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Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB-1, 138/04 
– skl. US, 53/05 – skl. US, 117/07 – odl. US in 46/10 – odl. US) in 29. člena Zakona o službi v 
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdajam

2. DOPOLNILO DIREKTIVE št. 081-4/2012-493, z dne 3. 12. 2012
o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske

ZVEZE: 
A. Pravila službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/2009). 
B. Sklep Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil št. 00701-8/2012, Ur. list RS štev. 23/2012, 

z dne 26. 3. 2012.
C. Direktiva o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske, (GŠSV, št. 

081-4/2012-493, z dne 3. 12. 2012).

1 SITUACIJA

V obdobju zadnjih nekaj mesecev je bilo v Republiki Sloveniji predvsem kot posledica dogodkov, 
povezanih s I. in II. svetovno vojno, v organizaciji Protokola RS, Protokola MO, organov lokalnih 
skupnosti ali drugih organizatorjev, izvedenih več protokolarnih dogodkov, pri izvedbi katerih so poleg 
pripadnikov Gardne enote SV (v nadaljevanju GARDE) sodelovali tudi pripadniki različnih tujih 
oboroženih (obrambnih) sil (v nadaljevanju TOS).

2 NALOGA

Določijo se pogoji, pravila in oblike sodelovanja pripadnikov TOS, pripadnikov tujih veteranskih ali 
drugih organizacij, predstavnikov veteranskih in domoljubnih združenj ter drugih civilnih organizacij pri 
izvajanju vojaških slovesnosti, praznovanj, počastitev in žalovanj v SV.

S tem dopolnilom uveljavite naslednja dopolnila in spremembe pri izvajanju gardnih in vojaških 
protokolarnih nalog SV:

a. V točki 3. (2.) Organizacija in izvajanje gardnih ter vojaških protokolarnih nalog SV se doda 
točka (2.4) Usmeritve za udeležbo pripadnikov TOS in pripadnikom tujih veteranskih ali 
drugih organizacij pri izvajanju vojaških slovesnosti, praznovanj, počastitev in žalovanj v 
SV, ki se glasi:
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S ciljem poenotenja, predvsem pa za vse TOS enake in ustrezne oblike sodelovanja njihovih 
pripadnikov pri izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog na ozemlju RS, se v duhu 
spoštovanja določil te Direktive za vse TOS določijo naslednji pogoji, pravila in oblike sodelovanja:
 Brez predhodnega zaprosila organizatorja in ustrezne odobritve pristojnega organa 

pripadnikom TOS ali pripadnikom tujih veteranskih ali drugih organizacij v Republiki Sloveniji 
ni dovoljeno samostojno izvajati nobenih vojaških protokolarnih nalog;

 Vsak vnos protokolarnega ali muzejskega orožja, sabelj, tujih zastav in praporov mora biti 
ustrezno najavljen in odobren;

 V sodelovanju s pripadniki SV lahko na območju RS gardne in vojaške protokolarne naloge 
izvajajo samo pripadniki rednih TOS. Uniformirani pripadniki tujih veteranskih, domoljubnih ali 
drugih organizacij se lahko protokolarnih dogodkov na območju RS udeležijo le kot 
obiskovalci;

 Pripadniki TOS svoje vojaške protokolarne naloge izvajajo ob spoštovanju svojih 
postrojitvenih pravil, lahko uporabljajo svoja povelja, svojo uniformo, svojo državno in bojno 
zastavo s pripadajočim (ne)oboroženim spremstvom ter protokolarno orožje, vendar le tako, 
da ti postopki ne ovirajo ali motijo izvedbe postopkov enote SV. 

 V času uradnih dejanj pri izvedbi gardnih in vojaških protokolarnih nalog (govor osrednjega 
govornika, polaganje vencev, odkritje spominskih plošč, …) pripadnikom tujih OS ni dovoljeno 
samostojno izvajanje aktivnosti.

 Naloge častne straže ob spomenikih, spominskih obeležjih ali drugih krajih na območju RS 
izvajajo izključno pripadniki SV. Določilo velja ne glede na to, ali je s scenarijem ali pravili TOS 
predvideno, da bo moštvo častne straže neoboroženo;

 Naloge glasbene spremljave na območju RS izvajajo izključno samo pripadniki POL ORK ali 
ORK SV. Določilo vključuje tudi izvajanje žalostinke po polaganju venca(ev).

 Vsa poveljevanja in poročanja pri izvajanju vojaških slovesnosti, praznovanj, počastitev in 
žalovanj v SV se, ne glede na to, ali so v postroju tudi pripadniki tujih OS, izvajajo izključno v 
slovenskem jeziku. Po potrebi se pred izvedbo naloge s pripadniki  TOS uskladi postrojitvene 
postopke na posamezna povelja.

