosti. 
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4 NORMATIVNA UREDITEV IN DEJANSKE RAZMERE 

V tem poglavju bomo analizirali normativno osnovo za delovanje vojaških atašejev, 

ki gostujejo v Sloveniji, in slovenskih, ki delajo kot vojaški predstavniki Slovenske 

vojske v tujini. Zaradi obveščevalne občutljivosti in obravnavane dvojnosti v hierarhiji 

vodenja in poveljevanja predvidevam visoko stopnjo prepletanja civilno-vojaške 

zakonodaje. V poglavju preverjam skladnost dejanskega položaja vojaških atašejev z 

normativnimi določili.  

4.1 Tuji atašeji v Sloveniji 

Osnova za akreditacijo vojaškega atašeja je krovni sporazum o obrambnem 

sodelovanju med Republiko Slovenijo in potencialno državo pošiljateljico. Ta se sklene 

po izvedeni obravnavi na Vladi RS in uskladitvi z MORS, ratificira pa ga parlament.    

V Sloveniji je trenutno akreditiranih šest rezidenčnih in enaindvajset nerezidenčnih8 

vojaških atašejev. V Sloveniji akreditirani rezidenčni atašeji prihajajo iz vojaško in 

politično močnejših držav (ZDA, Ruska federacija, Nemčija), iz dveh sosednjih držav, 

Italije in Hrvaške ter Črne gore. Njihov položaj je v odnosu do Slovenske vojske 

izenačen – navzven vsi delujejo po enakih pravilih. V okvirih lastnih veleposlaništev 

delujejo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ki jih v lastno organizacijsko strukturo 

umešča različno.   

Proces akreditacije vojaškega atašeja je zelo podoben imenovanju veleposlanika. 

Država pošiljateljica pred napotitvijo pošlje državi sprejemnici osnovne podatke in 

življenjepis o svojem predstavniku. Država sprejemnica lahko izda soglasje in 

diplomata razglasi za zaželenega (persona grata). Negativnega mnenja sprejemnici ni 

treba pisno posredovati, saj pred potrditvijo predstavnik enostavno ne more biti 

imenovan (Mikolić 2002, 47). Zanimivo pa je, da ni nujno, da se razlogi zavrnitve 

vedno nanašajo na konkretno osebo, saj so lahko odraz nedorečenih zadev med  

državama. To določilo velja zgolj za imenovanje šefa misije in vojaških atašejev, ostalo 

osebje misije pa lahko država pošiljateljica imenuje po lastni presoji (Jazbec 2009, 190). 

Seveda pa je konkretno ravnanje v pristojnosti protokola in vljudnega profesionalnega 

komuniciranja.   

Tuji vojaški atašeji (v nadaljevanju TVA) opravljajo na območju naše države 

aktivnosti na obrambnem področju na podlagi Programa aktivnosti, ki ga izdela 

Direktorat za obrambno politiko MORS v sodelovanju z ostalimi organizacijskimi 

enotami in Slovensko vojsko oz. GŠSV (glej sliko 4.1). Ta vodi, usmerja in usklajuje 

                                                 
8 Rezidenčni vojaški atašeji so sestavni del veleposlaništva države pošiljateljice neposredno 

v državi gostiteljici, torej imajo svoj sedež na lokaciji države gostiteljice. Nerezidenčni atašeji 
delujejo v sestavu veleposlaništva države pošiljateljice v drugi državi, vsebinsko pa običajno 
poleg drugih držav pokrivajo svojo ciljno državo, ki jo obiskujejo v skladu z načrti in interesi.   
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načrtovanje aktivnosti tujih atašejev na vojaškem področju. Nosilec sodelovanja in 

usklajevanja je Oddelek za vojaško sodelovanje in integracijo (OVSI) v sektorju J5. Ta 

o stikih vojske s TVA redno obvešča Direktorat za obrambno politiko.  

Enote, poveljstva in zavodi SV načrtujejo dogodke in aktivnosti v okvirih 

poslovnega načrtovanja, na katere vabijo TVA. Predloge za Program aktivnosti TVA 

izdelujejo organizacijske enote Slovenske vojske na podlagi poslovnega načrta in za 

svoje področje dela. Predlogi za Program aktivnosti TVA se posredujejo v GŠSV 

najkasneje do sredine oktobra za vsako naslednje leto, v končni fazi načrtovanja pa J5 

OVSI na podlagi zbranih predlogov izdela predlog Programa aktivnosti TVDP na 

vojaškem področju in ga pošlje v DOP najkasneje do 31. oktobra za vsako naslednje 

leto. 

Slika 4.1 Kontekstni diagram tokov podatkov MVS 

 

Običajna vsebina programa sodelovanja s tujimi atašeji zajema strokovni obisk ene 

izmed enot Slovenske vojske, tekmovanje v streljanju s pištolo, športno aktivnost ali 

planinski pohod ter redno srečanje ob koncu leta. Vsebina se vsako leto spreminja in 

prilagaja zanimanju tujih predstavnikov in slovenskim interesom.   
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Tuji atašeji lahko izvajajo več vrst obiskov v slovenskih obrambnih in vojaških 

strukturah (Plošinjak 2007): 

− predstavitvene in poslovilne obiske, 

− individualne obiske v poveljstvih SV na strateški in operativni ravni, 

− individualne obiske v ostalih poveljstvih, enotah in zavodih SV, 

− kolektivne obiske na vseh ravneh.  

Za vse obiske je predpisan postopek, ki ga morajo upoštevati tako tuji predstavniki 

v Sloveniji kot enote in obiskani posamezniki v njih. Obiski se praviloma izvajajo v 

rednem delovnem času. Pred tem mora ataše za svojo aktivnost vložiti prošnjo štiri 

tedne pred dogodkom, aktivnost pa mora biti najavljena pristojnemu organu9 vsaj tri dni 

pred obiskom v poveljstvu, ki ga želi obiskati. Vsi podatki o stikih s tujimi vojaškimi 

predstavniki se zbirajo v GŠSV, ki je dolžan o tem obveščati tudi Direktorat za 

obrambno politiko.   

Predstavitveni in poslovilni obiski so del splošnega diplomatskega protokola, za 

katerega smo že rekli, da velja tudi za atašeje. Preden ataše ne opravi predstavitvenega 

obiska v Ministrstvu za obrambo in GŠSV10, ne more izvajati svoje primarne dejavnosti 

– torej obiskovati obrambnih institucij in od njih pridobivati želenih informacij. Namen 

teh obiskov je seznanitev novih predstavnikov z osnovnim ustrojem obrambnega in 

vojaškega sistema v naši državi ter seznanitev s ključnimi ljudmi, ki jim pomagajo pri 

njihovem delu. Ob tem naj zapišem, da naj bi se atašeji vedno obračali na to osebje pri 

pridobivanju informacij, vendar v praksi ni vedno tako. Hitro namreč ugotovijo, da se 

da preskočiti kakšno raven in se za srečanje dogovorijo neposredno s poveljniki na ravni 

operativnih poveljstev. Tako se zgodi, da pristojni organi informacije dobivajo po 

nasprotni poti in pozno. Zato bo treba na tem področju razmišljati o dodatnem 

osveščanju in usposabljanju s področja diplomatskega protokola in varnostne kulture. 

Zelo občutljivo je področje posredovanja informacij zaupne narave, ki je tudi 

možno. Osnova za takšno izmenjavo je sporazum med državama, ki to z opredeljenimi 

omejitvami dopušča (Plošinjak 2007). Običajno sporazum navaja konkreten položaj 

pooblaščene osebe, lahko pa opredeli tudi pisni dokument, s katerim se ta oseba izkaže. 

                                                 
9 V GŠSV je to Oddelek za mednarodno sodelovanje in integracijo, ki deluje v sektorju J5. 

v primeru obiska v nižjih enotah se ataše najavi oddelkoma za mednarodno sodelovanje, ki 
delujeta v Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje in v Poveljstvu sil SV.    

10 Običajno novega vojaškega atašeja sprejmeta minister za obrambo in načelnik 
generalštaba, vendar to ni nujno. Sprejem lahko izvedejo pooblaščeni sodelavci vršnega 
managementa MORS in SV, vendar se morajo ob tem zavedati, da s tem pošiljajo določeno 
sporočilo ne samo vojski gostujoče države, ampak tudi njeni splošni diplomaciji. Zato velja 
takšno odločitev dodatno utemeljiti in po možnosti uravnotežiti z drugimi protokolarnimi 
dejavnostmi.  



Normativna ureditev in dejanske razmere 

 20 

Tuji vojaški atašeji v Sloveniji so organizirani v atašejski zbor. Njihov predstavnik 

je ataše doajen,  ki ima najdaljšo dobo službovanja v Sloveniji.11 V primerih kolektivnih 

aktivnosti je on običajno glavni organizator in podpisnik skupnih dokumentov. 

Odgovoren je predvsem za protokolarne aktivnosti in posredovanje skupnih želja ali 

informacij ustreznim organom v Sloveniji. Atašejski zbor predstavlja zanimivo 

kombinacijo vojaške in diplomatske kulture. Vsak posameznik je vezan na nacionalne 

vrednote in običaje, hkrati pa imajo vsi podobne izkušnje iz diplomatskega življenja.    

Atašeji se seveda povezujejo tudi dvostransko. Medsebojna srečanja so 

intenzivnejša med diplomati držav s skupnimi interesi, na vojaškem področju predvsem 

znotraj vojaških zavezništev.  

Tuji vojaški atašeji v Sloveniji opravljajo dolžnost v vojaških činih od 

podpolkovnika do generalpodpolkovnika. Naj še enkrat poudarim, da čin predstavlja 

pomemben izkaz formalne avtoritete posameznika v vojaški organizaciji, ki jo lahko 

uvrščamo v organizacijo s prevladujočo sistemsko kulturo12 (Tavčar 2009, 48). Ravno 

na področju mednarodnega sodelovanja pa zaznavamo velik delež poslovne kulture13, ki 

večkrat zahteva hitro odločanje in timsko delo, pomen vojaških činov pa je zmanjšan. V 

praksi občasno zaznamo poskuse uveljavljanja položaja visokega čina, vendar se 

moramo ves čas zavedati, da bi prednost višjemu činu lahko pomenila sporočilo o 

večjem pomenu konkretne države pred ostalimi. To pa bi lahko vplivalo na odnose s 

prizadetimi državami.          

                                                 
11 Oba pojma sta izpeljana iz splošne diplomacije. Atašejski zbor izhaja iz diplomatskega 

zbora, ki predstavlja vse šefe diplomatskih misij, akreditiranih v isti državi oz. pri istem 
voditelju. Zajeto je tudi ostalo diplomatsko osebje. Doajen (fr. doyen = starešina, lat. decanus = 
starešina, starosta) je šef misije z najdaljšim obdobjem službovanja v državi. V katoliških 
državah je to običajno predstavnik Svetega sedeža (Mikolić 2002, 70). V primeru doajena 
naletimo na, za vojsko neobičajno zadevo: čin med njimi ni pomemben z vidika funkcije, ga pa 
seveda vsi spoštujejo. 

12 Kultura, ki je značilna za velike, dolgoročne podvige (naložbe, projekti, vojska, 
gradbeništvo …), tveganje je izjemno, odzivi šele čez leta, ko je za popravke prepozno. 
Odločanje je centralizirano, preudarnost in odločnost sta vrlini (Tavčar 2009, 47).  

13 Značilnost te organizacijske kulture je majhno in porazdeljeno tveganje, hitri odzivi, 
temeljna vrednota so odjemalci. Odločanje je hitro in enostavno, merilo uspešnosti pa je 
količina (Tavčar 2009, 47). 
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4.2 Slovenski atašeji v tujini 

Vsako predstavništvo države, v okviru katerega delujejo tudi vojaški atašeji, 

vključuje te elemente (Jazbec 2009, 142): 

− vodjo predstavništva, ki po eni strani predstavlja državo pošiljateljico oz. 

njenega vladarja pri državi sprejemnici oz. pri njenem vladarju in vodi delo 

predstavništva; 

− diplomate, ki opravljajo diplomatske funkcije in s tem zagotavljajo ustrezno 

podporo šefu predstavništva; 

− administrativno osebje, ki skrbi za izvajanje ostalih funkcij predstavništva.    

Slovenskega vojaškega atašeja imenuje Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za 

zunanje zadeve sodeluje samo v fazi njegove priprave na odhod v tujino. Zakon o 

zunanjih zadevah (Ur. l. RS, št. 113/2003) v 15. členu poleg drugega določa tudi, da  

… v predstavništvih delajo tudi zaposleni, ki jih je minister za zunanje zadeve na 

podlagi pisnega sporazuma s predstojniki državnih in drugih organov in organizacij 

imenoval za določen čas za opravljanje nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, 

znanstvenem, informativnem in drugih področjih. Za čas, ko so imenovani, jim delovno 

razmerje v organu, iz katerega so prerazporejeni, razen v primeru vojaških oseb, miruje. V 

pisnem sporazumu se uredijo za vojaške osebe tudi delovno pravni status, naziv in druga 

vprašanja. Za čas, ko ti uslužbenci delajo v predstavništvu, so glede svojih dolžnosti in 

pravic izenačeni z diplomati, poleg tega pa ravnajo po navodilih organa oziroma 

organizacije, iz katere so bili napoteni na delo.  

Vidimo, da so vojaške osebe izločene iz splošne obravnave, vendar pa so v času 

službovanja v diplomatskem predstavništvu v pravicah in dolžnostih izenačene z 

diplomati. Istočasno delujejo v skladu z navodili organizacije, iz katere so bili napoteni 

na delo – v našem primeru Ministrstva za obrambo. To razmerje shematsko opredeljuje 

tudi Jazbec (slika 4.2), ki pravi, da vojaški atašeji praviloma ne komunicirajo 

neposredno z obrambnim ministrstvom in oboroženimi silami svoje države, ampak naj 

bi ta komunikacija potekala prek zunanjega ministrstva (Jazbec 2009, 70). To razmerje 

predstavlja slika 4.2., iz katere je razviden vsaj dvojni odnos, če ne že odsotnost instituta 

enostarešinstva, s katerim se ukvarjamo. Službena pot14 vojaške osebe je namreč v tej 

povezavi precej težje določljiva.  

                                                 
14 V skladu z Zakonom o službi v Slovenski vojski (Ur. l. RS, št. 68/2007) je službena pot 

redni način komuniciranja v skladu z načelom enostarešinstva. Vsa poveljstva, enote, zavodi in 
vojaške osebe so v službenih zadevah dolžne upoštevati službeno pot. Ta poteka v skladu z 
ureditvijo poveljevanja in v njej ni mogoče preskočiti nobene vmesne stopnje. Službena pot v 
zvezi s predlogi, ugovori, prošnjami, zahtevami in pritožbami obsega odločitev nadrejenega in 
na podlagi pritožbe še višje nadrejenega in se s tem zaključi. 
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Slika 4.2 Odnos med veleposlanikom in vojaškim atašejem 

 

Vir: Jazbec 2009, 70. 

Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004) določa, da se vojaška služba lahko 

opravlja tudi na določenih delovnih mestih v ministrstvu ali v drugih državnih organih. 

Delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba, se popolnjujejo z vojaškimi 

osebami, ki imajo v času opravljanja vojaške službe na teh delih pravice in dolžnosti kot 

druge vojaške osebe v stalni sestavi vojske, podrejene pa so vodji organizacijske enote 

ali organa, v katerem je tako delovno mesto.   

Očitno je torej dejstvo, da se vojaška oseba lahko zaposli na delovnem mestu v 

civilnem okolju, pa naj si bo to upravni del ministrstva za obrambo ali  v okviru drugih 

državnih organov. Osebno so mi znani samo primeri v okviru MORS in situacija 

vojaških atašejev v okviru Ministrstva za zunanje zadeve. Prva situacija v praksi niti ni 

sporna, saj imajo vojaške osebe vedno točno enega nadrejenega, ki je sicer civilist. Pri 

vojaškem atašeju pa stanje ni primerljivo, saj je ta normativno izenačen z vsemi ostalimi 

diplomati. 

V splošnem velja, da je vojaški ataše hierarhično podrejen veleposlaniku ne glede 

na svoj čin. Strokovno delujejo samostojno, vendar so dolžni sodelovati z 

veleposlanikom, če zahteva (Mikolić 2002, 67). Veleposlanik mora atašeju s svojim 

vplivom pomagati pri dostopu do ključnih virov informacij in dogodkov, ki so 

pomembni za njegovo delo.  

Status slovenskih vojaških atašejev podrobneje ureja Pravilnik o vojaških 

diplomatskih predstavnikih (Ur. l. RS, št. 21/1994). Vojaško-diplomatske predstavnike 

opredeli kot vojaške atašeje, njihove pomočnike in sekretarje. Delo vojaških 

diplomatskih predstavnikov se šteje za vojaško službo, delavce, ki to delo opravljajo, pa 

za vojaške osebe. Vojaški atašeji in njihovi pomočniki imajo status diplomatov, 

sekretarji in drugo administrativno osebje pa status strokovno administrativnega osebja. 
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Vojaški diplomatski predstavniki so organizacijsko podrejeni vodji diplomatsko-

konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Z njim usklajujejo svoje aktivnosti, 

pri čemer v njegovi odsotnosti ne morejo prevzeti nalog odpravnika poslov. Vojaški 

atašeji so operativno, administrativno, finančno in komunikacijsko samostojni in 

odgovorni neposredno ministru za obrambo. 

Slika 4.3 Podrejenost vojaškega atašeja 

 
 

Slika 4.3 predstavlja nadgradnjo splošnega modela, ki ga je predstavil Jazbec 

(2009). Sinteza različnih zakonskih in podzakonskih aktov v Sloveniji kaže navidezno 

trojno podrejenost funkcije vojaškega atašeja: 

− Kot diplomat je vojaški ataše podrejen šefu misije.15 Glavna pridobljena 

prednost je diplomatski status in veleposlanikova avtoriteta, ki omogoča 

vzpostavljanje pomembnih stikov tudi atašeju. Veleposlanik mu nudi pomoč na 

področju obče diplomacije, ataše ga podpira z ožjimi, obrambno-strokovnimi 

vsebinami. Slabost je možnost poskusa izvajanja formalne avtoritete 

veleposlanika nad atašejem in s tem trenje na relaciji MORS - MZZ.  

                                                 
15 1. člen Dunajske konvencija o diplomatskih odnosih jih uvršča v skupino članov misije s 

funkcijo diplomatov. 
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− Kot vojaški ataše Republike Slovenije je neposredno podrejen ministru za 

obrambo.16 Prednost tega je stalen stik z ljudmi, ki določajo obrambno politiko 

in zato tudi najlažje opredeljujejo področja dela vojaškega atašeja in 

izpostavljajo ključne usmeritve, ki jih mora ataše upoštevati. Slabost je 

nezmožnost podpore MORS na vojaškem področju, saj morajo te informacije 

pridobiti iz strukture Slovenske vojske.     

− Kot vojaška oseba pa je vpet v sistem vojaškega poveljevanja17, ki pa ga lahko 

izvajata le vrhovni poveljnik ali (s pooblastilom ministra) načelnik 

generalštaba. Civilne osebe neposredne pristojnosti vojaškega poveljevanja 

nimajo, lahko pa vojaško osebje vodijo z drugimi akti. Izjema je predsednik 

države kot vrhovni poveljnik. To dilemo Jazbec (2009) razloži s tem, da je 

veleposlanik neposredni predsednikov pooblaščenec v državi sprejemnici. 

Prednost tega je ohranjanje stika z matično organizacijo, od koder lahko črpa 

potrebne informacije, ki so za njegovo delo nujne. Poleg tega se ataše po 

mandatu lahko vrne na delo nazaj v vojaško okolje. Slabost je vrsta predpisanih 

posebnih zahtev, ki veljajo za vse vojake. Te velikokrat predstavljajo 

administrativno breme, ki pa z delom, ki ga atašeji opravljajo, nimajo veliko 

skupnega.  

Zadnja alineja ponuja bogato možnost razprav, pa tudi manipulacij in zlorab. 

Vojaški ataše je s podrejenostjo šefu misije pravzaprav vpet tudi v vojaški sistem 

poveljevanja, saj je veleposlanik predstavnik vrhovnega poveljnika in torej razmerje 

med njima ne bi smelo biti sporno. Osebno sem prepričan, da bi v primeru zaostritve 

njunega odnosa ta problem oba izpostavila, vsak s svojimi argumenti. 

Kljub temu pa še vedno ostaja vprašanje organizacijske podrejenosti šefu misije na 

eni strani in ostalih podrejenosti na drugi. Takšnega ločevanja namreč enostarešinstvo in 

vojaška hierarhija ne predvidevata. Atašeji v razgovorih navajajo, da pojav običajno ni 

moteč. Slovenija ima trenutno v svetu vzpostavljenih dvainpetdeset diplomatskih 

predstavništev. Njihov obseg in status je različen18, vojaški ataše pa ni vedno v 

njihovem sestavu. 

