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POVZETEK
Diplomska naloga opisuje organizacijo NATO in njen pomen na področju Jadrana.
Predstavljeni so členi Severnoatlantske pogodbe, ki govorijo o skupni kolektivni obrambi in o
investiranju v lastne vojaške sile. Predstavljen je vpliv organizacije na celotno Jadransko regijo.
Poleg tega so opisane pomorske zmogljivosti držav Jadrana, struktura mornaric in naloge
posameznega organa. Predstavljene so mednarodne operacije pod okriljem organizacije NATO
in Evropske unije, na katerih je sodelovala mornarica Republike Slovenije.
Prvi del diplomske naloge opisuje zgodovino organizacije NATO in povod za njen nastanek.
Predstavljena je današnja struktura in naloge posameznega organa znotraj organizacije.
Pojasnjen je pomen organizacije na področju Jadrana, zgodovina dogodkov, v katerih je
organizacija posredovala, današnje obveze držav in vpliv zavezništva na tem področju.
Drugi del opisuje pomorske zmogljivosti držav Jadranskega morja. Opisane so strukture
mornaric in naštete njihove glavne naloge. Sledi primerjava med mornaricami držav, kjer so
predstavljene glavne razlike.
Zadnji del opisuje operacije pod okriljem organizacije NATO in Evropske Unije, na katerih je
Slovenska mornarica sodelovala. Zaključek obsega kratek povzetek naloge in moje ugotovitve
glede pomena organizacije NATO na področju Jadrana.

IV

SUMMARY
This paper describes the NATO organisation and its significance in the Adriatic region. It
presents the articles of the North Atlantic Treaty, which discuss collective defence and
investments into one's own military forces. It also presents the influence of the organisation on
the entire Adriatic region. The paper describes maritime capacities of Adriatic countries, the
structure of their navy and the tasks of an individual authority. This is followed by a
presentation of international operations performed under the auspices of the NATO
organisation and the European Union, in which participated the Navy of the Republic of
Slovenia.
The first part of the paper describes the history of the NATO organisation and the reason for its
creation. The present-day structure and tasks of an individual authority within the organisation
are presented. The paper goes on to explain the significance of the organisation in the Adriatic
region, past events in which the organisation intervened, present-day obligations of its members
countries and the influence of alliance in this field.
The second part of the paper describes the capacities of the Adriatic countries. The structure of
their navy and its main tasks are outlined. This is followed by a comparison between the navy
of different countries, presenting their main differences.
The last part of the paper describes the operations performed under the auspices of the NATO
organisation and the European Union, in which participated the Slovenian Navy. The
conclusion encompasses a brief summary of the paper and my findings regarding the
significance of the NATO organisation in the Adriatic region.
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1

UVOD

1.1 Namen diplomske naloge
Namen diplomske naloge je predstavitev pomena organizacije NATO na področju Jadrana.
Predstavljeni so členi Severnoatlantske pogodbe, ki govorijo o razvoju lastnih vojaških sil in o
skupni kolektivni obrambi. Predstavljeno bo, kaj ti pomenijo za države in za celotno regijo ter
kakšne obveze morajo spoštovati in opravljati.

1.2 Metoda dela
Pri izdelavi diplomske naloge je uporabljena družboslovna metoda raziskovanja. Temeljni
pristop bo interpretacija in analiza pisnih virov. To vključuje analizo in interpretacijo primarnih
in sekundarnih pisnih virov. Opira se na tuje in domače verodostojne spletne strani in
dokumente s spletnih strani različnih institucij. S primerjalno metodo so primerjane pomorske
zmogljivosti držav. Uporabljena je tudi deskriptivna metoda, po kateri je opisana organizacija
NATO, njena zgodovina, posamezni organi znotraj organizacije in njihove naloge.