 V primeru intoniranja himn se vedno najprej zaigra himna RS, nato pa himna tuje države;
 Morebitne prisotne tuje glasbene skupine ali zasedbe lahko sodelujejo v kulturnem ali 

zabavnem programu po končanem uradnem delu slovesnosti;
 Pripadniki TOS lahko pri izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog polagajo vence 

samo lastnim delegacijam ali posameznikom. 
 V primeru, da tuji posamezniki ali delegacije nimajo svojih polagalcev venca(ev), polagalce 

zagotovi SV. V tem primeru se nivo izvajalcev, glede na določila za predstavnike RS ali SV, 
ustrezno zniža;

 Vse omejitve, ki jih od pripadnikov TOS zahtevamo na območju RS, so pripadniki SV, ki v 
tujini izvajajo gardne in vojaške protokolarne naloge, dolžni v celoti spoštovati;

 Predstavniki TOS lahko pripadnikom SV podeljujejo svoja priznanja ali medalje po prehodno 
pridobljenem soglasju KAB NGŠ SV. Predstavniki TOS podeljevanje svojih priznanj in medalj 
pripadnikom SV organizirajo v okviru svojih praznovanj ali ob posebnih priložnostih, za kar 
nagrajencem pošljejo ustrezna vabila izključno preko KAB NGŠ SV.

b. V točki 3. (2.) Organizacija in izvajanje gardnih ter vojaških protokolarnih nalog SV se doda 
točka (2.5) Usmeritve za udeležbo predstavnikov veteranskih in domoljubnih združenj ter 
drugih civilnih organizacij pri izvajanju vojaških slovesnosti, praznovanj, počastitev in 
žalovanj v SV, ki se glasi:

S ciljem poenotenja, predvsem pa za vsa veteranska in domoljubna združenja ter druge civilne 
organizacije, enake in ustrezne oblike sodelovanja njihovih pripadnikov pri izvajanju gardnih in 
vojaških protokolarnih nalog na ozemlju RS, se v duhu spoštovanja določil te Direktive določijo 
naslednji pogoji, pravila in oblike sodelovanja:
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– V kolikor so k izvedbi vojaške slovesnosti, praznovanja, počastitve ali žalovanja v organizaciji 
PE SV povabljeni predstavniki veteranskih in domoljubnih združenj ter drugih civilnih 
organizacij, pri izvedbi lahko sodelujejo v svojih predpisanih uniformah ali oblačilih, na vrhu 
drogov praporov ali znamenj pa morajo imeti nameščen uradni simbol (grb) Republike 
Slovenije. Izjemo predstavljajo bojne zastave SV in Policije, ki imajo na vrhu droga nameščen 
znak SV ali Policije.

– V kolikor skupaj s pripadniki SV pri izvedbi vojaške slovesnosti, praznovanja, počastitve ali 
žalovanja, sodelujejo tudi predstavniki veteranskih in domoljubnih združenj ter drugih civilnih 
organizacij, je poveljujoči vsem možnim oblikam izvedbe vedno in izključno pripadnik SV. 

– V nobenem primeru, ne glede na to, kdo je organizator slovesnosti, praznovanja, počastitve 
ali žalovanja (SV, Protokol RS, veteranska in domoljubna združenja, drugi) se ne sme dovoliti, 
da bi pripadnikom SV poveljeval nekdo, ki ni pripadnik SV in za to ni pooblaščen. V kolikor 
tega ni mogoče zagotoviti, pripadniki SV svoje postopke izvedejo mimo ostalih udeležencev 
pod poveljstvom pooblaščenega pripadnika SV.

c. Ostala določila Direktive o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske, št. 
081-4/2012-493, z dne 3. 12. 2012 in 1. dopolnilo Direktive o izvajanju gardnih in vojaških 
protokolarnih nalog Slovenske vojske, št. 081-4/2013-61, z dne 21. 2. 2013 ostanejo 
nespremenjena.

d. To dopolnilo Direktive o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske stopi v 
veljavo z dnem podpisa.

e. Po sprejemu novega Sklepa Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil, ki predstavlja krovno 
podlago za določitev izvajanja posameznih gardnih in vojaških protokolarnih nalog, se izdela nova 
Direktiva o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske z vsemi potrebnimi 
prilogami. 

Pripravil:
KAB NGŠ SV

Generalmajor
Alan Geder

načelnik Generalštaba SV

Poslano:
– N GŠSV, NN GŠSV, NŠ GŠSV, Kabinet NGŠ, VLO, OSP, 
– COGB, VERC, VVIK, ORKSV, GARDA SV,
– Štab GŠSV, SSZ, EZD GŠSV,
– PSSV, CVŠ, MSSVT,
– KAB MO,
– Služba za protokol MO,
– DOP.
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