Analiza obrambnega resorja za leto 2009 je pokazala, da je tudi področje vojaške 

diplomacije treba prilagajati novim okoliščinam. Označena je bila kot še vedno premalo 

izkoriščeno področje z vidika možnosti, ki jih lahko nudi v podporo izvajanju obrambne 

                                                 
16 Pravilnik o vojaških diplomatskih predstavnikih ločuje med organizacijsko podrejenostjo 

atašeja šefu misije ter operativno, administrativno, finančno in komunikacijsko neposredno 
podrejenostjo ministru za obrambo. 

17 Zakon o obrambi govori o »vojaških osebah«, ki lahko opravljajo službo v drugih 
ministrstvih ali državnih organih. Torej so atašeji še vedno podvrženi enotnemu sistemu 
poveljevanja, ki vključuje tudi enostarešinstvo.  

18 Veleposlaništvo, misija pri mednarodni organizaciji ali konzulat (Jazbec 2009, 140).  
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politike. Glede na spremembe v varnostnem okolju Republike Slovenije, posebej po 

sprejemu v Nato in EU, bi bilo treba ovrednotiti učinke trenutne organiziranosti in 

vsebine obrambne diplomacije ter jo posodobiti in racionalizirati. Po zgledu nekaterih 

drugih zahodnoevropskih držav bi lahko nekatera območja oziroma države pokrivali 

obrambni atašeji iz prestolnice (Strateški pregled obrambnega resorja 2009). To pa bi 

lahko izločilo šefe misij kot nadrejene in razmišljanja o hierarhiji preneslo zgolj v 

MORS, kjer bo treba razčistiti mejo med vojaškim in upravnim delom.   

V primeru postavitve atašejev, ki bi skupine držav pokrivali iz prestolnice, naj 

opozorim na tele prednosti: 

− manjša poraba virov (kadrovskih, finančnih, materialnih), 

− lažji nadzor njegovega dela in lažja vzpostavitev meril uspešnosti, 

− hitro podajanje vsebinskih usmeritev na rednih strokovnih sestankih, 

− neposreden stik atašeja z vršnim managementom. 

Seveda pa takšen sistem prinaša tudi slabosti: 

− nezmožnost vzpostavljanja socialnih in strokovnih mrež atašeja, 

− zamujanje pomembnih dogodkov, ki niso medijsko izpostavljeni 

− obremenjevanje atašeja z drugimi nalogami, 

− povečana pasivnost atašeja, ki na daljavo nima vpogleda v obrambno politiko 

države, ki jo pokriva.  

Osebno bi takšen model podprl za tiste države, v katerih prisotnost naših vojaških 

atašejev nima večje vloge in naša država nima neposredno izraženega interesa. Takšen 

model je sprejemljiv za okolja, kjer se samo občasno pokažemo na protokolarnih 

dogodkih, vsebine pa ne želimo soustvarjati.   

4.3 Praksa izbranih držav 

Dvojnost hierarhične vpetosti države rešujejo na različne načine, v praksi so se 

uveljavili štirje načini: 

− Vojaški ataše je lahko formalno podrejen šefu diplomatskega predstavništva in 

dela v skladu z njegovimi navodili in naloge iz obrambnega resorja prejema 

preko njega (primera Velike Britanije in Francije).  

− Druga možnost je samostojna vloga atašeja v okviru predstavništva. V tem 

primeru ataše in veleposlanik delo medsebojno usklajujeta, dolžna sta si 

medsebojno pomagati in se obveščati o pomembnih zadevah.   
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− Tretja možnost je delo vojaškega atašeja pod nadzorom šefa predstavništva, ki 

je odgovoren za njegovo delo in obnašanje. Takšen model uporablja Nemčija.  

− Vojaškemu atašeju sta istočasno nadrejeni zunanje in obrambno ministrstvo 

(nekatere skandinavske države).  

V vseh primerih je šef diplomatskega predstavništva dolžan zagotoviti ustrezne 

pogoje za opravljanje funkcij vojaškega atašeja in mu omogočiti vse pravice, ki mu 

pripadajo (Vojna enciklopedija 1975, 576). 

Večina držav poskuša zaradi spremenjenega varnostnega okolja in vse večjih 

zahtev po racionalizaciji prilagoditi sistem vojaških diplomatov. Posamezne države svoj 

sistem prilagajajo varnostnim prednostnim nalogam in virom, ki so ji na voljo. Tako 

lahko države atašejev v diplomatsko predstavništvo sploh ne imenujejo, lahko pa imajo 

vse tri atašeje vojaških zvrsti in še njihovega usklajevalca, ki jim je nadrejen. Tako 

lahko navedemo ZDA, ki imajo imenovanih stotine atašejev v približno 130 

veleposlaništvih, Švica kot sicer zelo vojaško usmerjena država pa ima samo sedemnajst 

vojaških atašejev, ki obvladujejo dvostranske odnose z 72 državami oziroma njihovimi 

vojskami.   

  Glavne kompetence, ki jih države pri imenovanju atašejev najbolj cenijo, so 

jezikovne spretnosti in poznavanje ciljne države, socialne veščine, vojaško strokovno 

znanje ter intelektualna radovednost, ki je temelj za raziskovanje okolja, v katerem naj 

bi delal vojaški ataše.  

Zanimiv je primer selekcije vojaških atašejev v Švici. Po izvedeni administrativni 

selekciji (preverjanje formalnih pogojev za imenovanje, od delovne dobe, certifikatov, 

ocen, čina ipd.) je za dokončni izbor imenovana komisija, ki jo sestavljajo predstavniki 

osmih različnih vladnih služb. Največjo težo pri končni odločitvi ima predstavnik 

ministrstva za zunanje zadeve.    
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Tabela 4.1 Umestitev vojaških atašejev v izbranih državah 

 Avstrija Francija Nemčija Švica Velika Britanija 

Organ, ki imenuje 

atašeja 

MO 

generalštab 

MO 

združeni štab 

MO 

MZZ 

komisija osmih 

vladnih služb 

MO  

(vojaška in civilna 

oseba) 

Komu poroča NGŠ 

Direktorat za 

varnostno 

politiko 

Oddelek za 

obrambne atašeje 

namestnik NGŠ 

vojaška 

obveščevalna 

služba 

šef misije operativno 

poročanje MO 

 

obveščevalna služba 

Direktorat za politične in 

obrambne zadeve 

Oddelek za obrambno 

diplomacijo 

MO 

Osnovni pogoji za 

imenovanje 

podpolkovnik – 

brigadni general, 

izkušnje v višjem 

poveljstvu 

podpolkovnik – 

generalmajor, 

izkušnje iz 

združenega 

štaba ali 

obveščevalne 

službe 

podpolkovnik – 

brigadni general 

karierni častnik ali 

rezervni častnik, 

zaposlen v MO ali v 

civilnem okolju 

posebnih zahtev ni, zgolj 

izkušenost in poklicna 

dovršenost 

Mandat (let) 4, možnost 

podaljšanja 

3 3 3, možnost 

dodatnega leta 

3, zahtevne države do 2 

leti (Irak), možnost 

dodatnega leta 

Posebno usposabljanje jezik 1 leto 

varnostna politika 

6 mesecev 

jezikovni tečaj, 

3 mesece 

varnostne 

politike, 1 teden 

usposabljanja za 

soproge 

(protokol) 

jezikovni tečaj, 

tečaj za vojaške 

atašeje 

11 mesecev 

usposabljanja pred 

napotitvijo, posebne 

vsebine za soproge 

usposabljanje za atašeje 

(varnostna politika, 

jezik, veščine 

preživetja), 

specialistične vsebine 

odvisne od države 

Vir: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007. 

 

V Avstriji, Franciji in Veliki Britaniji ima zunanje ministrstvo minimalno ali celo 

nima nobene vloge pri imenovanju atašejev. Celotna pristojnost odločanja je namreč 

podeljena ministrstvu za obrambo. Veliko vlogo v teh državah imajo tudi združeni 

vojaški štabi, obveščevalne službe in šef misije, ki bo z atašejem sodeloval oziroma mu 

bo nadrejen.  

V vseh teh državah je vojaški ataše podrejen vodji predstavništva in zaseda drugo 

pozicijo do četrte pozicije v hierarhiji. Večina atašejev dobiva naloge neposredno z 

obrambnih ministrstev, izjema je Avstrija. Avstrijski veleposlanik lahko naloge delegira 

neposredno atašeju, torej gre za podrejenost v pravem smislu besede. Vsi atašeji 

poročajo neposredno posebnim oddelkom v obrambnih ministrstvih, poleg tega pa 

poročila pošiljajo tudi obveščevalnim službam (glej tabelo 4.1). Kar se tiče obsega 

kakovostnih obveščevalnih podatkov, omenimo zanimivo trditev, ki pravi da sta 

kakovost in obseg uporabnih informacij premo sorazmerna s finančnimi viri, ki jih ima 

ataše na voljo za zabavo pomembnih sogovornikov (Vagts 1967, 111).         

Vidimo, da so razlike pri delovanju vojaški atašejev precejšnje, čeprav nobena 

država ne more v celoti rešiti težav dvojnosti pri njihovi hierarhični umestitvi. Ker gre 
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pri njihovem delu pač za zlivanje vsebin civilnega in vojaškega področja, države to 

rešujejo z ločenimi poročili na ravni atašeja (Švica, Avstrija, Francija in Velika 

Britanija) ali pa poročila ločuje edini nadrejeni, šef misije (primer Nemčije). Tudi 

odnosi z oboroženimi silami so različni, vendar gre v glavnem za sodelovanje civilne in 

vojaške sfere znotraj ministrstev za obrambo.  

 Pri prestrukturiranju delovanja vojaške diplomacije lahko prepoznamo dve skupini 

držav: 

− države, ki od konca hladne vojne niso spreminjale sistema in njihovi atašeji še 

vedno delujejo izključno kot obveščevalci in zbiralci informacij; 

− države, ki intenzivno analizirajo sistem in iščejo nove oblike delovanja vojaške 

diplomacije. V tej skupini je večina držav EU in Nata.   

Pristopi preoblikovanja so po državah različni: Avstrija proces izvaja postopno in 

prilagaja posamična področja delovanja, Švica pa se je odločila za hiter in celovit 

prehod v nov način dela. Novosti preoblikovanja pa so naslednje (Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces, 2007): 

− Prehod iz akreditacije za posamezno državo k akreditaciji za več držav hkrati. 

To pomeni, da je ataše nameščen v eni od držav v regiji, ob tem pa vsebinsko 

pokriva in sodeluje tudi z drugimi državami, za katere je zadolžen. Prednost 

tega načina sta boljši pregled nad regionalnim dogajanjem in učinkovitejša 

izraba kadrovskih in materialnih virov, pomanjkljivost pa je lahko zmanjšana 

pozornost in s tem težje zaznavanje pomembnih pojavov. 

− Premestitev atašejev v domače okolje. Dvostranske odnose lahko vojaški 

predstavniki izvajajo tudi iz domače države, z občasnimi obiski držav, za 

katere so zadolženi. V literaturi najdemo izraz roving attaché, kar lahko 

prevedemo kot potujoči, mobilni atašeji. Največja prednost je veliko 

zmanjšanje stroškov delovanja, je pa tudi veliko pomanjkljivosti: zmanjšana 

pozornost, slabe možnosti za vzpostavitev socialne mreže, nezmožnost 

izvajanja poglobljenih analiz in nevarnost, da atašeja nadrejeni zadolžijo z 

dodatnimi deli, ki ga preveč omejujejo.  

− Prehod iz imenovanja stalnih atašejev v imenovanje začasnih. Pojavila se je 

težnja ukinjanja stalnih predstavnikov, države jih imenujejo samo po potrebi, v 

kriznih situacijah. Tudi ta možnost delovanje atašejev močno omeji, saj 

začnejo delovati šele v zamujenih situacijah, ob izbruhu krize. Zato ne morejo 

poznati pravih vzrokov za dogajanje v državi sprejemnici. 
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− Težnja po preimenovanju vojaških in obrambnih atašejev v »varnostne 

atašeje«.  S tem želijo poudariti njihovo široko vlogo, vendar je nerealno 

pričakovati, da bodo samostojno obvladovali celoten varnostni spekter. Ker bi 

to pomenilo tudi vključevanje drugih strokovnih profilov poleg vojaških, sta 

vprašljivi učinkovitost in uspešnost vzpostavljanja dvostranskih vojaških 

odnosov v državi sprejemnici.  

Idejo o varnostnih atašejih je komentiral tudi sogovornik z MZZ, ki se strinja z 

njeno vsebinsko opredelitvijo. Naloge vojaškega atašeja so namreč vse bližje obrambni 

diplomaciji, zato je širša strokovna usposobljenost od ozke vojaške nujna. Priznava pa 

pomanjkljivost težjega sodelovanja z vojsko države gostiteljice. 

Če povzamemo poglavje, lahko iz analize obstoječega stanja ugotovimo, da se 

države zavedajo problematike posebnega položaja vojaških atašejev in zaradi tega 

uporabljajo različne načine za zmanjšanje težav. Prva oblika reševanja prepletenosti je 

normativno usmerjanje poročanja, s čimer si pristojni in zainteresirani organi zagotovijo 

pomembne informacije. Druga je ureditev notranjih in zunanjih relacij med 

ministrstvom za obrambo in zunanjim ministrstvom. Ob tem poskušajo zadovoljiti 

interese vojske, upravnih organov ter veleposlaništva kot dislocirane enote. Zanimiva je 

rešitev primera Nemčije, kjer celotno poročanje vojaškega atašeja usklajuje 

veleposlanik. S tem je glavna dilema podrejenosti navidez rešena, vendar se v ozadju 

odpirajo nova vprašanja: na primer, kako lahko civilna oseba pozna vojaško stroko v 

tolikšni meri, da je pristojna za  ustrezno distribucijo informacij. 

To področje bi v prihodnosti veljalo podrobneje proučiti. Zavedam se, da vseh 

interesov enostavno ni mogoče zadovoljiti, zagotovo pa se da konkretna področja dela 

dodatno razdelati in jasneje opredeliti. 
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5 PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOST VOJAŠKIH ATAŠEJEV 

Pristojnosti in odgovornosti vojaških atašejev bomo analizirali skozi temeljne 

dejavnosti vojaškega in obrambnega managementa. V skladu s tehnokratskim 

konceptom oz. organizacijo kot instrumentom bomo analizirali njegov položaj,  naloge 

in odgovornost skozi procese načrtovanja, urejanja, poslovodenja in merjenja. Atašeja v 

organizaciji kot organizmu pa bomo podrobneje opredelili skozi procese snovanja, 

povezovanja, vodenja in presojanja, ki so sestavni del humanističnega pristopa.      

5.1 Vloga v organizaciji kot instrumentu 

Vojaška organizacija je običajno označena kot tradicionalno hierarhična in 

tehnokratska. To seveda ni nič nenavadnega, saj se je množična armada razvila v času 

Napoleona, ki sovpada z masovnim razvojem industrije v Angliji in ZDA. V 200 letih 

se je oblikovalo veliko vzporednic med vojaško in industrijsko organizacijo. Obe sta se 

namreč ukvarjali z zahtevnim obvladovanjem velikega števila podrejenih in 

usklajevanjem njihovih aktivnosti (Fukuyama in Shulsky 1997). Organizacija kot 

instrument izhaja iz tehnokratskega koncepta, ki organizacijo obravnava kot sredstvo za 

zadovoljevanje interesov deležnikov (lastnikov, ustanoviteljev …), managerje kot 

podrejene izvrševalce njihove volje, zaposlene pa kot delovno silo, nujno sredstvo za 

delovanje organizacije (Tavčar 2009, 14). Za ta pogled na organizacijo so značilni jasna 

opredelitev aktivnosti, del in nalog, nedvoumna hierarhija ter dovršen sistem 

komuniciranja, usklajevanja in nadzora (Morgan 1986, 33). Formalizirano obnašanje 

zmanjšuje možna vedenjska odstopanja v organizaciji, zato je nadzor enostavnejši in 

posledice dela predvidljive (Mintzberg 1983, 34).  

V organizaciji kot instrumentu prevladuje normiranje, vsesplošno tekmovanje in 

nezaupanje. Poleg vrednot deležnikov je v tem konceptu malo prostora za vrednote 

posameznikov, drugih skupin in javnosti. Obvladovanje je centralistično, avtoritativno, 

včasih celo avtoritarno (Tavčar 2009, 15). Večino elementov v vojaški organizaciji 

opredelimo brez večjih težav, saj deluje po načelu enostarešinstva in na osnovi aktov 

vodenja in poveljevanja. Seveda pa se moramo ves čas zavedati, da gre v vseh procesih 

za prelivanje značilnosti tehnokratskega in humanističnega pristopa in da je mejo zato 

nemogoče jasno začrtati. 

Načrtovanje dela vojaških atašejev je vezano na državo pošiljateljico in državo 

sprejemnico. Matična država oz. ministrstvo za obrambo načrtuje njihovo aktivnost v 

okviru skupnih srečanj, ki jih običajno izvajajo enkrat ali dvakrat letno. Na takšnih 

srečanjih se vojaški in obrambni diplomati seznanjajo z aktualnimi razmerami v širši 

mednarodni skupnosti, izmenjajo izkušnje in krepijo medsebojno povezanost. Ponavadi  

minister za obrambo in vršni management vojske predložita lastno videnje svojega dela, 

ga poskušata ovrednotiti in ob tem dati tudi usmeritve za nadaljnje delo. Slednje se 
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vedno navezujejo na zunanjepolitične interese države in z njimi povezane obrambno-

vojaške aktivnosti. V slovenskem primeru so se usmeritve nanašale na (Jazbec 2007, 

60): 

− informiranje sogovornikov o obrambnem področju v Sloveniji in promocija SV 

in MORS ; 

− predstavljanje profesionalizacije Slovenske vojske, pridobivanje reakcij, 

komentarjev in nasvetov; 

− spremljanje in pridobivanje konkretnih izkušenj zavezniških in partnerskih 

držav iz Afganistana;  

− pridobivanje informacij o delovanju v Natu in njihovo posredovanje javnosti; 

− pridobivanje informacij o delovanju delovnih teles Nata, EU in Organizacije za 

varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE); 

− osredotočanje na države, ki so pred Slovenijo opravljale nosilne vloge 

predsedovanja EU ali drugim organizacijam. 

  Tem usmeritvam lahko dodamo še dodatne, ki se nanašajo na posebnosti 

delovanja Slovenske vojske v skupni vojaški enoti, vzpostavljeni skupaj z Italijo in 

Madžarsko (MLF – Multinational Land Forces) ter na izvrševanje obveznosti, ki 

izhajajo iz dvostranskih programov mednarodnega vojaškega sodelovanja. Prednosti 

sodelovanja s posameznimi državami so določene že v Strategiji nacionalne varnosti 

RS, kjer je določeno območje zahodnega Balkana19 kot prednostno. Ker je dokument 

časovno že zastarel, Direktorat za obrambno politiko daje usmeritve za načrtovanje 

mednarodnega vojaškega sodelovanja. Prav tako zagotavlja ustrezne usmeritve in s 

političnimi stališči ustvarja izvajanje mednarodnega sodelovanja. Organizacijski nosilec 

sodelovanja Slovenske vojske je sektor J5 Generalštaba, vsebinski izvajalci pa so vse 

enote. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje in Poveljstvo sil 

aktivnosti v podrejenih enotah usklajujeta z lastnimi strokovnimi organi. Normativna 

osnova za konkretna sodelovanja so krovni sporazumi o sodelovanju na obrambnem 

področju, ki se sklepajo z vsako državo posebej. Ti dokumenti določajo osnovne načine 

sodelovanja, pravice in dolžnosti države gostiteljice in pošiljateljice. Običajno gre za 

vzajemen odnos, kjer stroške dogodka krije država gostiteljica, dogodki pa se načrtujejo 

uravnoteženo.  

                                                 
19 Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija in Albanija. 
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Slika 5.1 Vloga atašejev pri načrtovanju MVS 

 
 

Načrtovanje dvostranskega mednarodnega sodelovanja se začne z zbiranjem 

predlogov konkretnih dogodkov, ki jih zainteresirane enote vsebinsko oblikujejo v prvi 

polovici leta (glej sliko 5.1). Pri tem morajo slediti lastni viziji in nalogam, ki jih lahko 

z mednarodno vpetostjo oplemenitijo in nadgradijo. Odločitev o konkretnem dogodku 

naj bi temeljila na resni analizi o možnih pridobitvah ob predvidenih kadrovskih, 

finančnih in drugih vložkih. V praksi žal vse prevečkrat naletimo na dogodke, ki so 

vsebinsko neustrezni in prinašajo premajhno dodano vrednost. Vsi predlogi iz enot so 

zbrani v generalštabu, kjer jih oblikujejo v osnutke dvostranskih programov s 

konkretnimi državami. Pri tem upoštevamo argumentacijo predlagateljev o razlogih za 

izvedbo, vendar se pri prvem predlogu realna vrednost običajno težko določi. V tej fazi 

se izločajo predlogi dogodkov, za katere vemo, da vsebinsko niso sprejemljivi zaradi 

političnih razlogov, dogodki, ki prekoračijo proračunske omejitve, ter dogodki, ki se 

stalno pojavljajo v predlogih, uresničeni pa niso. Naslednji korak je posredovanje 

predlogov tujim državam in hkrati sprejem njihovih predlogov. Pri tem običajno 

predlogi potujejo preko obeh atašejev, kar včasih povzroča nekaj zmede. Najboljši način 

dokončnega usklajevanja so štabni pogovori, kjer se lahko predstavniki vojska 

neposredno pogovorijo o konkretnih problemih in s tem zmanjšajo možnost kasnejših 

zapletov. Vloga vojaškega atašeja je v tej fazi ključna, saj je edini, ki pozna okolje 

države, s katero se aktivnosti načrtujejo. Ta oblika pogovorov omogoča tudi neposreden 

stik s sorodnimi službami v tujini in lahko v nujnih primerih ali ob odsotnosti naših 

vojaških atašejev omogoči hiter dostop do ključnih ljudi, ki vplivajo na nemoten potek 

dogodkov. Ponavadi se na štabnih pogovorih vsebine dorečejo do tolikšne mere, da so 
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neposredno pripravljene za podpis, včasih pa so podpisniki kar del delegacije in to 

uredijo takoj. S podpisom programa se vojski zavežeta, da bosta poskušali doseči čim 

višjo stopnjo izpeljave, vendar neizpeljan dogodek ni razlog za kakšne konkretne 

sankcije. Diplomacija pa vendarle deluje po načelu vzajemnosti. Tako se lahko 

odlaganje ključnih dogodkov in neopravičeno neizpeljani dogodki odrazijo v 

prihodnosti pri stikih s prizadeto sodelujočo državo. Zato naj bo že ob načrtovanju vsak 

dogodek pretehtan do te mere, da je izvedba dejansko možna.  

Ugotavljam, da je vloga vojaških atašejev v dvostranskem sodelovanju odvisna 

predvsem od njihove osebne zavzetosti za dogodke. Zato so v nekaterih državah zelo 

aktivni in poskušajo omogočiti čim večje izkoristke sodelovanja, ponekod pa se 

vključujejo samo kot administrativni posredniki, brez vsebinske vloge. Pri tem je 

ključno njegovo poznavanje posameznih strokovnih področij, na katera se dogodki 

nanašajo in seveda njegova motiviranost.  

V instrumentalnem konceptu služi urejenost organizacije omejevanju, disciplinira 

naj zaposlene, da učinkovito in uspešno delujejo za cilje organizacije, predvsem za 

interese deležnikov in preprečuje delovanje zaposlenih za njihove posebne interese, 

zlasti delovanje, ki bi lahko škodilo interesom organizacije in interesom deležnikov 

(Tavčar 2009, 315). Disciplinsko je vojaški ataše podrejen ministru z obrambo, ki ga 

lahko v primerih kršitev tudi sankcionira. Poleg splošnih nacionalnih in zakonskih 

omejitev države sprejemnice mora vojaški ataše kot vojaška oseba spoštovati tudi 

posebne akte, ki veljajo za področje dela (uredbe, pravilniki) in Kodeks vojaške etike 

Slovenske vojske (Ur. l.  RS, št. 55/2009), katerega določila veljajo tako na ozemlju 

Republike Slovenije kot v tujini. Dokument sicer vsebuje vrsto obvez, ki se nanašajo na 

moralno področje, med drugim pa izpostavlja tudi, da vojaške osebe prevzemajo 

odgovornost za svoja dejanja in dejanja svojih podrejenih in da pripadniki Slovenske 

vojske vojaško službo opravljajo predano, požrtvovalno in strokovno. Svoje poslanstvo 

uresničujejo in naloge opravljajo v ponos svojih podrejenih, nadrejenih, Slovenski 

vojski, domovini in družini. Osebne interese in cilje prilagajajo interesom svoje enote in 

Slovenske vojske. Opredeljen je tudi obvezen podpis sprejemanja kodeksa, ki je 

označen kot eden od pogojev za opravljanje vojaške službe. 

Iz navedenega lahko izpeljem sklep, da se tudi od atašejev pričakuje prilagoditev 

osebnih interesov interesom organizacije, kar vnaprej ustvarja psihološki pritisk pri 

posamezniku. Ta mora namreč osebni interes zaznati kot združljiv z organizacijskim, če 

želimo dosegati visoko stopnjo motiviranosti za delo.     

Na področju poslovodenja kot ustanovitelje vojaške organizacije opredelimo državo 

in njene najvišje predstavnike. V to kategorijo sodi predsednik države kot vrhovni 

poveljnik vojske in parlament kot telo, ki nadzoruje in določa njene strateške naloge ter 
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skrbi za izvajanje nalog v skladu z nacionalnimi interesi20. Minister za obrambo in 

načelnik generalštaba s svojimi ožjimi sodelavci  predstavljata vršni management, ostali 

zaposleni v strukturi, vključno z atašeji, pa predstavljajo nižje ravni managementa in 

delovno silo.  

Vojaški ataše je v organizaciji kot instrumentu predvsem nosilec formalne 

avtoritete. Njegov položaj diplomata ga umešča v hierarhijo diplomatskega 

predstavništva, kar mu omogoča uporabo diplomatske imunitete in drugih ugodnosti. 

Učinki njegovega formalnega položaja so močno odvisni od višjih nadrejenih, ki mu 

položaj omogočajo oz. zanj jamčijo (Handy 1993, 128). V našem primeru so to 

neposredno nadrejeni šef misije, minister za obrambo in posredno načelnik 

generalštaba. Kljub temu da pri zadnjem govorimo o posredni povezavi, se moramo 

zavedati, da vojaški diplomat bistveno lažje navezuje stike s pomočjo kredibilnega 

domačega vojaškega vršnega managementa kot samo s politično podporo obrambnega 

ministrstva. 

S formalno določeno pozicijo ima ataše dostop do vseh informacij, ki jih država 

sprejemnica nameni celotnemu atašejskemu zboru, poleg tega pa lahko dostopa tudi do 

drugih informacij. V skladu s postopki, ki veljajo v posameznih državah, ima dostop do 

različnih ravni odločanja, vodenja in poveljevanja v vojaški in obrambni strukturi. 

Država sprejemnica mu je dolžna posredovati informacije s področij, ki so opredeljena 

v krovnih zakonskih aktih o mednarodnem dvostranskem obrambnem in vojaškem 

sodelovanju ali v drugih mednarodnih pogodbah.  

Pravica do dostopa do različnih organizacijskih teles države gostiteljice ravno tako 

izhaja iz formalnega položaja atašeja. Velik delež strokovnih odborov je namreč 

imenovan le iz pripadnikov, ki zasedajo določene položaje (t. i. ex officio). To pa ni 

pomembno samo z vidika informacij, ampak se na tak način krepita tudi pozitiven 

odnos in spoštovanje druge strani (Handy 1993, 129). Formalna postavitev atašeju 

omogoča tudi izvajanje samostojnih dogodkov, s katerimi lahko močno olajša delo sebi 

in svoji matični vojaški organizaciji.  

Vojaški ataše lahko kot mehanizme vplivanja v organizaciji kot instrumentu 

uporabi prisilo, pravila in procedure. Prisila kot metoda vplivanja v demokratičnih 

državah ni niti legalna niti legitimna, vendar je kljub temu prisotna21. Uporabljena je 

lahko odkrito, kot grožnja ali neposreden fizični napad na nasprotnika. V diplomaciji, 

kot jo razume in v javnosti sprejema mednarodna skupnost, je takšno dejanje pri 
                                                 
20 V Sloveniji parlament to aktivnost izvaja prek odbora za obrambo. Naj na tem mestu 

omenimo tudi, da močnejši zunanji nadzor organizacije vzpostavlja bolj centralizirano in 
formalno strukturo in s tem centraliziran sistem odločanja (Mintzberg 1983, 146). To velja za 
vojaške organizacije nasploh.   

21 Ob razpravi ne smemo pozabiti, da vojaški ataše deluje v večkulturnem okolju, kjer 
ljudje delajo na osnovi osebnih vrednot in vrednot kulture, iz katere prihajajo. Te pa niso vedno 
skladne s pričakovanji ostalih atašejev in s kulturo države gostiteljice.  
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razkritju obsojeno in uspeh dvomljiv. Če pa ostane prikrito, se lahko razvije v različne 

oblike izsiljevanja, korupcijo in na koncu tudi v prisilno vohunjenje za drugo državo ali 

organizacijo.         

Tudi pravila in postopki so možen mehanizem vplivanja vojaškega atašeja. 

Normativna določila so v osnovi pripravljena zaradi lažjega izvajanja nalog, vendar 

lahko postanejo tudi orodje nadzora in vplivanja (Morgan 1986, 162). Zato mora zelo 

natančno poznati normativne akte države sprejemnice, svoje države in mednarodne 

skupnosti. Vsi mu namreč s pravili podeljujejo določene pravice in dolžnosti. Pravice 

mora običajno uveljavljati samostojno, na dolžnosti pa je vedno večkrat opozorjen – ves 

čas od pripravljalne faze do zaključka mandata. Moramo pa opozoriti, da mora biti ob 

uveljavljanju postopkovnih pravic previden – imeti mora pravico do njihove uporabe, 

sredstva ter voljo, da jih uresniči (Handy 1993, 134). V nasprotnem primeru se lahko s 

svojimi zahtevami osmeši in se v očeh okolice prikaže kot neprimeren za svoje delo.  

Seveda pa se ataše sooča tudi s poskusi vplivanja nanj. Nanje se lahko odziva z 

uklonitvijo, istovetenjem ali z internaliziranjem (Tavčar 2009, 389). Uklonitev 

predstavlja izvajanje ukazov, s katerimi se podrejeni osebno ne strinja, vendar jih mora 

zaradi hierarhičnega položaja izvesti, vendar ob tem ves čas čaka na priložnost, kako se 

maščevati nadrejenemu22. V takšnem primeru lahko vojaški diplomat postane šibka 

točka celotne diplomatske mreže, zato se ukazovanju in posledično uklanjanju velja na 

široko izogniti. Dejansko ravno njegova povezava z upravnim delom obrambnega 

ministrstva v slovenskem primeru takšno možnost močno omejuje. Istovetenje 

predstavlja uklanjanje podrejenega zaradi osebnosti nadrejenega. Iz tega sledi, da izvaja 

naloge samo zaradi osebne povezave z nadrejenim, sicer pa mu je naloga odveč. 

Izvajalec je prepričan, da nadrejenemu dela osebno uslugo, zato v določenem času 

pričakuje dodatne privilegije. Pri internaliziranju oz. privzetju kot odzivu posameznika 

na vplivanje pa govorimo o pojavu, ko prejemnik prevzame vsebino vpliva kot lastno 

stališče. Dela torej v prepričanju, da dela pravo stvar, s katero se tudi osebno strinja in 

jo podpira. Ta oblika odziva je v organizacijah najbolj zaželena, saj se podrejeni ukvarja 

samo z nalogo, ne pa z razmišljanjem, zakaj mora to storiti in komu dela uslugo. V 

vojaški diplomaciji je to še posebej pomembno, saj se vojaški ataše velikokrat znajde v 

situacijah, ko mora delovati popolnoma samostojno, na osnovi splošnih usmeritev in 

ciljev. Če usmeritev ne sprejema, jih ne ponotranji, lahko s samosvojim delovanjem 

deluje tudi v nasprotju z zunanjo politiko države pošiljateljice, hkrati pa seveda v 

nasprotju z nacionalnimi interesi. 

                                                 
22 Gre za neformalno, interesno delovanje (Tavčar 2009, 271). Ker so lastni interesi 

udeleženca v nasprotju z interesi organizacije, poskuša za zadovoljitev lastnih uveljaviti moč 
položaja, znanja, v skrajnih primerih pa tudi fizično moč. 
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Ugotavljam, da je vojaška organizacija že v osnovi instrument za doseganje 

konkretnih ciljev, kar izhaja iz njene tradicionalne vloge in birokratske narave. Tudi 

atašeji kot del tega mehanizma prispevajo svoj delež, vendar je na osnovi določenih 

pravil ta premalo vsebinsko razdelan. Sedaj že lahko vidimo, da je spekter nalog in 

delovnih področij atašeja zelo širok in da jih lahko zadovoljivo opravlja le v primeru, ko 

ima poleg tehnokratskih določil na voljo tudi druge pogoje in možnosti.  

Analiza kaže, da lahko neustrezna normativna osnova atašeja pri delu omejuje, saj 

temelji predvsem na nacionalnih vrednotah in pravilih, ne more pa upoštevati 

kompleksnosti mednarodnega socialnega in kulturnega okolja, v katerem poteka vojaška 

diplomacija.         

5.2 Vloga v organizaciji kot skupnosti interesov 

Strogo hierarhično opredeljeno organizacijsko okolje povzroča različne težave, med 

njimi avtorji navajajo psihološke težave posameznikov, avtomatsko upiranje uvajanju 

novosti, neosebni pristop pri delu z ljudmi, pa tudi stavke v podjetjih in namerno 

sabotiranje organizacijske dejavnosti (Mintzberg 1983, 37).  Organizacija kot skupnost 

interesov omogoča usklajevanje osebnih, skupinskih interesov ter interesov 

deležnikov23 do takšne mere, da je mogoče učinkovito dosegati cilje organizacije. 

Vojaški atašeji bi v tehnokratsko togi organiziranosti lahko delali zelo omejeno, saj bi 

samo izpolnjevali dane naloge, čakali na navodila nadrejenih in poročali strogo po 

opredeljenih merilih. Vemo pa, da bi bila učinkovitost takšnega pristopa minimalna, 

ravno tako pa njihovo zadovoljstvo z delom. 

Že v procesih snovanja dela vojaškega atašeja v tujini, ko se pripravlja program za 

njegove individualne priprave pred odhodom, je v določenih korakih potrebna 

prilagoditev. Normativno sicer mora obstajati program usposabljanja, ki sploh omogoča 

to aktivnost in upraviči uporabo kadrovskih in finančnih virov. Vendar pa, vsaj v 

slovenskem primeru, ne gre za masovno šolanje atašejev, pač pa za priprave 

posameznika. To pa pomeni, da je mogoče pred tem izdelati oceno njegovih potrebnih 

kompetenc in znanj in opredeliti ključna šibka področja, ki jih mora izpopolniti. Nekdo, 

ki je celotno otroštvo preživel v državi, kamor odhaja, pač ne potrebuje veliko 

jezikovnega in kulturnega usposabljanja in bo več pozornosti deležen pri področju 

obrambne politike. Drugi pa prihaja s tega področja, kjer je delal zadnjih petnajst let, ne 

pozna pa dobro države sprejemnice. Seveda mora biti pri takšnem pristopu obvezno 

aktivno sodelovanje kandidata za atašeja, ki lahko vpliva na oblikovanje programskih 

vsebin.  

                                                 
23 Poudarjam, da gre za preplet skupnosti interesov države pošiljateljice in skupnosti 

interesov države sprejemnice. Večji je delež skupnih interesnih področij, več je možnosti za 
različne oblike sodelovanja. 
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Interes organizacije je za državo pošiljateljico in obrambno organizacijo jasen – 

zastopati in predstavljati nacionalna stališča v mednarodnem okolju ter izvajati različne 

procese, ki pripomorejo k doseganju nacionalnih ciljev in ciljev organizacije. Razgovori 

z atašeji kažejo, da so njihovi interesi atašeja običajno izraženi kot možnost spoznavanja 

tuje kulture, izpopolnjevanje v jeziku in drugih veščinah, možnosti za oblikovanje 

široke socialne in strokovne mreže24, izobrazbena osnova za otroke in ne nazadnje tudi 

finančna spodbuda. S tem je omogočena visoka interakcija med interesi organizacije in 

atašejev, če le obstaja pravi način in pripravljenost za takšen način dela.       

Znanje in inteligenca sta v sodobni organizaciji ključnega pomena za uspeh. 

Vodilni managerji v organizacijah že dolgo poudarjajo, da je glavni vir njihovega 

uspeha v njihovih zaposlenih, vendar so le redki to tudi resno mislili (Handy 1995, 23). 

Zato moramo že v fazi snovanja pred odhodom v tujino bodočega atašeja opremiti z 

znanjem in spretnostmi različnih področij, ki jih bodo uporabili pri delu. Seveda je 

nemogoče pričakovati, da jih lahko opremimo za vse možne situacije, vendar jim lahko 

v roke damo vsaj orodje, s katerim si bodo lahko pomagali in lažje našli primerno 

rešitev. V pogovorih z atašeji je namreč enostavno zaznati širok spekter nalog, ki so jih 

morali opravljati, pa tudi situacij, ko glede na okoliščine sprejemljive rešitve zaradi 

različnih razlogov ni bilo mogoče izvesti. Kot vsak pripadnik organizacije se tudi 

vojaški ataše pri izvajanju delovnih nalog znajde v zelo različnih vlogah. Njegovo 

uspešnost pri tem pa določajo skladnost vlog z njegovim prepričanjem in veščinami ter 

trenutne okoliščine (Handy 1993, 61). Kot pomembne delovne lastnosti najpogosteje 

omenjajo izraze iznajdljiv, prilagodljiv in razgledan. Organizacija, ki bi temeljila le na 

tehnokratskem pristopu, jih pač ne bi mogla uporabiti. Da bi vse veščine lahko uporabil 

v izvajanju konkretnih vlog, mora biti ataše nanje vsebinsko pripravljen, hkrati pa si jih 

mora tudi želeti opravljati – torej morajo biti čim skladnejše tudi z njegovimi osebnimi 

interesi. V nasprotnem primeru ima namreč zaradi svojega specifičnega položaja vrsto 

možnosti, da se določenemu delu elegantno izogne, ob tem pa mehanizem, s katerim bi 

bilo to mogoče odkriti ali dokazati, v večini primerov sploh ne obstaja. Za organizacijo 

in državo pošiljateljico je to lahko visoko tveganje, saj problem sploh ne more biti 

zaznan, škoda na zunanjepolitičnem in obrambnem področju pa je lahko velika in težko 

popravljiva.  

V fazi snovanja aktivnosti vojaškega atašeja v tujini mora organizacija pošiljateljica 

skupaj z njim dobro pretehtati odločitev za napotitev. Gre namreč za dolgo obdobje 

dela, običajno štirih let z možnostjo podaljšanja, kar vpliva na različna področja 

življenja in dela posameznika in njegove okolice. Ko pa je ataše že napoten, mora biti 

ves čas aktivno vključen v snovanje prihodnjih nalog. V vsaki mora namreč iskati cilje 

                                                 
24 Več o tem v Vagts (1967), poglavja o socialni in politični vlogi vojaških atašejev, str. 

110–175.  
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in smisel, ki niso vedno opredeljeni v usmeritvah nadrejenih, pa naj bo to veleposlanik 

ali ministrstvo za obrambo. Zavedati se moramo, da je ministrstvo za obrambo fizično 

oddaljeno, veleposlanik pa področja obrambne in vojaške diplomacije ter vojaško stroko 

običajno pozna samo okvirno. 

Na področju vsebin urejanja in povezovanja najprej omenimo občeveljavna pravila, 

koncepte in modele, ki morajo prežemati vse dele, dejavnosti in časovne okvire politike 

organizacije (Mulej 1992). Pri vojaških diplomatih so pomembna predvsem v 

okoliščinah, ko se znajdejo v nepredvidljivih okoliščinah in morajo delovati popolnoma 

samostojno. Takrat se ob prisotnosti takšnih pravil lažje znajdejo in do neke mere 

samostojno in suvereno vodijo pogovore. Ko pa v procesu pridejo do točke, kjer so 

posledice lahko preobsežne, morajo na neki način izstopiti oziroma odložiti dejanje ter 

ga prenesti v širše pristojnosti veleposlaništva ali drugega organa države pošiljateljice. 

Tudi pri iskanju novih stikov, rešitev in informacij jim občeveljavna pravila delo 

olajšajo, saj na njih temelji velik del splošnega bontona in protokola. Če na zadevo 

pogledamo še z druge strani, mora imeti ataše za učinkovito delo na voljo ustrezne 

preverjene informacije iz domovine. Če se odgovorni ljudje v ministrstvu za obrambo 

zavedajo pomena informacij, ki jih ataše mora imeti, in jih istočasno znajo pravilno 

selekcionirati in ovrednotiti, mu s tem delo močno olajšajo. Seveda pa posebnih pisanih 

pravil za takšne primere ni, vse je odvisno od strokovnosti posameznikov, njihove 

motivacije in drugih možnosti, da to izvajajo.   

Pravila o managementu sodelavcev so v primeru geografsko oddaljenih sodelavcev, 

kot so vojaški atašeji, posebej pomembna. Gre namreč za razvijanje njihovih zmožnosti 

samoorganiziranja, samokritičnosti in spreminjanja. Bolj kot izvedbene veščine namreč 

postajajo odločilne konceptualne zmožnosti: zmožnost abstrakcije, reševanje zadev, 

metodologija odločanja, sistemsko mišljenje ter razmerja med ljudmi (Tavčar 2009, 

259), ki pa jih mora spodbuditi in razviti management v organizaciji. Po besedah 

sogovornikov so na teh področjih atašeji bolj ali manj prepuščeni lastni iznajdljivosti. 

Opravljanje nalog vojaškega atašeja omogoča tudi zelo dobro izhodišče za 

vzpostavitev mednarodnih zvez, izkoriščanje poslovnih možnosti za posameznika in 

njegovo državo v prihodnosti ter druženje s pomembnimi in inteligentnimi ljudmi, ki 

imajo na voljo podobne mehanizme dela (Peterson 2005).  

Vojaški atašeji so stalno v stiku z zunanjimi udeleženci vojaške organizacije. Na 

eni strani so to organi upravnega dela ministrstva za obrambo kot dejavnik civilnega 

nadzora, na drugi pa pripadniki drugih vojska in organov v državi sprejemnici. 

Predvsem ti poskušajo po besedah sogovornikov prek njih včasih uveljavljati zelo ozke 
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interese posameznih podjetij25. Gre namreč za zelo konkretno usmerjena lobiranja o 

posameznih nabavah, izražanju podpore na različnih sestankih in srečanjih ali 

poizvedbah med poznanimi ljudmi o konkretnih stališčih. V takšnih primerih mora 

diplomat uporabiti vse svoje sposobnosti, da izstopi iz razprave na način, ki ne povzroči 

škode, oz. da omogoči povezovanje interesentov na sprejemljiv način. To pa ni lahka 

naloga.    

V povezavi z razpravo o enostarešinstvu moramo nujno omeniti še vlogo interesne 

moči. Vojaški ataše je v slovenskem primeru, kot smo že ugotovili, formalno podrejen 

Ministru za obrambo oz. pooblaščenim osebam. Vedeti pa moramo, da gre za vojaške 

osebe z visokim činom in položajem ter dolgoletnimi vojaškimi izkušnjami, ki so delno 

skladne s civilnim okoljem. Celoten proces šolanja so bili deležni vojaške vzgoje, zato 

so toliko dojemljivejši za interesne vplive lastne vojaške organizacije, kateri še vedno 

pripadajo in bodo v njej tudi po zaključku mandata lahko naprej opravljali vojaške 

naloge.  

Ko smo z atašeji razpravljali o enostarešinstvu in o stanju vojaške diplomacije v 

slovenskem prostoru, mi je eden od njih dejal, da sploh ni pomembno, kam je ataše 

organizacijsko umeščen, če le obstaja skupni interes in skupni cilj, ki ga želimo doseči. 

Izjavo v strokovnem pogledu lahko umestimo na področje sodelovanja in povezovanja, 

kjer gre za delovanje, pri katerem vse strani nekaj pridobijo. V primeru preveč razvite 

tekmovalnosti tako med posamezniki kot med organizacijami se namreč ustvarjajo 

nezdravo vzdušje, nezaupanje, zapiranje, skrivanje informacij ter drugi negativni pojavi, 

ki škodijo organizaciji (Tavčar 2009, 309). Ataše je želel poudariti, da kljub togi vojaški 

organiziranosti lahko presegamo navidezne omejitve, če imamo postavljene enotne 

cilje, ki jih ovrednotimo kot koristne.  

Praksa je pokazala, da obveščevalna funkcija sodobne vojaške diplomacije danes ni 

več tako pomembna, kot je bila v začetku preteklega stoletja; je pa toliko pomembnejša 

njena kooperativna in prognostična funkcija. To zahteva tesnejše in neposredno 

mednarodno sodelovanje med vojaškimi diplomati in centri za strateške analize, ki so 

doslej skrbeli zgolj za analizo podatkov, ki so jih posredovali vojaški diplomati (Žabkar 

1997c).     

Razpravo o humanističnem konceptu organizacije lahko navežemo tudi na 

sploščevanje organizacije, skozi katero se odraža vodenje. Visoki vojaški poveljniki so 

se namreč že v preteklosti zavedali, da posredovanje informacij do podrejenih ni vedno 

zanesljivo, istočasno pa do njih prihajajo zelo prilagojene informacije, ki lahko vodijo k 

napačnim odločitvam. Zato so večkrat vzpostavili neposredne kanale poročanja in 

                                                 
25 Seveda je popolnoma običajno in pričakovano, da gre za stik interesov države 

pošiljateljice in države sprejemnice. Vendar gre v tem primeru za ožjo problematiko, ki je na 
meji zakonitosti. 
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obveščanja, ki so delovali zunaj ustaljenih hierarhičnih struktur (Fukuyama in Shulsky 

1997, 29). Ideja o sploščenih organizacijah izhaja iz vojaških krogov, podobno kot ideja 

o tradicionalni hierarhiji. Tudi Mintzberg navaja, da se lahko v primeru potrebe po 

usklajevanju dela in nalog med dvema organizacijskima enotama vzpostavi formalno 

povezovalno delovno mesto, ki informacije prenaša neposredno od enot k managerjem 

in obratno, ob tem pa se izogiba vertikalnim ravnem (Mintzberg 1983, 82). Atašeji so s 

svojo podrejenostjo upravnemu delu ministrstva za obrambo neposredni poročevalci 

vršnemu managementu. Takoj za upravnim delom se z dogodki seznani tudi vojaški 

vršni management, ostale ravni pa so obveščene v skladu s potrebami in interesnim 

področjem, o katerem ataše poroča.     

Položaj vojaškega atašeja je skoraj nemogoče jasno opredeliti z opisom delovnega 

mesta in s konkretnim opisom del in nalog, kar je značilnost pozicij v srednjem in 

višjem managementu. Posledica tega pa je nejasna opredelitev vlog in zaradi tega vsaj 

štiri posledice, ki se lahko kažejo pri delu (Handy 1993, 64):  

− negotovost pri evalvaciji uspešnosti njegovega dela, 

− negotovost pri napredovanju, 

− negotovost pri določanju odgovornosti, 

− negotovost pri pričakovanjih sodelavcev o posameznikovem delu.  

Temu se je v našem primeru nemogoče izogniti, zato velja razmišljati o splošnih 

opredelitvah vlog, ki se čim bolj približajo dejanskemu stanju, hkrati pa tako atašeja kot 

okolico na te posebnosti opozoriti že v času njegovega izbiranja in napotitve na delo v 

tujino.  

Presojanje o uspešnosti dela vojaškega atašeja je težka naloga, saj ima zelo redko 

postavljen neposredno merljiv cilj. Mednarodno vojaško sodelovanje namreč poteka na 

osnovi usmeritev in izhodišč v strateških dokumentih, kjer pa so navedeni zgolj splošni 

cilji. Tudi če pogledamo vrednotenje dvostranskega mednarodnega vojaškega 

sodelovanja, ki je osnovna dejavnost atašejev, je stanje podobno (glej tabelo 5.1). Edini 

resen kvantitavni kazalnik je število izvedenih dogodkov, na katerega pa vojaški ataše 

sicer lahko vpliva, ne more pa biti to merilo za ocenjevanje njegove uspešnosti. Edina 

izjema so lahko večji dosežki ob pogajanjih in konkretni doseženi sporazumi, kjer lahko 

atašeji odigrajo pomembno vlogo.  
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Tabela 5.1 Elementi vrednotenja dvostranskega MVS 

Izbrani elementi za vrednotenje 1 2 3 4 5 pojasnilo 

Cilji organizacije so jasno opredeljeni. 

  x   

Splošni cilji SV so relativno jasno 

opredeljeni, vendar niso vsi 

merljivi. Za MVS so cilji 

opredeljeni zelo splošno. 

Strategije za doseganje posameznih ciljev so jasno 

zapisane.  x    

Konkretne strategije za MVS niso 

zapisane, delujemo v skladu z 

izhodišči v osnovnih dokumentih. 

Opredeljena je odgovornost za posamezno fazo. 

   x  

Naloge so relativno jasno 

porazdeljene, vsak je zadolžen za 

skupino držav, neposredno 

odgovorni so izvajalci dogodkov. 

Opredeljeni so mejniki za spremljanje rezultatov. 

  x   

Mejniki so določeni z rednim 

poročanjem, v pomembnejših 

primerih poročanje na zahtevo 

nadrejenih. 

Določena so merila spremljanja uspešnosti. x     Merila niso jasno določena.  

Opredeljene so sankcije ob nedoseganju rezultatov. 
x     

Kljub precej jasni odgovornosti 

sankcije niso predvidene. 

Izvedba dogodkov 

    x 

Izvedba se redno spremlja, v ta 

namen deluje tudi posebna 

računalniško podprta aplikacija in 

baza podatkov. 

 

Ne pozabimo pa še na eno zelo pomembno področje dela vojaškega atašeja, kjer 

pridejo do izraza načela organizacije kot instrumenta. Skrb in pomoč državljanom 

države pošiljateljice v tujem okolju je namreč primarna dolžnost vseh diplomatov, ki 

delujejo v tuji državi. Vojaški ataše tako lahko veliko pripomore pri reševanju težav 

naših državljanov, zlasti v skladu s svojim položajem pripadnikom slovenske vojske v 

tujini. Tako eden izmed intervjuvanih vojaških atašejev navaja primer stalnega 

sodelovanja s kandidati  za častnike na dolgotrajnem šolanju, ki so imeli tako na voljo 

močan mehanizem pomoči v primeru težav. Ataše jih je opozoril, da jim je stalno na 

razpolago, intenzivni stiki na neformalni ravni pa so bili možnost za poglobljeno 

spoznavanje tujega okolja in obojestranski pretok ustreznih informacij. S tem se je 

okrepilo zaupanje v institut vojaškega predstavnika, ki bi ga lahko študentje uporabili 

pri resnejših težavah. Seveda pa je tudi ataše pridobil možnost dodatnega povezovanja z 

domovino in možnost intenzivnega pogovora v domačem jeziku, ki mu vrednost narašča 

premo sorazmerno z oddaljenostjo od doma.   

Tudi izvedba nenačrtovanih aktivnosti je v domeni posameznika, ki pripravlja 

pogoje za izvedbo. V intervjujih je ataše navedel primer, ko je v njegovo državo 

nenapovedano prispel visok obisk z ministrstva za obrambo. Samo z zelo tvegano 
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vožnjo mu je uspelo priti do ustrezne lokacije, kjer je uredil formalnosti z mejnimi 

organi in pripravil sprejem, kot ga določa protokol. Seveda je bila to povsem njegova 

odločitev, saj bi bilo najlažje enostavno sporočiti, da obisk ne poteka v skladu s pravili 

in naj spremljevalna protokolarna skupina uredi potrebne zadeve. V končni fazi je bila 

naloga opravljena, vendar na žalost ovrednotena kot sama po sebi umevna. Pri tem 

želim poudariti, da morajo takšen odnos managerji ustrezno zaznavati, saj v nasprotnem 

primeru povzročijo razočaranje pri izvajalcih in birokratski odnos v prihodnosti. 

Organizacija, ki omogoča zadovoljevanje skupnih interesov, je za uspešno delo 

atašeja ključnega pomena. Z interesi organizacije namreč lahko zaznava tudi lastne 

interese, ki jih z osebno motiviranostjo tudi lažje uresniči. Takšno ugotovitev lahko 

argumentiramo z lokacijsko oddaljenostjo, z zahtevami po samostojnem delu, ki 

vključujejo stalno presojanje situacije in prilagajanje spremenljivim okoliščinam in z 

zelo omejenimi možnostmi nadzora dela in ocenjevanja uspešnosti posameznika.     

5.3 Ataše – diplomat ali vojak? 

V začetnih obdobjih pojava vojaškega atašeja je ta deloval delno kot diplomat, 

delno kot vojak, bil je hkrati izvidnik in vohun ter običajno, vsaj v ozadju, nezaželen 

gost (Shea 2005). Sčasoma pa so se njegove vloge spreminjale. 

Zapisali smo že da vojaškega atašeja običajno imenuje vojaška organizacija, 

ustrezne službe v ministrstvu za obrambo in drugih državnih organih pa pri tem 

sodelujejo bolj z administrativno podporo in kasneje pri usposabljanju in napotitvi v 

tujino. Protokol jasno določa nošenje uniforme, kar nosilca vizualno uvrsti med vojake, 

kar je ugotavljal že Handy. Oznaka čina na ramenih zelo natančno opredeljuje dejanja v 

določenih situacijah (Handy 1993, 63). Dejstvo, da je nošenje uniforme vojaškega 

atašeja predpisano s protokolom, določa njegovo primarno vojaško vlogo in vizualni 

simbol oboroženih sil (Shea 2005). Na vsaki slovesnosti, kjer je vojaški ataše prisoten, 

se mora ravnati strogo po vojaških predpisih, ki jih je včasih treba z razumnimi 

omejitvami in osebno iznajdljivostjo usklajevati s predpisi države sprejemnice.  

Država pošiljateljica od atašeja najprej pričakuje vzpostavljanje in nadgradnjo 

dvostranskega vojaškega sodelovanja z vojsko države sprejemnice, ki ga tudi umešča v 

vojaško obarvane dogodke. Informacije, ki jih pridobi od vojske sprejemnice, so v večji 

meri povezane z vojaško stroko, podobne informacije pa tudi pridobiva in posreduje od 

doma. Zato mora imeti znanje in kompetence vojaka, ki si jih pridobi z dolgoletnim 

izobraževanjem doma in v tujini ter z izkušnjami v različnih enotah in ravneh odločanja 

v vojaški organizaciji.  

Profesionalni vojak mora obvladovati posebne veščine, ki mu omogočajo izvajanje 

managementa nasilja. Te veščine so univerzalne in veljavne na vsaki lokaciji in ob 

vsakem času. Vsak častnik je usposobljen za svoje strokovno področje, vendar je to 

samo dopolnilo, ki lahko olajša doseganje vojaškega cilja. Med univerzalne veščine 
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Huntington uvršča poznavanje zgodovine, kulture različnih družb, različne 

naravoslovne vede, psihologijo, sociologijo, ekonomijo in politiko (Huntington 1985). 

O tem piše tudi Žabkar, ki navaja nekaj zahtev, ki naj bi jih imel vojaški diplomat 

(Žabkar 1997c): specialistična izobrazba, ki se nanaša neposredno na področje in vrsto 

dela – bojna enota, štab ali raziskovanje in poučevanje. Poleg znanja tujih jezikov je 

nujno obvladovanje uporabe sodobne informacijske tehnologije, zelo dobro poznavanje 

mednarodnih predpisov, ki urejajo njihovo delo ter omejujejo ali širijo njihove 

pristojnosti. Poznati mora osnove kriznega managementa, mednarodno pravo, 

mednarodne odnose in sodobne oborožitvene tehnologije in trende njihovega hitrega 

razvoja.  

 Tradicionalno pojmovanje vojaškega mišljenja je bilo, da so v ospredju disciplina, 

rigidnost, logika in dokazljiva dejstva, prostora za prilagajanje, toleranco, intuicijo in 

čustva pa je zelo malo (Huntington 1985, 60). Ravno to področje nam odpira široke 

možnosti za razpravo o tem, ali je vojaški ataše bolj vojak ali bolj diplomat.  

Atašeji se ob vprašanju o tem, kaj se jim zdi, da so v smislu obravnavanega 

naslova, samo nasmehnejo in povedo, da so vojaki. Za to so se šolali celo življenje in 

opravljali različne poveljniške in štabne funkcije26. Tudi njihovo osnovno poslanstvo je 

povezovanje vojsk ter delovanje v vojaški stroki. Ravno poznavanje vojaške stroke pa 

predstavlja ključno prednost na področju vojaške diplomacije. Izkušnje atašejev namreč 

poudarjajo zapiranje t. i. uniformiranih skupin v mednarodnem okolju. Vojaki med 

seboj namreč bistveno lažje komunicirajo kot s civilnim okoljem in civilnimi osebami. 

Razlogov za to je več, ključni pa so vojaška kultura, tradicija in vojaška strokovna 

terminologija. Nepoznavanje naštetih razlogov v najboljšem primeru pri udeležencih 

povzroči nelagodje in negotovost, lahko pa tudi zelo odkrito izločanje posameznika iz 

skupine.  

Vojaška vloga je izrazita tudi v kriznih okoljih in konfliktnih situacijah, ko so lahko 

neposredno vključeni v operativne naloge veleposlaništva, predvsem v pomoč in 

izvedbo evakuacije civilnih oseb. Znan je primer iz izraelskega vojaškega posega v 

Libanonu leta 2006, ko je tam delujoči francoski vojaški ataše odigral vlogo posrednika 

med francoskim veleposlaništvom, ostalimi predstavniki zahodnoevropskih držav, 

libanonsko vojsko in združenim štabom francoske vojske. Pripravil je namreč celotne 

varnostne in evakuacijske načrte za civilno skupnost na kriznem območju. V procesu 

odkrivanja lokacijsko oddaljenih posameznikov in njihovega premeščanja na varne 

                                                 
26 Poveljniške funkcije so tiste, kjer vojak neposredno poveljuje vojaški enoti različnega 

obsega. Začne se z enoto velikosti oddelka, kjer ima podrejenih približno deset vojakov, potem 
pa preko različnih ravni lahko poveljuje tudi armadam, ki lahko štejejo čez 50.000 vojakov. 
Štabne funkcije obsegajo strokovne položaje na različnih ravneh, kjer častniki strokovno 
podpirajo poveljniško funkcijo, število neposredno podrejenih pa je majhno ali pa podrejenih 
sploh ni.    



Pristojnosti in odgovornost vojaških atašejev 

 

 45 

zbirne točke je prevzel celo poveljevanje nad celotnimi francoskimi enotami in drugimi 

podrejenimi sredstvi. Vodil je tudi vzpostavljanje oskrbovalnih točk za enote OZN v 

Libanonu in za francosko veleposlaništvo v Bejrutu (Geneva Centre for the Democratic 

Control of Armed Forces 2007).  

O takšnih situacijah so spregovorili tudi slovenski vojaški atašeji, ki se zavedajo 

pomena svojega vojaškega znanja in veščin v izrednih razmerah. Na eni strani gre za 

pripravo načrtov evakuacij lastnih državljanov, poseben pomen pa ima tudi predhodna 

varnostna priprava veleposlaništva. Temu se običajno posveča premalo pozornosti. Lep 

primer je situacija v ZDA po 11. septembru 2001, ko so državo pretresli teroristični 

napadi. Oblasti države sprejemnice so močno zaostrile varnostne ukrepe v okolici vseh 

pomembnejših objektov in marsikatera diplomatom do takrat odprta vrata so se zaprla. 

Tudi znotraj veleposlaništev so sprejeli različne varnostne ukrepe, zlasti po grožnjah z 

uporabo antraksa istega leta. Takrat je bil vojaški ataše tisti, ki je izdelal varnostne 

postopke in zagotovil tudi ustrezna sredstva za zaščito osebja, ki se jih je bilo treba  

naučiti uporabljati. V takšnem primeru lahko to izvede samo oseba, ki se sama redno 

usposablja in sredstva občasno tudi uporablja. Ker veleposlaništvo osebja s področja 

civilne zaščite nima27, je vojaški ataše edini, ki to lahko korektno izvede.       

Obča diplomacija vojaškega atašeja predstavlja kot veliko dodatno vrednost in 

dopolnitev osnovne vojaške dejavnosti (Peterson 2005, 6). Sogovorniki navajajo, da je 

stik obče in vojaške diplomacije dokaj enostavno določiti. V prvi se namreč mešano 

srečujejo in v njej sodelujejo vsi diplomati in po potrebi tudi vojaki, na vojaškem 

področju pa smo že omenili, da se socialni in strokovni krogi hitro zaprejo. Ko vojaški 

predstavniki sodelujejo v razpravah obče diplomacije, običajno ne nosijo uniforme. S 

tem do neke mere zmanjšajo morebitni odklonilni odnos, na drugi strani pa poenostavijo 

lastna pravila obnašanja, ki so lahko v civilnem okolju preveč omejujoča.  

Vojaški ataše se s pojavom različnih večstranskih oblik sodelovanja pogosto znajde 

v vlogi diplomata na področju obče diplomacije. Države izkoriščajo njegovo prisotnost 

na konkretni lokaciji in njegovo širše poznavanje regionalne problematike, zato ga 

lahko napotijo tudi na različna srečanja in sestanke. Vojaški ataše je poleg ostalih 

funkcij tudi edini uradni predstavnik nacionalnega obrambnega ministrstva (Shea 2005) 

in kot tak lahko suvereno sodeluje. Če mora aktivno sodelovati, ga opremijo z uradnimi 

državnimi stališči in omejitvami, če pa gre samo za spremljanje situacije in prisotnost, 

dobi ustrezne napotke za takšno dejavnost. Na tej točki lahko razpravo razširimo na t. i. 

                                                 
27 Veliko vlogo na tem področju ima tudi država sprejemnica, ki na zahtevo lahko pomaga 

z usposobljenim osebjem. Vendar se na takšno pomoč lahko zanašamo samo v primerih 
stabilnega zavezništva in urejenih državnih notranjih razmerah. Če vojaški ataše ni prisoten, 
imajo največ znanja s področja varnosti in zaščite varnostniki, kjer pa je nabor zmožnosti in 
sposobnosti za usposabljanje drugih lahko omejen.  
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preventivno diplomacijo28, saj ravno stalno spremljanje situacije in pravilno zaznavanje 

ključnih sprememb na varnostnem področju lahko pripomore k pravilnim reakcijam 

posamezne države ali celotne mednarodne skupnosti. Tudi vse večji razpon operacij 

kriznega odzivanja vlogo vojakov kot diplomatov dviga na višjo raven (Corn 2009). V 

teh procesih s svojo prisotnostjo pred, med vojaško-politično operacijo in po njej lahko 

veliko prispevajo vojaški diplomati.    

Vojaški atašeji so na delu v tujini vpeti tudi v načela, ki se navezujejo na 

mednarodni management29. V tem kontekstu omenimo posebne pristojnosti in 

odgovornosti, ki jih določi vršni management, na osnovi katerih lahko v določeni meri 

samostojno izvajajo pogajanja (Fatehi 2008, 223). Vloga strateškega managementa je 

med drugimi tudi vzpostavljanje povezav z organizacijskim okoljem. Zagotoviti mora 

namreč obveščanje vplivnih ljudi in organizacijo o lastnem delovanju in uspehih, 

razvijati stike na najvišjih ravneh odločanja in se pogajati o različnih dogovorih in 

pogodbah (Mintzberg 1983, 13). Vojaški ataše v tem kontekstu deluje kot predstavnik 

ministra za obrambo in načelnika generalštaba, ki ima lahko različna pooblastila – od 

prenašanja informacij do izvajanja pogajanj v skladu s splošnimi usmeritvami 

nadrejenih. 

Sogovorniki navajajo, da so v pogajanja običajno vključeni po začetni fazi 

posameznega dogovora, ko vršni management ene ali več strani sklene dogovor o 

nameri reševanja konkretnega problema. V vsebinskem delu običajno prenašajo 

vsebinska dopolnila strokovnih organov matične države oz. organizacije, kjer morajo 

upoštevati dane omejitve in pristojnosti, samostojno pa lahko opredeljujejo zgolj 

področja, ki jih zelo dobro poznajo in imajo pooblastilo za pogajanja. Ponavadi pa del 

procesa izvedejo kar strokovne službe na neposrednih srečanjih z drugo stranjo, saj je 

usklajevanje tako najlažje in so tako pristojnosti kot odgovornost posameznikov za 

rezultate najjasnejši.  

Pogajanja so diplomatski dialog in razprava med dvema vpletenima stranema ali 

več. Namen je rešitev problema ob iskanju ugodnega razmerja med popuščanjem in 

zahtevami. V pogajanjih je nujno razumevanje različnosti interesov pogajalcev in 

možnih trenj, ki lahko zaradi njih nastanejo (Kegley 2009, 490).  

                                                 
28 Glavni namen preventivne diplomacije je zaznavanje nesoglasij že v razvojni fazi in 

ustrezen odziv na dogajanje. Zagovorniki te oblike diplomacije menijo, da je nesoglasja lažje 
reševati, še preden izbruhnejo v oborožene spopade. Odraža se lahko v različnih oblikah, npr. z 
verbalnimi diplomatskimi protesti, ovadbami, uvajanjem sankcij, aktivnim nadzorom izvajanja 
mednarodnih sporazumov ter z vojaškimi operacijami v podporo miru (Griffiths, O'Callaghan in 
Roach 2008, 262–264). 

29 Gre za obvladovanje organizacij, ki imajo svoje izpostave v različnih državah, vodene pa 
so iz centra v matični ustanovi. V obči in vojaški diplomaciji je situacija podobna, saj je večina 
dejanj usmerjana iz države pošiljateljice, občasno pa se konkretna pooblastila prenesejo v 
pristojnost diplomatov.   
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Tradicionalno pojmovanje kompromisa je osredotočeno v šibkost pogajalca, ki s 

kompromisom priznava poraz. Handy trdi, da je ravno nasprotno, saj ravno močna 

osebnost ve, kdaj sprejeti kompromis, ki vodi k izpolnitvi višjega cilja (Handy 1995, 

82). Slednje je pomembno predvsem v pogajanjih, kjer bi se vojaški atašeji lahko znašli 

v izrednih razmerah ali ob problematiki sodelovanja vojakov na mirovnih operacijah in 

misijah30. Pogajanja v takšnih razmerah imajo povsem drugačne posledice ob napačnem 

ravnanju in presoji situacije, za kar pa ima pogajalec običajno malo časa. V takšnih 

primerih bo ataše potreboval zelo svoboden mandat, ki mu bo omogočil samostojno 

delo in uporabo vseh nacionalnih in tujih sredstev ki mu bodo na voljo.  

Če sklenem razpravo v tem poglavju, lahko ugotovim, da vojaški ataše v svojem 

bistvu ostaja vojak, vsaj kot ga zaznavajo atašeji sami31. Vsa predhodna izobraževanja 

in urjenja ter delovne izkušnje ostajajo del osebnosti posameznika in tega se ne da 

preoblikovati le v vlogo diplomata. Pač pa atašeji ugotavljajo, da je vstop v področje 

diplomacije možnost za razširitev obzorja in pridobivanje novih veščin, s katerimi 

nadgrajujejo lastno vojaško osnovo. Diplomacija je zanje dodatna možnost oziroma 

orodje za pridobivanje in prenos informacij, izdelavo ustreznih varnostnih ocen ter 

možnost za večji vpliv pri razpravah, ki se nanašajo na njihovo delovno področje.      

5.4 Nekatere dileme vojaškega predstavnika v tujem okolju 

Vsaka tuja organizacija, torej tudi tuja vojska, je v določeni meri odraz širše, 

nacionalne kulture in njenih vrednot (Hatch 1997, 206). Delo vojaškega atašeja sega čez 

meje kultur in poteka med organizacijami in okolji, kjer lahko prevladujejo različne 

vrednote. To pa je osnova za pojav različnih etičnih dilem, kot so razlike v kulturah32, 

razlike v predpisih, prenos tveganj in moralno oporečno poslovanje (Tavčar 2009, 59). 

V splošnem so uveljavljene štiri razsežnosti kulture, ki naj bi jih upoštevali pri 

prilagajanju in pripravi ljudi, ki jih predvidevamo za delo v tujini (Fatehi 2008, 136–

137): 

− odnos do individualizma: ali družba v ospredje postavlja osebne vrednote in 

družino posameznika ali pa gradi na skupnem nastopanju, kolektivizmu; 

− vloga spola v družbi: prepisane vloge ločene po spolu ali ne, poseben protokol 

odvisen od spola idr.; 

                                                 
30 Ne pozabimo na enega od Clausewitzevih postulatov, ki pravi, da uporaba sile na noben 

način ne izključuje uporabe pameti (Clausewitz 1985). Torej s pogajanji doseči čim več, hkrati 
pa silo uporabiti pravočasno in brez zadržkov oz. v skladu z mandatom.  

31 Pojav opiše že Vagts (1967, 320) ki navaja, da je to osnovni razlog za samodejno stalno 
vzdrževanje stikov z matično vojaško organizacijo na neformalni ravni.   

32 Več o tem piše Peterson (2005), ki povzema glavne kulturne razlike med ZDA in 
Sovjetsko zvezo, kjer je med leti 1983–1985 delal kot pomočnik atašeja ZDA in se je z njimi 
neposredno soočal.  
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− moč avtoritete: nekatere kulture močno poudarjajo distanco med nadrejenimi in 

podrejenimi in jo poskušajo še povečevati, druge pa vzdržujejo relativno 

majhno distanco moči; 

− odnos do negotovosti: nekatere kulture tveganje sprejemajo kot običajen del 

družbenega življenja, drugje pa tveganje ni zaželeno oz. ga obravnavajo celo 

kot neodgovorno in neresno.  

Atašeji v razgovoru izpostavljajo predvsem osebne, etične in strokovno naravnane 

dileme, ki pa so tesno povezane z odgovornostjo.  

Osebne dileme izhajajo že iz obdobja pred napotitvijo na delo v tujino. Pred 

odločitvijo so morali uskladiti lastna osebna pričakovanja in vrednote s pričakovanji in 

vrednostnim sistemom zakonskega partnerja, otrok in v manjši meri tudi okolice z 

intenzivnejšimi vezmi. Poseben izziv predstavlja želja po dualni karieri, za katero je 

značilno, da želita oba partnerja tudi po selitvi opravljati delo v isti državi, ne da bi pri 

tem čutila negativne posledice v karieri kateregakoli od njiju. Ta izziv pa je običajno 

prevelik, zato se mora partner karieri za določen čas odpovedati (Svetlik et al. 2009, 

613). Tudi v konkretnih primerih iz prakse je bila takšna rešitev neizvedljiva, sta pa 

partnerici prevzeli močno vlogo pri izvajanju dejavnosti atašejev, predvsem na 

socialnem področju ter pri protokolarnih aktivnostih. Oba sogovornika omenjata njun 

neprecenljiv prispevek k njuni učinkovitosti, čeprav je šlo za neformalno, osebno 

pomoč. Pri ameriških vojaških atašejih so soproge deležne intenzivnega usposabljanja 

in temeljitih priprav tudi s področja varovanja in zaščite podatkov ter veščin opazovanja 

in opozarjanja (Peterson 2005). Slovenske soproge pa so uradno le članice družine in 

zato nimajo možnosti za delo z uradnimi dokumenti. Ker pa zakonitosti protokola 

obravnavajo poročene predstavnike drugače kot samske, so lahko vključene tudi v 

pretežno laično razpravo o različnih temah, ki se nanašajo na delo partnerja. V 

slovenskem primeru so atašeji tisti, ki morajo samostojno opozoriti soproge na določena 

pravila in omejitve, ki jih morajo upoštevati. Tudi ob tem lahko opredelimo dodatno 

dilemo v zasebni sferi, saj zaradi intenzivnosti srečanj z različnimi tujimi predstavniki 

prihaja do prepletanja zasebnega in službenega okolja. Razumljivo je, da partnerji ne 

sodelujejo v razpravah odločanja, so pa toliko dejavnejši na socialnem področju. Med 

seboj navežejo zelo intenzivne stike, ki lahko v določenih okoliščinah predstavljajo 

izvrstno izhodišče za resne pogovore ali omogočijo stik s ključnimi osebami, od katerih 

lahko ataše pridobi pomembne informacije. Stanovanje vojaškega diplomata postane 

tudi prostor za različna srečanja in zato izgubi del zasebnosti. To je lahko precej 

občutljivo področje pogovorov med zakonci. 

Sogovornik je izpostavil še eno, vsaj zame neobičajno, osebno dilemo – še pred 

potekom mandata je izpolnil vse pogoje za upokojitev. Če bi se upokojil, bi ostali brez 

predstavnika v konkretni državi, kar bi bilo v obdobju intenzivnih povezovanj Slovenije 
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in slovenske vojske precej nenavadno. Novega predstavnika na hitro niso mogli 

imenovati. V končni fazi so pristojne službe sprejele sklep, da lahko opravlja dolžnosti 

do konca. Tak pojav je rezultat neustreznega načrtovanja in napačne presoje razmer. 

Etične dileme smo delno že opredelili, ko smo pisali o poskusih vplivanja na 

vojaške (in ostale) diplomate na različnih področjih. Lahko pa jih razširimo tudi na 

področja pogovorov med diplomati o različnih temah. Nekatere so namreč za določene 

kulture ali države tabu in kot takšne lahko povzročijo vsaj ohladitev odnosa na osebni 

ravni, če ne tudi širših posledic. Tak primer navaja Peterson (2005), ko omenja razpravo 

med predstavnikoma ZDA in Vietnama, ki sta istočasno službovala v Moskvi. Ameriški 

predstavnik je leta 1968 kot stotnik služboval v ameriškem poveljstvu v Saigonu, ki so 

ga napadale vietnamske enote. Izkazalo se je, da je napad organiziral ravno vietnamski 

vojaški predstavnik.  

Konkreten primer se je sicer razvil v vojaško strokovno razpravo o taktiki in 

takratnih okoliščinah, lahko pa bi se končalo tudi drugače. Tudi v primerih zgodovinsko 

spornih vprašanj, ki so pogosto uporabljena kot orodje političnega razpihovanja strasti, 

morajo biti diplomati zelo previdni in si postaviti omejitve. Če namreč nimajo 

konkretnega cilja v zvezi s takšnimi problemi, se morajo zavedati tanke črte in ostati na 

pravi strani.  

Na področju etičnih dilem bi omenili še izredne razmere, kjer mora ataše kot vsak 

vojak upoštevati načela vojnega in humanitarnega prava. Kot vsi ostali mora poskrbeti 

za različne zaščitene kategorije udeležencev v sporu in pri tem ne sme ločevati med 

vojaki in civilisti, lastnimi državljani in tujci.           

Delo vojaškega atašeja spremljajo tudi strokovne dileme. Gre za okoliščine, ko 

predstavnik nima jasnih usmeritev za konkretne naloge in se mora zato odločati v 

skladu z lastno presojo. Strokovne dileme so bile pri vojaških atašejih zelo izrazito 

prisotne v začetku omejevanja oborožitve, v času hladne vojne. Politiki in diplomati so 

z velikim veseljem propagirali različne sporazume o zmanjševanju orožja, na katero pa 

vojaška stroka takrat ni bila pripravljena. Absurdno je bilo dejstvo, da so ravno vojaški 

atašeji predstavljali ključen vir vojaških nasvetov in usklajevanja pogajanj na tem 

področju, ki ga osebno nikakor niso sprejemali in podpirali (Vagts 1967, 273).   

Če ima ataše opredeljene jasne cilje, sicer ve, kaj mora doseči, se pa lahko zatakne 

pri sredstvih, ki jih ima na voljo – torej omejitvah. V času približevanja Slovenije zvezi 

Nato je bilo takšnih dilem precej, saj so se atašeji srečevali tudi z odkrito postavljenimi 

ultimati, ki bi jih morali upoštevati, če bi želeli pridobiti ustrezno podporo. Pogojevanje 

na srečanjih je osredotočeno neposredno na posameznika, ki mora biti v takšnih 

okoliščinah zelo trdoživ, da jim ne podleže in da ne izjavi česa, kar bi kasneje država 

težko izpeljala. Še težje je sodelovati v primerih, ko predstavnik osebno podpira 

določeno rešitev v mednarodni skupnosti s strokovnega vidika, vendar zaradi političnih 

ali drugih omejitev nima pooblastila za zastopanje stališča. Takrat mora pravzaprav 
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zagovarjati stališča, ki so v nasprotju z njegovim znanjem, izkušnjami ali celo 

vrednotami. Pojav lahko povežemo s t. i. paradoksom posameznika, kjer se posameznik 

v družbi na eni strani obnaša kot neodvisna osebnost z lastnim življenjem in interesi, na 

drugi strani pa je v svoji družbeni vlogi vedno zaznan kot predstavnik neke organizacije 

in zastopnik drugih interesov (Handy 1995, 41). Pri vlogi vojaškega atašeja je pojav 

zaznan, podobno kot pri managerjih v civilnih organizacijah, na različnih ravneh.  

Ugotavljam, da lahko različne dileme močno vplivajo na uspešno delo vojaških 

atašejev. To področje zahteva dodatno proučevanje pristojnih institucij, ki bi se morale 

med drugim močno nasloniti tudi na psihološka in sociološka spoznanja o napotitvi 

ljudi na delo v tujino. V Sloveniji prepletanje osebnega in službenega okolja v vojaški 

organizaciji ni nikjer jasno obdelano, torej tudi ne obstajajo konkretni predlogi rešitev. 

ZDA ravno temu posvečajo največ pozornosti. Družina pripadnika vojske v celoti 

postane del vojaške organizacije, kar zajema celostno skrb otrok, partnerjev in vojakov. 

S tem vojaško osebje na različnih nalogah v veliki meri razbremenijo skrbi za lastno 

družino. Strokovne in obveščevalne dileme bo treba zmanjševati z bolj poglobljenimi in 

vsebinsko bogatejšimi strokovnimi pripravami pred odhodom, osnovo za to pa 

predstavljajo že pridobljene izkušnje naših pripadnikov.   

5.5 Posebnosti dela v državah sprejemnicah, ki intenzivno izvajajo procese 

vključevanja v evroatlantske povezave 

Zahodni Balkan predstavlja območje, kjer države intenzivno izvajajo procese 

vključevanja v evroatlantske povezave, hkrati pa je območje za Slovenijo tudi 

zunanjepolitična prednostna naloga. To pa pomeni, da morajo vojaški atašeji igrati 

aktivno vlogo pri procesih pridruževanja vojsk, kar jih razlikuje od ostalih slovenskih 

vojaških atašejev.  

Sodelovanje s posameznimi državami v regiji je zelo intenzivno. Močno izstopata 

Hrvaška in Makedonija (glej sliko 5.2). Prva ima kot sosednja država prednost že v 

usmeritvah MORS, z Makedonijo pa nas še vedno vežejo podobna izhodišča za 

vzpostavitev lastne države leta 1991.    
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Slika 5.2 Intenzivnost dvostranskega vojaškega sodelovanja z zahodnim 

Balkanom 

 

Vir: Načrti dvostranskega sodelovanja s posameznimi državami za 2008 in 2009, GŠSV. 

Mednarodnih dvostranskih dogodkov je sicer veliko, vendar bomo v nadaljevanju 

izpostavili njihovo kakovost in uporabno vrednost za MORS in Slovensko vojsko. 

Dogodke lahko razvrstimo v tri osnovne kategorije: protokolarne, športne in strokovne. 

Če pogledamo analizo vojaškega dvostranskega sodelovanja33 Slovenske vojske z 

ostalimi vojskami v omenjeni regiji, lahko ugotovimo, da kar 34 odstotkov vseh 

načrtovanih dogodkov zajema neposredno pomoč prijateljski vojski (glej sliko 5.3). To 

pa pomeni, da mora vojaški ataše kot vojaški predstavnik v takih državah podrobno 

poznati proces približevanja, vse stopnje in standarde, ki jih mora država doseči tako na 

političnem kot vojaškem področju, hkrati pa mora poznati tudi ozadje slovenskega 

vključevanja. To je namreč vir informacij, ki jih sogovorniki redno želijo pridobiti v 

okviru namenskih strokovnih srečanj ali pa kot del ostalih dogodkov.  

                                                 
33 Gre izključno za dvostranske dogodke, ki ne vključujejo večine vojaških vaj in streljanj 

ter športnih dogodkov, ki se izvajajo v okvirih mednarodne vojaške športne zveze (CISM – 
Conseil International du Sport Militaire). Za te aktivnosti se izdelujejo ločeni načrti, saj gre za 
večstranske oblike sodelovanja.  
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Slika 5.3 Deleži strokovnih dogodkov MVS 

 

Vir: Načrti dvostranskega sodelovanja s posameznimi državami za 2008 in 2009. GŠSV. 

V regiji  zahodnega Balkana trenutno delujejo vojaški atašeji na Hrvaškem, v Bosni 

in Hercegovini, v Srbiji in Črni gori. Mesto v Makedoniji je zaenkrat nezasedeno, zaradi 

krčenja virov pa bo to državo verjetno vsebinsko prevzel ataše v eni od sosednjih držav. 

Omeniti moramo tudi dejstvo, da lahko velik del dvostranskih odnosov uredijo tudi 

drugi vojaški predstavniki, ki delajo v različnih vojaških poveljstvih Nata ali EU v 

regiji. 

Približevanje zvezi Nato je obsežen in kompleksen proces, ki zahteva poglobljen 

študij za popolno razumevanje vseh dejavnikov. Večstranskost kot ena od njegovih 

lastnosti spodbuja subjekte mednarodne skupnosti k medsebojnemu sodelovanju, 

uvajanju mehanizmov enakosti, razpršitvi medsebojne izmenjave dobrin in poenotenju 

institucionalnih struktur (Griffiths, O'Callaghan in Roach 2008, 207–209). Zato morajo 

atašeji v obravnavani regiji v podrobnosti poznati slovenske okoliščine vključevanja. 

Velik del poti je Slovenija skupaj z ostalimi državami opravila v okviru Partnerstva za 

mir in različnih regionalnih pobud, ki delujejo v skladu s pravili zavezništva in pod 

njihovim pokroviteljstvom. Proces zajema več ciklov načrtovanja in ocenjevanja (PARP 

– The Partnership for Peace Planning and Review Process), kjer se zvrsti veliko 

strokovnih in usklajevalnih sestankov ekspertnih skupin z različnih področij dela. 

Izdelava individualnega partnerskega programa, včlanitev v Severnoatlantski svet za 

sodelovanje, oblikovanje Akcijskega načrta za članstvo so samo nekateri vidnejši 

mejniki procesa. Nekateri atašeji so v teh procesih aktivno sodelovali na različnih 

ravneh in v različnih obdobjih, tako da lahko marsikatero informacijo podajo na osnovi 

osebnih izkušenj.  

Vojaške organizacije držav, ki se približujejo evroatlantskim povezavam, poskušajo 

pridobiti pomoč na različnih področjih: od izobraževanja, oblikovanja osnovnih 

dokumentov obrambnega sistema, odnosov z javnostjo, doseganja standardov 

združljivosti in skladnosti zveze Nato pa do čisto konkretne izmenjave izkušenj o 

nabavi primernih materialnih sredstev. Podatki, ki so bili še pred dvajsetimi leti 
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označeni kot strogo zaupni, se danes odprto pretakajo med zaveznicami ali partnerskimi 

državami. Večina je namreč tudi javno objavljena v različnih medijih, zato se atašeji 

srečujejo z manj obveščevalnimi dilemami kot v preteklosti. Spekter različnih dogodkov 

je torej zelo širok. Predstavnik MZZ v pogovoru navaja, da atašeji večkrat prevzamejo 

celotno organizacijo in vsebinsko oblikovanje konkretnega dogodka. Formalno dogodek 

sicer izvaja diplomatsko konzularno predstavništvo, vendar vojaški ataše zaradi 

poznavanja stroke in mreže vojaških stikov brez težav odigra nosilno vlogo. Res pa je, 

da je pri tem veliko odvisno od posameznika in njegove motivacije. 

Med konkretnimi aktivnosti Slovenije in Slovenske vojske v regiji zahodnega 

Balkana omenimo dejstvo, da je naša država kot prva država imenovala svojega 

vojaškega atašeja v Črni gori in sofinancirala črnogorsko partnersko koordinacijsko 

celico v Vrhovnem poveljstvu zavezniških sil za Evropo v Monsu, Belgiji, s čimer je 

prispevala hitrejšemu vključevanju Črne gore v zvezo NATO. Kot kontaktno 

veleposlaništvo zveze NATO za Makedonijo je slovensko veleposlaništvo nadaljevalo 

aktivnosti, ki jih je prevzelo od Velike Britanije za obdobje dveh let. Pripravilo je redna 

srečanja veleposlanikov članic zveze NATO v Makedoniji, organiziralo pogovore po 

zaključku obiskov visokih funkcionarjev zavezništva ali držav članic zavezništva z 

veleposlaniki in obrambnimi atašeji držav članic zveze. 

Makedonija ceni pomoč Slovenije pri vključevanju v Nato, izpostavljajo tudi  

izobraževanje pripadnikov njihove vojske v Sloveniji, organizirane skupnih vojaških vaj 

protizračne obrambe na vojaškem poligonu Krivolak v Makedoniji ter prijateljske in 

iskrene odnose in pragmatične nasvete.  

Posebnost dela vojaških atašejev na tem območju je bila tudi odsotnost krovnih 

sporazumov, ki so pravzaprav osnovni pogoj za načrtovanje dvostranskega vojaškega 

sodelovanja. Zaradi tega so bili večkrat postavljeni v vlogo, ko so sprejemali in 

usklajevali dogodke, ki so bili sicer usklajeni med strokovnimi službami in vključenimi 

državami, vendar so bili oblikovani v neobvezujoče delovne načrte. Po letu 2008 je 

stanje tudi na tem področju urejeno, saj je z vsemi državami podpisan sporazum o 

sodelovanju na obrambnem področju.  

Z vidika kulturnih razlik in predhodnih priprav lahko navedemo še eno posebnost. 

Vsi slovenski vojaški atašeji v regiji imajo bogate izkušnje še iz preteklih obdobij 

skupne države Jugoslavije, kar pomeni, da obvladujejo jezik držav sprejemnic in zelo 

dobro poznajo njihovo kulturo34. To je tudi razlog, da navezovanje stikov v tej regiji ni 

tako zahtevno kot v drugih okoljih. Naši predstavniki so povsod lepo sprejeti in imajo v 

glavnem povsod neposreden dostop do najvišjih vojaških poveljnikov v organizacijski 

                                                 
34 Albanijo moramo v tem primeru izvzeti, saj gre za specifično kulturo in jezik ter ločeno 

zgodovino. 
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strukturi. Če stanje primerjamo z zahodnimi državami, imajo atašeji tam veliko več 

težav in kompleksnejše administrativne postopke, da pridejo do želenih oseb.  

Ključna ugotovitev tega poglavja je, da vojaški atašeji predvsem v državah, ki se 

vključujejo v evroatlantske povezave, opravičijo svoj obstoj. Večina informacij o 

ustreznih postopkih posredujejo ravno oni, poleg tega pa naj bi imeli največ znanja tudi 

za neposredno svetovanje, vsaj za vojaška vprašanja. Ob razpravah o ukinjanju te 

vojaško-diplomatske funkcije moramo ugotovitev ob ostalih dejstvih nujno upoštevati.       

5.6 Management dejavnosti atašejev 

Doslej smo že lahko ugotovili, da je dejavnost vojaških atašejev zelo raznovrstna in 

obširna ter da je zanjo značilna vrsta posebnosti. Na management njihovih dejavnosti 

vplivajo vsaj trije dejavniki: 

− vpetost v upravni del Ministrstva za obrambo, 

− pripadnost Slovenski vojski in podrejenost njenim pravilom, 

− oddaljena lokacija delovnega mesta in omejena podrejenost veleposlaniku. 

Vojaški atašeji morajo biti spremljani ves čas – torej od začetnih izbirnih postopkov 

do vrnitve v matično državo in ponovne vključitve na novo delovno mesto (glej sliko 

5.4). 

Slika 5.4 Cikel dela posameznika v tujem okolju 

 

VIR: Tavčar (2009a) 

Osebje za podporo vojaškim predstavnikom v tujini je predvideno že v stalni 

formaciji, zato predpostavljamo, da so vsi na svoje delo dobro pripravljeni, poznajo 

zahteve posameznih položajev v tujini in so zato sposobni ponuditi stalno vsebinsko 
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podporo tudi vojaškim atašejem. Podporne organe lahko razdelimo na civilne in 

vojaške. Civilni izhajajo iz upravnega dela MORS, kjer lahko posredujejo različne 

informacije s področij večstranskega in dvostranskega sodelovanja, konkretne politične 

usmeritve in vladna stališča o posameznih zadevah. Vojaški del atašeje podpira z 

vojaškimi informacijami, odločitvami, načrti in izvedbo konkretnih dogodkov z 

državami, ki jih načrtujejo tudi atašeji. Uradno ta proces poteka preko upravnega dela 

MORS, vendar praksa velikokrat zahteva neposredno sodelovanje in le informiranje 

formalno nadrejenih. 

Skupaj s sogovorniki ugotavljamo, da se da na tem področju narediti še veliko. 

Atašeji namreč pogrešajo problemsko usmerjene podatke in informacije, ki bi jim 

omogočili lažje obnašanje med ostalimi diplomati. To pa bi po mojem mnenju lahko 

dosegli z večjo stopnjo usklajevanja med različnimi organi, predvsem obveščevalno 

službo, upravnim delom MORS in Slovensko vojsko. Z medsebojnim usklajenim 

delovanjem bi omogočili pretok ustreznih vsebin, ki bi jih atašeji dobili pravočasno. 

Takšno usklajenost pa mora doseči institucija, ki je formalno nadrejena vsem ostalim – 

torej MORS. Slabost tega pa je, da so tam seznanjeni zgolj s političnim ozadjem 

problematike, strokovno pa se morajo opirati na podrejene.     

Spremljanje procesa izbora vojaškega predstavnika v Sloveniji izvaja Slovenska 

vojska preko generalštaba samostojno, brez vplivov iz civilnega okolja. Po potrjeni 

potrebi za kadrovanje namreč med uniformiranimi pripadniki SV poiščejo nabor 

ustreznih kandidatov, ki izpolnjujejo vse formalno predpisane pogoje za zasedbo 

delovnega mesta. Sledi preverjanje pripravljenosti za sprejem dolžnosti, in če kandidat 

da soglasje, se lahko začne pripravljati za delo v tujini. V tej fazi se v proces vključita 

tudi upravni del MORS in MZZ, vendar pa smo že zapisali, da so priprave precej 

nesistematične in vsebinsko pomanjkljive. Načrti sicer zajemajo večino potrebnih 

področij, razen kulture države sprejemnice, vendar kasneje tudi ta niso obdelana na 

način, da bi vsebina postala ustrezno orodje v rokah vojaškega predstavnika. 

Spoznavanje strateških dokumentov je sicer pomembno, vendar bi moral biti poudarek 

na vsebinskem tolmačenju stališč in problemov, ne pa samo na predstavitvi posameznih 

zakonov, resolucij in drugih aktov. Če diplomat razume omejitve in možnosti uporabe 

teh osnov, bo lahko pri delu veliko učinkovitejši, in to brez stalnega poizvedovanja, kaj 

mu zakonodaja omogoča in česa ne.  

Priprave zajemajo tudi konkretno analizo dvostranskega sodelovanja z državo 

sprejemnico tako na obrambnem kot na vojaškem področju. Pogovori z atašeji in 

predstavniki ostalih institucij preveč kažejo na formo, vsebina v ozadju pa je revna. 

Bodoči delavci v tujini se namreč res seznanjajo s posameznimi področji sodelovanja in 

pomembnejšimi dogodki, vendar se v vzroke ne spustijo dovolj. Premalo informacij 

dobijo o tem, zakaj je država sprejemnica vključila posamezne naloge, kaj želi z njimi 

doseči in kakšne so srednjeročne in dolgoročne projekcije slovenskega delovanja. Stanje 
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je za spoznanje boljše v državah, ki izvajajo procese približevanja Natu in EU, saj gre 

za območje ključnega slovenskega interesa in boljše poznavanje razmer kot v ostalih 

predelih sveta.   

Priprave atašejev bi morali v prihodnje sistematično dodelati in jih dvigniti na 

raven, ki bo omogočila samozavesten in učinkovit nastop vojaško-diplomatske dolžnosti 

v tujini. Možnosti za to je vsekakor več, vendar bi se osebno najbolj oprl na pridobljene 

izkušnje naših atašejev in civilnih diplomatov. Ravno ti bi morali aktivno sodelovati pri 

oblikovanju novih programov usposabljanja, saj so sami izkusili veliko težav in 

omejitev, ki so izhajale iz nepoznavanja okolja in procesov dela. K sodelovanju bi lahko 

povabili tudi tuje predstavnike s tega področja, seveda z ustrezno predhodno varnostno 

obveščevalno analizo. Lažje se namreč učimo iz napak drugih kot pa iz lastnih. 

Navajam nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje stanja: 

− določiti nabor ustrezne splošne literature o delovanju organizacij v tujem 

okolju35 in posebno literaturo o kulturi konkretnega okolja in jo pravočasno 

posredovati bodočim atašejem; 

− zagotoviti obliko dolgotrajnejšega mentorstva že doma (vključitev bivših 

atašejev, ljudi, ki so dalj časa živeli v okolju države sprejemnice, diplomatov, 

popotnikov …), z nadaljevanjem sodelovanja v kasnejših fazah napotitve; 

− vzpostaviti sistemske oblike sodelovanja s tujimi predstavništvi v Sloveniji, ki 

lahko zagotovijo različne oblike priprav (predavanja, sestanki, okrogle mize 

ipd.). 

V procesu selitve na novo delovno mesto je vojaški ataše deležen podpore domačih 

institucij, vendar predvsem na področju dela. Pri urejanju osebnih razmer je vse preveč 

prepuščen lastni iznajdljivosti in presoji. To področje dela v tujini ostaja niša za 

delovanje celostne skrbi za pripadnike SV, vendar pa smo spet pri problemu, če je ta 

služba zanj sploh pristojna. Uradno namreč po imenovanju vojaški ataše ni več del 

vojaške hierarhije. V fazi prilagajanja se lahko poveže z osebjem veleposlaništva ali 

znanci, ki jih morda ima v tujem okolju in s tem ublaži kulturni šok, s katerim se sooča. 

Posebne podpore nadrejenih organov na tem področju pa ni.      

S področja spremljanja dejavnosti v tujini omenimo redna poročanja po liniji 

MORS, redne sestanke v okviru veleposlaništva ter izvajanje ocenjevanja zaposlenih. V 

slovenskem primeru je prva oseba, ki je nadrejena vojaškim atašejem, predstojnik 

Oddelka za obrambno diplomacijo, ki ni vojaška oseba. Ta je odgovorna za 

posredovanje ustreznih informacij našim predstavnikom v tujino ter za sprejem in 

distribucijo njihovih poročil na ustrezne službe. Tudi če bi prišlo do izvajanja 

disciplinskega postopka zoper katerega od njih, bi ga izpeljala prva nadrejena oseba. 

                                                 
35 Npr. Hofstede (1980, 1991), Huntington (1996), Mikolić (2002) in drugi. 
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Vse poročanje atašejev poteka preko Oddelka za obrambno diplomacijo. V ta namen je 

vzpostavljena varna elektronska pošta, ki omogoča varen pretok informacij. Za naše 

proučevanje pa so zanimiva dnevna srečanja z veleposlaniki, ki k organizaciji dela v 

svojem uradu pristopajo precej različno. Nekateri sklicujejo sestanke redko, po potrebi, 

vojaške atašeje sicer k sodelovanju povabijo, vendar njihova prisotnost ni vedno 

obvezna. Po potrebi jih zaprosijo za pomoč s posebnih področij njihovega dela, atašeji 

pa so dolžni pridobiti ustrezne informacije in veleposlaniku s tem pomagati pri njegovih 

odločitvah. Takšen način dela je tudi nekako pričakovan in predstavlja usklajenost med 

različnimi institucijami, s katerimi ataše sodeluje.  

Obstaja pa tudi druga plat zgodbe. Nekateri veleposlaniki vendarle dajejo prednost 

Dunajski konvenciji in poskušajo z njo uveljavljati popolno oblast in nadrejenost tudi 

nad vojaškimi atašeji. Ti imajo sicer na voljo več mehanizmov, s katerimi si lahko svoje 

delo in bivanje v tujini v takšnih okoliščinah olajšajo, vendar so bolj ali manj prepuščeni 

lastni iznajdljivosti36. Nekateri tako enostavno delajo v obeh sferah istočasno in 

opravljajo dela in naloge tako v skladu s pričakovanji veleposlanika kot tudi s 

pričakovanji nadrejenih v MORS. Seveda je takšna rešitev lahko veliko breme za 

atašeja, ki se mu lahko učinkovitost in motivacija za delo zaradi tega zmanjšata. 

Običajno v takšnih okoliščinah s pridom izkoristijo svoje diplomatske veščine pogajanj, 

s katerimi samostojno presežejo omenjene težave in v določenem obdobju zadostijo 

zahtevam vseh zainteresiranih nadrejenih, hkrati pa vzdržujejo sprejemljiv delovni ritem 

in delovne pogoje.   

Analiza kaže, da je obstoječ sistem preveč kompleksen za razumevanje vseh 

odnosov, pristojnosti in odgovornosti znotraj njega, zato mislim, da bi morali upoštevati 

enega od nepisanih pravil vojaškega delovanja – razvijati preproste rešitve. V našem 

primeru bi bila to zagotovo prepodreditev atašejev v vojaško strukturo, ki bi z vojaškimi 

strokovnjaki pokrivala tudi obrambno politiko. Upravni del MORS bi bil s tem 

razbremenjen nalog, pri katerih se mora ves čas naslanjati na vojsko, ta pa bi lahko 

komunicirala neposredno z atašeji in MZZ. MORS bi s tem pridobil precej predvsem 

kadrovskih virov za kakovostnejše oblikovanje varnostne in obrambne politike.            

Spremljanje dejavnosti atašejev vključuje tudi njihovo ocenjevanje. Delovno 

uspešnost v splošnem lahko merimo ali ocenjujemo. V primeru vojaških atašejev je zelo 

težko določiti merila (razen tistih, ki veljajo za vse vojaške osebe: letno preverjanje 

gibalnih sposobnosti in streljanja, ki omogočata kvantitativno merjenje), zato se njihovo 

delo v glavnem ocenjuje in presoja.  

                                                 
36 Primeri neupoštevanja hierarhije v vojaški organizaciji veljajo za nesprejemljive, zato je 

o tem zapisanega zelo malo. Dokumentirani milejši primeri nestrinjanja atašeja z 
veleposlanikom se lahko izražajo kot diskriminatorni pristopi veleposlanika do atašeja v 
primerjavi z ostalimi diplomati (Vagts 1967, 351).  
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Poznamo tri skupine metod spremljanja delovne uspešnosti (Svetlik et al. 2009, 

432): 

− primerjava dosežkov s cilji, 

− primerjava dosežkov s standardi oz. pričakovanji, 

− primerjava dosežkov med delavci. 

V našem primeru je smiselno uporabiti samo prvi dve možnosti, saj primerjava 

dosežkov med delavci ni korektna. V okviru veleposlaništva ima ataše popolnoma 

drugačne naloge od ostalega osebja, primerjava dosežkov med atašeji pa tudi ni možna, 

saj vsak dela v svojem okolju z različnimi posebnostmi. Tudi vir informacij o delovni 

uspešnosti je v našem primeru težje določiti, saj naj bi bil glavni vir neposredno 

nadrejeni, torej tisti ki ves čas dela z zaposlenim (Svetlik et al. 2009, 438), v našem 

primeru veleposlanik. Službena ocena predvideva tudi opravljanje konkretnih vojaških 

veščin, kot sta streljanje z osebno oborožitvijo in preverjanje gibalnih sposobnosti v 

skladu s standardi zveze Nato. Te aktivnosti naši predstavniki izvajajo na rednih 

srečanjih, ko so vsi zbrani doma. Vojaške službene ocene ne more izdelati civilna oseba, 

ampak vojaška. Tudi v upravnem delu MORS so nekatera delovna mesta opredeljena 

kot vojaška in eno izmed njih je tudi mesto vodje Sektorja za multilateralo in obrambno 

diplomacijo, sicer drugega nadrejenega atašeju. Ta torej lahko izdela službeno oceno 

vojaškemu atašeju v skladu s pravili, ki veljajo za vojaške osebe. Menim, da je takšna 

ureditev lahko razlog za nesoglasja, zamegljenost in ustvarja okoliščine, ki zelo 

omejujejo možnosti tako za nadzor kot za spremljanje in pomoč vsebinskemu delovanju 

vojaških atašejev.  

Neposredna vmesna ugotovitev je, da gre v primeru spremljanja uspešnosti dela 

vojaškega atašeja v večji meri za subjektivno presojanje. Za večjo učinkovitost tega 

segmenta nalog managementa bi omenil potrebo po oblikovanju t. i. skladnega sistema 

meril, angl. balanced scoreboard  (Tavčar 2009, 491), ki omogoča oblikovanje meril za 

najpomembnejša področja delovanja organizacije37. Za takšen pristop pa bi bilo treba 

izvesti poglobljeno analizo in selekcijo informacij, kar bi omogočilo medsebojno 

vzročno posledično povezanost posameznih informacij in dogodkov. Analitični del bi v 

tem primeru morali izvesti neposredno nadrejeni atašejem, torej Direktorat za obrambno 

politiko, kjer so najbolj seznanjeni z obrambno političnimi cilji, svoj prispevek pa bi 

morali dodati tudi ostali, predvsem Slovenska vojska s svojimi strokovnimi službami.    

Druga možnost bi bila vseobsežno ali celovito presojanje poslovanja (angl. business 

audit), ki poleg vrednostnih zajema tudi količinske informacije in nematerialne vidike 

                                                 
37 Več o tem piše Šepec (2009), ki v svojem delu proučuje sistem merjenja in presojanja v 

javni upravi in v Slovenski vojski. Vsebinsko je sicer osredotočen na merjenje bojnih enot in s 
tem ugotavljanje bojne pripravljenosti, ki pa se posredno dotika tudi dejavnosti vojaške 
diplomacije.  
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delovanja organizacije – notranjo kulturo, razpoloženje in interese zaposlenih ter 

učinkovitost in uspešnost delovanja managementa (Tavčar 2009, 491). Ta možnost je 

precej zahtevnejša od predhodne, vendar bi verjetno prinesla boljši rezultat. Zapisali 

smo že, da je vojaški ataše relativno samostojen pri svojem delu, zato je njegova 

učinkovitost odvisna predvsem od njegove motiviranosti. Celovito presojanje zahteva 

udeležbo notranjih in zunanjih strokovnjakov z različnih področij (ekonomija, politika, 

pravo, psihologija …), zato je dolgotrajna in ne poceni. Zato bi ob tem predlogu 

zagotovo naleteli na odpor višjega managementa, saj bi presojanje zajelo tudi njihovo 

delo. Ker pa v ozadju vojaške organizacije ni lastnikov v enakem pomenu besede kot v 

pridobitnih podjetjih, je težko pričakovati celostno izvedbo presojanja.  

Tretja možnost, ki bi morda omogočila boljše spremljanje dela vojaških atašejev in 

s tem izboljšave delovnega procesa, pa je t. i. primerjalno presojanje učinkovitosti in 

uspešnosti (angl. benchmarking). Gre za primerjalno presojo izdelkov, storitev ali 

postopkov po vodilnih podjetjih v panogi (Tavčar 2009, 124). Za začetek bi morali v 

primeru slovenskih vojaških diplomatov določiti državo, ki deluje s podobnimi interesi 

kot Slovenija, ima podoben notranji politični ustroj in ima civilno-vojaška razmerja 

skladna z našimi. Torej bi verjetno izbrali eno od članic Nata, kjer se ti parametri 

najbolj približujejo. Naslednje merilo bi bila nacionalna kultura, morali bi iskati v naši 

bližini. Ostale elemente (velikost države, velikost oboroženih sil ipd.) lahko potisnemo 

v ozadje, čeprav jih je treba upoštevati pri posameznih primerjavah. V ožji izbor bi tako 

lahko uvrstili Italijo, Nemčijo in Hrvaško, dokončno odločitev pa bi vendarle prepustil 

službam, ki imajo na voljo analitična orodja in bolje poznajo težo zgodovinskih in 

trenutnih nesoglasij, ki bi lahko vplivale na objektivnost primerjav. Vse tri države imajo 

splošno in vojaško diplomacijo zelo močno razvito, tudi interesi v regiji jugovzhodne 

Evrope so zelo podobni.           

Neposreden nadzor osebne učinkovitosti posameznega vojaškega atašeja lahko v 

obstoječem stanju izvaja samo veleposlanik, ki je v stalnem stiku z njim. Njegova vloga 

namreč zahteva tudi seznanjenost z  obrambnimi in vojaškimi cilji v državi sprejemnici, 

ob tem pa je lahko hkrati z njim prisoten na istih dogodkih, kjer lahko opazuje veščine 

vojaškega diplomata. Slaba stran takšnega pristopa bi bila zagotovo utesnjenost in 

občutek omejenosti ter povečana formalizacija medsebojnih odnosov med šefom misije 

in atašejem.    

Zaključek dela v mednarodnem okolju je za vojaškega atašeja velika prelomnica, 

saj naj bi se v skladu s pravili vrnil na podobno delovno mesto, kot ga je opravljal v 

tujini. V slovenskem primeru se precej atašejev ob zaključku vojaške diplomatske poti 

upokoji, kar je za delodajalca z vidika administracije najenostavnejša rešitev, delavec pa 

se ne obremenjuje, kaj bo z njim po vrnitvi. Težava pa je v tem, da organizacija s tem 

lahko izgubi vse izkušnje, ki jih je vojaški ataše pridobil v svoji karieri v tujini. Za 

organizacijo postane celotna formalna in neformalna mreža socialnih in strokovnih 
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stikov nedosegljiva, novi ataše pa mora z vsem tem začeti znova. Menim, da to nikakor 

ne more biti dobra praksa za povečevanje učinkovitosti organizacije in motivacije 

naslednikov na teh delovnih mestih.   

Problem tistih, ki ne odidejo v pokoj, pa je povezan z razočaranjem ob vrnitvi, saj 

po besedah sogovornikov organizacija njihovega znanja in veščin ne zna dovolj 

uporabiti. Atašeji se namreč zavedajo, da je nabor njihovega znanja o obrambni in 

varnostni politiki ter vojaško-političnih zadevah močno presegel nacionalno raven. 

Ustvarili so si širšo sliko, na osnovi katere lažje predvidevajo določene trende dogajanja 

in razvoja vojaškostrokovnih področij, v omejeni meri pa tudi konkretnih političnih 

vprašanj. S tega vidika bi morali biti ravno takšni kadri vključeni v pripravo svojih 

naslednikov, saj poznajo vse prednosti in slabosti, s katerimi mora vojaški ataše živeti in 

delati. Namesto tega so kasneje razporejeni na različna, sicer običajno visoka, delovna 

mesta v strukturi, ki pa so s predhodnim delom povezani bolj posredno. 

Navedenih problemov se zavedajo tudi v Slovenski vojski, ki je pravzaprav osnovna 

baza za izbor kandidatov za vojaške atašeje, zato so v letu 2006 predlagali 

reorganizacijo statusa atašejev. Ugotovili so, da so sicer vojaški predstavniki v drugih 

državah Nata res umeščeni v strukturo ministrstev za obrambo, vendar v različne 

organizacijske enote. Večina država zveze Nato je svoje vojaške predstavnike umestila 

v strukturo združenih štabov, ki jih lahko primerjamo z našim generalštabom. V to 

strukturo je umeščen del, ki se ukvarja samo z obrambno diplomacijo, običajno ločeno 

za delo s tujimi in domačimi atašeji. Seveda je vključen tudi ustrezen oddelek za 

finančno in materialno poslovanje, ki pokriva domače atašeje akreditirane v tujini.  

V razpravi sta bili dve možnosti: prenos v strukturo sektorja J5, ki je zadolžen za 

strateško načrtovanje in mednarodno sodelovanje, ali pa prenos v sektor J2, ki pokriva 

področje obveščevalne dejavnosti.  

Prva rešitev je skladna z vsebino dela vojaških atašejev, saj bi bila na enem mestu 

združena področja usklajevanja sodelovanja Slovenske vojske z vojskami drugih držav, 

sodelovanja v različnih mednarodnih organizacijah in regionalnih pobudah. Posebno 

intenzivno področje dela je značilno za mehanizme nadzora in omejevanje oboroževanja 

in je ravno tako v domeni omenjenega sektorja J5. Kot temeljna naloga tega sektorja je 

opredeljena tudi stalna aktivna udeležba v Vojaškem odboru, različnih ravneh 

poveljstva Nata ter EU, zato bi prisotnost atašejev tudi s tega vidika lahko prinesla 

dodatno vrednost k doseganju strateških ciljev SV in MORS. Ta rešitev je najbolj 

primerljiva s stanjem v drugih državah zveze Nato. 

Omenjeno rešitev sem obdelal tudi s SPIN analizo, ki nam omogoča hiter pregled 

prednosti in slabosti rešitev znotraj organizacije38 in prikaz zunanjih priložnosti in 

                                                 
38 V našem primeru Ministrstvo za obrambo, ki vključuje vojaško organizacijo (SV) in 

upravni del ministrstva. 
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nevarnosti. Argumenti za prenos vsebin vojaške diplomacije v vojaško organizacijo so 

prikazani na sliki 5.5., kjer moramo najprej izpostaviti ureditev statusa atašeja kot 

vojaške osebe in povezanost dejavnosti atašejev s temeljnimi vojaškimi procesi. Slednje 

namreč predstavlja veliko prednost za pridobivanje, analizo in uporabo informacij, na 

kar lahko ataše neposredno vpliva. V trenutni ureditvi je vmes civilni organ, ki 

informacije sicer distribuira, ustrezno vrednotenje pa je zahtevno. 

Materialno in finančno poslovanje vojaškega atašeja je tudi trenutno neodvisno od 

veleposlaništva in je vezano na MORS. Ker pa je mednarodno vojaško sodelovanje v 

glavnem v domeni vojske, bi bilo to enostavnejše, vsebinsko smiselno in bi omogočilo 

večjo prilagodljivost v primeru finančnih in materialnih primanjkljajev, ki bodo verjetno 

tudi v prihodnje zelo aktualni.  

Strokovna kontinuiteta MVS je lahko zagotovljena le z osredotočeno podporo 

vojaške organizacije. Upam si trditi, da bi bila v primeru podrejenosti atašejev vojski še 

veliko intenzivnejša, saj bi imela organizacija s tem več možnosti neposrednega 

vplivanja na dogajanje.   

Slika 5.5 SPIN analiza umestitve vojaških atašejev v vojaško organizacijo 

SLABOSTI PREDNOSTI

IZZIVI NEVARNOSTI

- urejen status atašeja kot vojaške osebe
- večja povezanost s temeljnimi procesi GŠSV
- možnost uporabe specialističnih podatkovnih zbirk
- enostavnejše kadrovsko popolnjevanje
- zagotovljena kontinuitreta na področju MVS
- poenostavljeno materialno in finančno poslovanje
- obstoječa tehnična sredstva

- prilagoditve izvajanja civilnega nadzora
- slabši vpogled v področje obrambne politike
- slabša vsebinska podpora s področja mednarodne 
varnostne in obrambne politike

- šibkejša socialna mreža v upravnem delu MORS
- zahteve po spremembah na kadrovskem področju

- odprta možnost za podrejenost veleposlaniku, ki bi 
prevzel del pristojnosti upravnega dela MORS

- neposredno komuniciranje vojske z MZZ
- povezljivost z ostalimi državami Nata
- bolj intenzivno strokovno povezovanje s tujimi 
vojskami

- prenos novosti v organizacijo brez vmesnih ravni 
odločanja

- povezovanje brez ustreznega političnega ozadja
- pomanjkljivo pripravljeni kadri
- potreba po vzpostavljanju lastne in samostojne  strokovne 
ter socialne mreže   

- uvajanje zunanjih rešitev, ki morda niso usklajene z 
upravnimi delom MORS

 

Seveda ima pristop tudi slabosti. Zaposleni v civilnem delu ministrstva bi lahko 

začutili, da vojaška organizacija poskuša prevzemati njihovo področje dela, za katero ni 

kompetentna. To bi verjetno sprožilo različne politično obarvane razprave, ki pa niso 
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predmet tega raziskovalnega dela. Vojska bi imela zagotovo veliko dela, da bi pripravila 

ustrezno strukturo in vire, ki bi omogočili takšno raven kakovosti na področju obrambne 

politike, kot je zagotovljena s trenutno ureditvijo. V mislih imam seveda izobraževanje, 

prenos informacij, vzpostavljanje formalnih in neformalnih povezav in drugo. 

Spremembe občutljivega kadrovskega področja bi lahko povzročile negotovost in trenja 

med zaposlenimi, zato takšna rešitev zahteva celovit pristop in precej časa za izpolnitev.    

Med izzivi v okolju izpostavljam dejstvo, da je ob odsotnosti ene ravni odločanja 

lažje vzpostaviti korekten odnos v notranji hierarhiji veleposlaništva. V predlagani 

rešitvi bi bil vojaški ataše podrejen svojemu poveljstvu v državi pošiljateljici, hkrati pa 

bi bil bolj neodvisen v odnosu z veleposlanikom. Verjetno bi se dalo opredeliti tudi 

področja nalog, s katerimi lahko veleposlanik neposredno zadolži atašeja. Tako bi bilo 

enostarešinstvo zagotovljeno v največji možni meri, hkrati pa bi bilo zadoščeno tudi 

določilom mednarodnega prava.   

Ob uvajanju obravnavane rešitve se pojavijo tudi nova tveganja v okolju. Zagotovo 

je v ospredju možnost povezovanja s subjekti v mednarodni skupnosti, za katero ne 

obstajata politično soglasje in nacionalni interes. To je trenutno izključno v pristojnosti 

upravnega dela MORS, ki pripravlja izhodišča v povezavi z MZZ. Te vsebine ne 

spadajo v temeljno dejavnost vojaške organizacije, zato jih je smotrneje prepuščati 

specializiranim strokovnjakom, ki so lahko tudi civilisti. Ob tem se lahko razvije več 

možnosti: 

− lastna struktura, podobna trenutni, vendar procesno spremenjena;  

− neposredno povezovanje vojske z MZZ;   

− združevanje uslužbencev upravnega dela MORS in MZZ, ki bi se ukvarjali z 

varnostno-obrambnim področjem in dajali ustrezne vsebinske usmeritve.      

Strokovna in socialna mreža zunaj organizacije je za oblikovanje in delovanje 

varnostne in obrambne politike zelo pomembna. Pri uvajanju takšne spremembe obstaja 

tveganje, da se porušijo že obstoječe povezave, za obnovitev pa bi bilo treba vložiti 

veliko energije, kar bi se lahko negativno odražalo na drugih področjih dela.  

Druga rešitev je predvidevala umestitev atašejev v obveščevalni sektor 

generalštaba, vendar že vemo, da zamisel izhaja iz preteklih obdobij, ko je bila 

obveščevalna dejavnost glavno področje dela vojaške diplomacije. Del nalog je seveda 

še vedno združljiv s temi vsebinami, vendar niso prevladujoče. Umestitev v ta sektor bi 

sicer imela nekatere pozitivne učinke, vendar manj kot prvi predlog. 

Management dejavnosti vojaških atašejev je področje, kjer naša raziskovalna 

dilema o enostarešinstvu in subordinaciji najbolj pride do izraza. Izbor kadra, napotitev, 

poročanja, usklajevanje aktivnosti, usmeritve, spremljanje dela in ocenjevanje vedno 

prihajajo od nadrejenih. V našem primeru to zagotovo ni samo en posameznik, kot v 

vojaških enotah, niti ne en sam organ ali institucija. Vpleteni so MORS s civilnimi in 
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vojaškimi osebami, Slovenska vojska ter MZZ preko veleposlanika kot šefa misije v 

državi sprejemnici.    

Na tem mestu predlagam, da Ministrstvo za obrambo in Generalštab SV ponovno 

proučita navedene predloge ter s pomočjo podrobnejših analiz posameznih problemskih 

sklopov poiščeta možnosti za učinkovitejše delo vojaških atašejev v tujini. Zaradi 

posebnosti, predvsem zaradi večje diplomatske vpetosti in statusa, jih je treba 

obravnavati ločeno od ostalih vojaških predstavnikov v tujini, ki delajo pretežno v 

poveljniških strukturah.   

5.7 Primerjava kompetenc managerja in vojaškega atašeja 

Preden se lotimo primerjave znanj in sposobnosti med obravnavanima profiloma, 

moramo najprej na kratko opredeliti pojem kompetenc. Roberts (2004, 72) jih klasificira 

kot 

− naravne oziroma prirojene, ki jih posameznik prinese v organizacijo in jih ni 

mogoče veliko preoblikovati, so pa lahko pomemben predpogoj za uspešno 

delo in jih moramo znati ustrezno prepoznati; 

− pridobljene z izobraževanjem, ki jih je mogoče nadalje razvijati z 

usposabljanjem, na primer sposobnosti odločanja in komuniciranja; 

− prilagodljive, ki so odločilne za to, ali bo posameznik svoje naravne in 

pridobljene kompetence tudi dejansko uporabil; 

− vedenjske, ki se nanašajo na konkretna ravnanja in delovne dosežke 

posameznikov.  

Navedeno predstavlja izhodišče za primerjalno analizo med zahtevanimi in 

pričakovanimi lastnostmi managerjev in vojaških atašejev. Opis del in nalog obeh se na 

posameznih področjih močno razlikuje, saj manager upravlja ljudi in jih neposredno 

usmerja, ataše pa, kljub temu da neposredno podrejenih običajno nima, iste veščine 

lahko uporabi za izpolnjevanje svojega poslanstva.  

Za izbor in presojanje ustreznosti managerjev so v veljavi tri temeljna sodila, ki jih 

lahko povežemo tudi z Robertsovim pojmovanjem: obvladovanje primernih znanj, 

sposobnost vodenja ljudi ter biti osebnostno primeren, kar pomeni predvsem biti pošten, 

zanesljiv in etičen (Tavčar 2009, 26). Tudi za izbor vojaških atašejev so upoštevana 

enaka področja, čeprav je včasih presojanje o izboru lahko težko. Strokovnost je 

relativno enostavno preverjati, saj gre za pričakovana konkretna znanja in veščine, ki so 

potrebne za konkretno delo. Zanesljivost je težje preverljiva, vendar se lahko naslonimo 

na naloge, ki jih je kandidat opravljal v preteklosti, na poročila njegovih nadrejenih o 

njegovem delu ter na letne službene ocene z obrazložitvami. Kar pa se tiče presojanja 

etičnosti kandidata za atašeja (ali managerja), pa se trdne ocene skoraj ne da podati. 

Veliko ugotovitev se sicer lahko izlušči iz preteklih aktivnosti, vendar to ni jamstvo, da 
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bo tudi v prihodnosti način dela enak. Naj na tem mestu omenimo, da se pri izboru 

managerjev najprej preverjata ravno zaupanje in etičnost, strokovnost pa šele v končni 

fazi. Zaupanje se pogosto preverja tudi s pomočjo analize izvornega družbenega okolja, 

iz katerega prihaja kandidat. To temelji na spoznanju, da je vrednostni sistem oblikovan 

v zgodnjih fazah odraščanja in temelji na vrednotah socialnega okolja. Pravila o 

zasebnosti informacij so na tem področju pogosto kršena (Tavčar 2009, 27). Kako to 

povezati s selekcijo na področju obrambne in vojaške diplomacije, je lahko področje 

katerega od poglobljenih raziskovanj pristojnih služb v prihodnosti.     

Iz nabora različnih kompetenc sem izluščil tiste, ki po mojem mnenju najbolj 

odražajo naravo dela vojaških atašejev in managerjev v mednarodnem okolju. Hitro 

lahko izpeljemo ugotovitev, da obstaja veliko skupnih kompetenc, ki jih morata 

posedovati tako ataše kot manager, čeprav gre na prvi pogled za funkcijsko različni 

vlogi (glej tabelo 5.2).   

Tabela 5.2 Skupne kompetence vojaških atašejev in managerjev 

Naravne ustvarjalnost 

 samozavest 

 inteligenca 

 temperament 

Pridobljene vrednotni sistem 

 široka splošna izobrazba 

 jezikovna izobrazba 

 nastopanje, retorične sposobnosti 

 sposobnost poslušanja, opazovanja, usmerjanja, vplivanja 

 poznavanje lokalnega okolja 

 sposobnost navezovanja stikov 

Prilagodljive sposobnost povezovanja znanj 

 kulturna prilagodljivost in občutljivost 

 ocenjevanje okoliščin 

 ustrezni odzivi v stresnih situacijah 

Vedenjske etičnost 

 poštenost 

 verodostojnost 

 osebnostna zrelost in čustvena inteligenca 

 

Dejstvo je, da oba delujeta v mednarodnem okolju, kjer veljajo enotne zakonitosti 

delovanja. Stalno sta v intenzivnem stiku z ljudmi in delata v hitro spreminjajočem se 

okolju, kar od obeh zahteva veliko sposobnosti prilagajanja in uporabe različnih 

sposobnosti ob pravih trenutkih. V primeru vedenjskega odstopanja bosta oba deležna 

sankcij, saj so posledice pri managerju lahko velike finančne ali druge izgube, pri 

atašeju pa je lahko povzročena velika politična škoda državi pošiljateljici.    



Pristojnosti in odgovornost vojaških atašejev 

 

 65 

Posebnosti potrebnih znanj in sposobnosti lahko najdemo predvsem na področju 

pridobljenih kompetenc. Tam se posebnosti funkcij najbolj odražata, čeprav le v 

strokovni usposobljenosti. Manager mora pač podrobneje poznati temeljne procese 

lastnega podjetja in širša načela managementa, vojaški ataše pa mora obvladovati 

vojaško stroko ter obrambno diplomacijo. Skupno točko pa lahko določimo tudi na 

področju načel mednarodnih odnosov in mednarodne politike. 

Iz opravljenih intervjujev sem zaznal, da je za vojaka najtežje prestopiti mejo med 

striktnim sistemom vodenja in poveljevanja in diplomatskim obnašanjem. V osnovnem 

vojaškem sistemu so namreč atašeji pridobili vrsto veščin, ki se nanašajo na delo z 

ljudmi in sredstvi, organizacijo različnih bolj ali manj zahtevnih aktivnosti, še 

najšibkejša točka pa so bili odnosi s civilnim okoljem. Za komuniciranje z javnostjo so 

v vojaški organizaciji namreč vnaprej določeni predstavniki, ki to aktivnost izvajajo, vsi 

ostali pa zanjo niso pristojni. Zaradi tega so izkušnje komuniciranja z mediji in civilnim 

prebivalstvom precej omejene in zahtevajo veliko dodatnega dela pri pridobivanju te 

veščine. Naj na tem mestu omenim še Clausewitzevo trditev, da je vsaka vojna 

prepletena s politiko, ki mora ves čas vplivati na vojno (Clausewitz 1985). V tem lahko 

določimo izvor potreb po različnih kompetencah in znanjih, ki jih morajo imeti vojaški 

diplomati poleg tistih, ki so potrebne za temeljno vojaško dejavnost.  

Velika prednost vojaških oseb pred managerji je sposobnost dela v stresnih 

okoliščinah. Vrsta različnih vaj, usposabljanj in nalog (predvsem na mednarodnih 

misijah) namreč posebno pozornost posveča vodenju in poveljevanju v težavnih 

okoliščinah, kar je zelo uporabno tudi na diplomatskem parketu. Človek se namreč z 

izkušnjami priuči potrpežljivosti, izločanja nepomembnih dejavnikov in posledično 

dovolj hitrega in pretehtanega odločanja. Seveda tudi managerji delajo pod stresom, 

vendar gre vendarle za bolj predvidljive okoliščine, kot pa so krizna območja po svetu. 

Diplomatska retorika je naslednja posebnost, s katero se morajo spopasti vojaki ob 

prehodu na dolžnost vojaškega atašeja. Načelo enostavnosti se v diplomatskih krogih 

pogosto namerno ne uporablja, nameni pa so različni. Medtem ko mora vojaški 

poveljnik izdati kratko in jasno povelje, ki ga bodo razumeli vsi, mora diplomat včasih 

svoje misli posredovati samo vnaprej določeni ciljni publiki, čeprav posluša veliko 

udeležencev. Priučitev te veščine ni enostavna, posledice pa so lahko nepredvidljive.  

Pri razvoju kompetenc vojaških diplomatov naj omenim še raznovrstnost njihovega 

pridobivanja. Trenutno v Slovenski vojski službujejo vsaj tri generacije častnikov, ki se 

lahko znajdejo v funkciji vojaškega atašeja: častniki, usposobljeni na vojaških 

akademijah bivše Jugoslavije, častniki, ki izhajajo iz vrst teritorialne obrambe in so 

splošno izobrazbo pridobivali ob delu na odgovornih položajih, primeren staž pa počasi 

dosegajo tudi najmlajše generacije, ki so se šolale v Sloveniji in državah Nata. Poudariti 

velja, da gre pri teh skupinah za precej različen vrednostni sistem, ki ni vedno združljiv. 
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Zato moramo še posebej negovati prilagoditvene in vedenjske kompetence, ki nam 

omogočajo učinkovito delo kljub določenim odstopanjem v stališčih. 

Iz primerjave zahtevanih kompetenc za managerje in vojaške atašeje lahko izpeljem 

ugotovitev, da lahko izpostavimo samo nekatere veščine in znanja, ki se nanašajo 

neposredno na stroko. Vse ostale kompetence so zelo podobne in bi jih verjetno na 

primerljivih ravneh lahko prenesli tudi na druga področja družbenega življenja. 

Ugotovitev je lahko dobro izhodišče za nadaljnje analiziranje procesov selekcije in 

priprav vojaških diplomatov, saj se opredeljene kompetence lahko preverjajo z 

različnimi že obstoječimi, predvsem psihološko zasnovanimi orodji, in seveda s povsem 

običajnimi preizkusi znanja in veščin.  
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6 SKLEP 

V začetku raziskave smo si postavili cilj preveriti, če je za vojaške atašeje 

uveljavljeno načelo enostarešinstva kot tradicionalne lastnosti vojaške organizacije. 

Namen je bil proučiti status vojaškega atašeja in izpostaviti dvome, ki se pojavljajo pri 

tem delu. Aktivnosti in vplivi, s katerimi se soočajo vojaški diplomati, so lahko razlog 

za nejasno urejeno normativno osnovo. Stanje v Sloveniji smo želeli primerjati z 

ureditvijo v izbranih državah ter izluščiti morebitne prednosti,  ki bi jih lahko uporabili 

tudi v našem okolju.  

V začetku našega proučevanja smo postavili osnovno hipotezo, ki pravi, da zaradi 

specifične vloge vojaških atašejev pri njihovem delu ni upoštevano eno izmed temeljnih 

načel vojaške organizacije – enostarešinstvo in subordinacija. To odpira možnosti za 

nesporazume in  zlorabe, saj morajo atašeji kot vojaške osebe slediti ukazom, istočasno 

pa jim navodila in ukaze lahko posreduje več nadrejenih. 

Glavno hipotezo lahko delno potrdimo. Ugotovljeno in dokazano je, da sta 

vojaškemu atašeju nadrejeni vsaj dve osebi (vodja oddelka za obrambno diplomacijo v 

MORS in veleposlanik), kar je določeno tudi normativno, dejstva so bila analitično 

prikazana v četrtem poglavju (slika 4.3). Poleg tega dodajmo še močan vpliv drugih 

služb in področij (obveščevalno področje, visoki vojaški poveljniki), ki so sicer 

normativno izključeni, vendar je ta vpliv v praksi nemogoče izločiti. 

Konkretnih dokazov o nesporazumih ali zlorabah v raziskavi nismo odkrili, saj bi 

za to potrebovali več časa in morda dodatne metode (npr. opazovanje z udeležbo). Smo 

pa večkrat omenjali potrebo atašejev po tem, da se samostojno znajdejo v različnih 

situacijah, kar je v preohlapnem normativnem sistemu lahko težava, če je posameznikov 

vrednostni sistem neprimeren. Kot pa smo že zapisali, tega raziskava ni zaznala.  

V procesu raziskave smo preverjali tudi dve delovni hipotezi. Prva pravi, da imajo 

slovenski vojaški atašeji zaradi nejasno opredeljenih normativnih pravil težave pri 

določanju vsebine dela in pri postopkih posredovanja informacij. Za to trditev 

raziskava ne ponuja oprijemljive osnove, saj je normativnih pravil s konkretnimi 

nalogami zelo malo. Opredeljena so samo področja dela, konkretne naloge pa prihajajo 

od zainteresiranih organov, ki so lahko neposredno nadrejeni ali pa tudi ne. Formalno 

lahko naloge vojaškemu atašeju daje samo Direktorat za obrambno politiko, vendar jih 

zaradi različnih navedenih razlogov dobivajo tudi iz drugih virov. Sogovorniki težav s 

tega področja niso zaznavali, priznavajo pa, da je zaradi tega nemogoče izvajati 

vsebinski nadzor in da so razlike pri načinu dela posameznih vojaških predstavnikov 

precejšnje.  

Druga delovna hipoteza pravi, da se narava vojaške organizacije s tradicionalno 

hierarhijo lahko odraža tudi kot neposredna podrejenost vojaških atašejev vršnemu 

managementu Slovenske vojske. Še enkrat moramo poudariti, da v tem primeru ni šlo 



Sklep 

 68 

za proučevanje normativnih določil, ki takšno podrejenost dosledno izloča, ampak za 

naravo organizacije, ki temelji na sistemu vrednot in kulturi vojaške organizacije. 

Vojaški sistem sistematično razvija občutek pripadnosti, posledica pa je zelo močna 

povezanost in medsebojna odvisnost posameznikov in skupin. Zapisati torej, da vršni 

vojaški management nima vpliva na vojaške atašeje, bi bilo precej neresno. Res pa je, 

da gre bolj za vpliv in neformalno usmerjanje kot pa za dejansko podrejenost. Torej tudi 

to hipotezo lahko potrdimo, saj smo v začetku zapisali, da ne bomo proučevali samo 

normativne osnove.  

Ob tem lahko ugotovim, da so bila cilji in namen, opredeljeni že v dispoziciji 

naloge, kljub časovnim in ostalim omejitvam doseženi. Naloga izpostavlja kar nekaj 

pomanjkljivosti na tem področju in podaja tudi nekaj konkretnih predlogov za 

izboljšanje stanja.       

 Glavna ugotovitev raziskave je, da je vloga vojaškega atašeja zelo specifična. Gre 

namreč za vojaško osebo, ki deluje na področju zunanje politike, torej civilnega okolja. 

S tem je vzpostavljen stik dveh državnih resorjev – zunanjepolitičnega in obrambnega, 

iz česar izhaja tudi težava pri določanju neposredno nadrejenih organov in 

posameznikov.   

Spekter nalog vojaških diplomatov je zelo širok, vendar moramo poudariti, da se 

skozi čas precej spreminjajo. Prevladujoča obveščevalna funkcija, ki je bila značilna od 

začetkov vzpostavitve tega instituta do konca hladne vojne, kar smo ugotavljali v 

poglavju o zgodovinskem razvoju, danes izgublja svoj pomen, nadomešča pa jo 

komunikacijska funkcija, ki je osnova za povezovanje vojska in sodelovanje. S tem 

seveda ne trdim, da je obveščevalna dejavnost manj aktivna kot včasih, menim pa, da jo 

neposredno izvajajo pristojne službe, ki jih atašeji samo občasno dopolnjujejo in jim 

pomagajo pri iskanju ustreznih virov informacij. 

Ugotovljeno dejstvo je, da problematika enostarešinstva in subordinacije ni nič 

novega in ni samo značilnost slovenskega sistema. Problem je rešen samo v državnih 

ureditvah, kjer je vojaška organizacija tudi nosilec politične oblasti. V teh primerih je 

vojaški ataše neposredno podrejen vojaškim poveljnikom, ki izvajajo zunanjo politiko. 

V demokratično urejenih družbah pa mehanizmi civilnega nadzora to onemogočajo ali 

omejujejo na različne načine. Vedno gre za namreč za prepletanje civilne in vojaške 

dejavnosti, le točka stika je v strukturo umeščena različno. Nekatere države jih 

umeščajo v združene vojaške štabe oz. generalštabe, druge pa bolj v civilno sfero, 

predvsem upravne dele ministrstva za obrambo. 

V glavni hipotezi smo predvideli tudi možnost zlorab zaradi njihove nedorečene 

umeščenosti organizacijsko hierarhijo. Sogovorniki v glavnem menijo, da to ne 

povzroča večjih težav, vendar nejasnost vseeno obstaja. V preteklosti so na dolžnostih 

atašejev očitno delali ljudje, ki so znali samostojno presojati o etičnosti in pravilnosti 

lastnega dela. Dovolj pa je le posameznik, ki bo od tega odstopal, zato se lahko država 
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in vojaška organizacija v prihodnosti soočita s težavami, ki jih bosta težko odpravljali. 

Osebno menim, da bi morali o tej zadevi pristojni več razmišljati, javno objavljati in 

primerjati različne poglede. Ta naloga lahko predstavlja izhodišče za to.          

Na področje proučevanja vojaške organizacije smo prenesli tudi model organizacije 

kot instrumenta in model organizacije kot skupnosti interesov. Po pričakovanjih tudi v 

primeru vojaških atašejev njihova učinkovitost ne more biti dosežena z enim samim 

pristopom, ampak gre vedno za sintezo obeh. Dejstvo je, da atašeji predstavljajo 

konkretno orodje za izpolnjevanje ciljev obrambnega sistema, ki morajo imeti 

normativne okvire za delo ter čim bolj jasna pravila delovanja in vrednotenja. Ker pa 

delujejo na oddaljeni lokaciji, kjer so edini, ki poznajo vojaško stroko, so prepuščeni 

samostojnim odločitvam in delovanju v skladu z lastnim razumom in motivacijo. To pa 

pomeni, da morajo pri delu najti stik med osebnimi interesi in interesi organizacije, saj 

samo na tak način v delovni proces vložijo več truda. Mehanizmi nadzora s strani 

organizacije so namreč močno omejeni.   

Vojaški ataše kljub velikim odklonom v vsebini dela v svojem bistvu ostaja vojak. 

Navzven to kaže s predpisano uniformo, predpisanim obnašanjem in z vlogo v 

vojaškostrokovnih aktivnosti, navznoter pa z ohranjanjem vojaških vrednot in stalnim 

izpopolnjevanjem na vojaškem področju. Ugotovili smo, da vojak lažje vstopi na 

področje diplomacije, kot pa diplomat v vojaško, močno omejeno in socialno zaprto 

okolje.     

Vojaški atašeji imajo posebno vlogo v državah, ki izvajajo približevanje 

evroatlantskim povezavam. Na tem področju je njihova intenzivnost sodelovanja z občo 

diplomacijo pomembnejša, hkrati pa pride do izraza tudi medsebojna soodvisnost 

vojaškega in civilnega področja. Brez jasnih političnih usmeritev in ciljev je delo 

namreč nemogoče, obča diplomacija pa znanja z vojaškega področja enostavno nima 

dovolj za pomoč drugi državi. 

Področje managementa dejavnosti atašejev nam najbolje pokaže oris in obseg 

problematike težav določanja nadrejenosti. Slovenski vojaški ataše poroča 

veleposlaniku na rednih sestankih, ki občasno tudi uveljavlja svoj položaj nadrejenega. 

Ataše pisno poroča ministrstvu za obrambo. Disciplinski postopek proti njemu bi 

speljala prva nadrejena civilna oseba v Oddelku za obrambno diplomacijo, službeno 

oceno pa mu mora izdelati vojaška oseba, ki je umeščena raven višje v Sektor za 

multilateralo in obrambno diplomacijo. Dodatni vplivi na njegovo delo izhajajo iz 

vojaškega sistema vodenja in poveljevanja, torej neposredno iz strukture generalštaba. 

To področje bi v prihodnje kazalo podrobneje proučevati, saj je naša analiza izpostavila 

kar nekaj področij, kjer bi lahko izboljševati kakovost dela. Predvsem moramo poudariti 

proces priprav pred odhodom v tujino, odsotnost ustreznega sistema meril in 

mehanizmov nadzora ter pomanjkljiv sistem uvajanja atašejev v delovne procese po 

zaključku mandata.  
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Slabo gospodarsko stanje držav in pomanjkanje finančnih, kadrovskih in 

materialnih virov je sprožilo veliko razmišljanj o racionalizaciji dejavnosti vojaške 

diplomacije. Ugotovljeno je bilo, da vojaški atašeji v državah članicah Nata izgubljajo 

svojo primarno vlogo in pomen na področju dvostranskega sodelovanja, saj vse 

aktivnosti potekajo med vsemi zaveznicami. Poleg tega njihovo vlogo lahko večji meri 

prevzemajo ostali vojaški predstavniki, ki delajo v različnih poveljstvih in službah 

zavezništva. Ta ugotovitev pa seveda ne velja za območja, ki so zunaj Nata, ali pa v 

primerih, ko obstaja specifičen interes države za prisotnost vojaškega atašeja. Slovenija 

bo morala na tem področju pripraviti ustrezne analize interesnih območij, kjer bi vojaški 

atašeji in vojaška diplomacija lahko učinkovito dopolnjevali občo diplomacijo. Glede na 

našo vojaško prisotnost bi osebno pričakoval večjo intenzivnost na območju Bližnjega 

vzhoda. 

V razpravi smo obdelali kar nekaj področij, kjer prihaja do stikov med vojaško 

organizacijo in civilnim okoljem. Vojaški ataše je pogosto razpet med oba subjekta, zato 

mora samostojno presojati in omejeno odločati. Da pa to lahko izvaja, mora biti dobro 

pripravljen. Če želimo zvišati strokovno in motivacijsko pripravljenost vojaških 

predstavnikov v tujini, bo treba vložiti veliko dela v razvoj programov priprav na delo v 

tujini. Videli smo, da se priprave sicer izvajajo, vendar samo na formalni ravni. 

Raziskava izpostavlja potrebo po sistemskem pristopu vseh zainteresiranih strani, ki bi 

uveljavile učinkovit vsebinski aparat. Splošni del bi bodoče atašeje pripravil na 

področju zakonske ureditve ter vojaške aktivnosti v mednarodnih odnosih, posebni pa bi 

bil prilagojen konkretni nalogi in lokaciji napotitve. Izločanje družin iz tega programa ni 

sprejemljivo, saj ta običajno predstavlja osnovni interes zaposlenega in glavni vir 

motivacije za delo v tujini. To pa avtomatsko povzroči prepletanje zasebnega in 

službenega področja, ki lahko brez ustreznih priprav predstavlja tudi tveganje. 

Proučevanje področja celostne oskrbe vojaških pripadnikov bo treba prenesti tudi na to 

področje, seveda pa bo treba pred tem razčistiti vprašanje glede pristojnosti za to.      

Širitev vsebin z vojaškega na obrambno in varnostno področje se odraža tudi v 

spremembah nalog vojaških atašejev. Videli smo, da se namesto izraza vojaški ataše vse 

pogosteje uporablja izraz obrambni ataše, slišijo pa se tudi zamisli o varnostnih atašejih. 

V vlogo slednjih naj bi se vključevale tudi civilne osebe, ki bi imele predhodne izkušnje 

v varnostnem sistemu. Osebno menim, da moramo pri tej možnosti opozoriti na dejstvo, 

da bi to pomenilo izločitev vojaške organizacije iz diplomacije, s tem pa bi se dostop do 

informacij lahko močno zožil. Pravzaprav mislim, da primerjava varnostnega atašeja in 

vojaškega atašeja sploh ne sodi v isto področje, saj gre za primerjavo popolnoma 

različnih subjektov. Obrambni ataše je skrajna oblika vojaškega sodelovanja v 

mednarodnih odnosih, saj gre še vedno za procese, ki jih izvaja vojaška oseba z 

ustreznimi znanji in kompetencami in lahko korektno zastopa državne interese na 

področju obrambe. Tudi v Sloveniji že potekajo priprave za spremembo Pravilnika o 
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vojaško-diplomatskih predstavnikih, kjer se pojem vojaški ataše izloča in se uveljavlja 

pojem obrambni ataše. Ob tem moram sicer zapisati, da v nadrejenih aktih še vedno 

ostaja stara terminologija, vendar to že presega okvir našega proučevanja.  

Naj na tem mestu povzamem nekaj konkretnih predlogov za nadaljnje raziskovanje 

in izboljšanje stanja na področju vojaške diplomacije v Sloveniji: 

− podrobneje proučiti trenutno umeščenost vojaških atašejev in zmanjšati število 

ravni odločanja pri njihovem delu; 

− urediti normativna neskladja in ob spremembah podrejenih zakonskih aktov 

upoštevati določila nadrejenih dokumentov; 

− urediti sistem selekcije, izbora, priprav in napotitve vojaških atašejev na delo v 

tujino; 

− jasneje opredeliti dela in naloge atašejev po vrnitvi v domače okolje in jih 

aktivno vključiti v priprave naslednjih generacij vojaških diplomatov;  

− uskladiti interese znotraj organizacije glede uporabe vojaških atašejev in 

zagotoviti enotnost vplivanja na njihovo delo; 

− v povezavi z MZZ redno analizirati varnostne okoliščine v posameznih regijah 

sveta in v skladu z nacionalnimi interesi Republike Slovenije pravočasno 

načrtovati vojaške diplomate za nova okolja, kjer smo prisotni z vojaškimi 

enotami (npr. Bližnji vzhod); 

− pripraviti splošni priročnik o delovanju vojaških atašejev, ki pa mora biti bolj 

aplikativno usmerjen, kot je obstoječa slovenska literatura. Ob tem bi bilo treba 

paziti, da ne zaide preveč v področji obrambne politike in protokola, za kar 

obstaja ločena literatura.   

 

Naslovna razpetost med vojaško organizacijo in civilnim okoljem je za področje 

delovanja vojaškega atašeja povsem običajna, čeprav dokazano večkrat moteča. Ves čas 

sproža dodatna razmišljanja o iskanju skupnih interesov in novih načinih za njihovo 

učinkovito zadovoljevanje. Kljub modernizaciji vojaške organizacije in njenemu 

približevanju civilnemu okolju morajo biti pristojnosti in odgovornosti posameznikov in 

organizacijskih enot jasno opredeljene. Šele na takšni osnovi lahko gradimo učinkovit 

sistem meril, nadzor in motivacijo, posledično pa pričakujemo poenotenje ciljev in višjo 

kakovost dela. 
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