1.3 Zgradba diplomske naloge
Diplomska naloga je razdeljena na tri glavne dele. Pri del obsega uvod, ki bralcu omogoči
seznanitev z vsebino naloge, in metodologijo, uporabljeno za izdelavo dela. Drugi del
predstavlja jedro naloge. Sestavlja ga osrednje besedilo, ki je razdeljeno na več poglavij in
podpoglavij, razdeljenih smiselno za lažje razumevanje besedila. Glavno področje zajema
predstavitev organizacije NATO, njen pomen in vlogo na področju Jadrana in obveze, ki jih
morajo države upoštevati in izpolnjevati. Zajema tudi predstavitev pomorskih zmogljivosti
držav Jadrana, opis strukture mornarice in predstavitev njihovih nalog ter predstavitev
mednarodnih operacij pod okriljem organizacije NATO, na katerih je sodelovala Slovenska
mornarica. Tretji del diplomske naloge predstavlja zaključek, ki vsebuje povzetek naloge in
ugotovitve glede pomena organizacije NATO na področju Jadrana. Za konec je navedena še
uporabljena literatura.
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ORGANIZACIJA NATO

2.1 Zgodovina
Organizacija NATO je bila ustanovljena 4. aprila 1949 s podpisom Washingtonske oziroma
pogodbe Severnoatlantske zveze (North Atlantic Treaty) v Washingtonu. Pogodbo je podpisalo
dvanajst ustanovitvenih držav, in sicer Belgija, Kanada, Danska, Francija, Islandija,
Luksemburg, Nizozemska, Italija, Norveška, Portugalska, Združeno Kraljestvo in Združene
države Amerike. V štirinajstih členih pogodbe so postavili temeljne naloge in za kaj naj bi se
organizacija zavzemala. Glavna naloga je zagotovitev varnosti in svobode prebivalstva,
organizirali so skupno kolektivno obrambo in vzpostavili partnerstvo med državami. Veliko
vlogo je igrala medcelinska partnerska zveza med Severno Ameriko in Evropo (Bebler, 2020).

2.2 Povod za ustanovitev organizacije NATO
Organizacija NATO je bila ustanovljena, da bi se preprečili konflikti med vzhodnimi in
zahodnimi državami današnje Evrope. Po drugi svetovni vojni je bilo celotno področje Evrope
v razsulu in revščini. Da bi se zahodne države zaščitile pred takratno Sovjetsko Zvezo in pred
širjenjem komunizma, so vzpostavili partnerstvo in oblikovali skupno obrambno linijo.
Partnerstvu so se kasneje pridružile ZDA, ki so prispevale dodatne zaloge in ljudi, da bi utrdile
obrambne linije in preprečile nastanek nove vojne (Spaak, 1959).

2.3 Organizacija NATO danes
Organizacija se je od ustanovitve zelo razširila, saj je trenutno trideset držav članic. Naloge
organizacije NATO ostajajo enake, kot so bile pri ustanovitvi. Struktura organizacije se je skozi
leta neprestano spreminjala in prilagajala takratnim kriznim situacijam. Da bi dosegli
sodelovanje med vsemi odbori, so jih razvrstili na civilni in na vojaški del. Trenutno, poleg
Severnoatlantskega sveta, je tudi Skupina za jedrsko načrtovanje prevzela funkcijo izvršilnega
organa. Izvršilni organ vodi in sprejema odločitve za celotno organizacijo na podlagi
pridobljenih informacij iz odborov, sektorjev, specializiranih oddelkov ter ostalih organizacij
in agencij, ki sodelujejo z izvršilnimi organi (NATO, 2020).
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Vir: (https://www.nato.int/nato-welcome/index_sl.html, 2020)

Slika 1. Struktura organizacije NATO danes.
2.3.1 Civilni del organizacije
Sedež organizacije NATO
Civilni del se nahaja v sedežu organizacije v Bruslju. Vsako državo članico zastopa
veleposlanik oziroma stalni predstavnik. Ta ima nalogo predstavljati svojo državo in njihove
interese. Poleg tega je veleposlanik zadolžen za vodenje nacionalne delegacije. Ti imajo nalogo
nudenja podpore veleposlaniku, prispevajo k posvetovalnemu procesu in zastopajo svojo
državo v odborih NATA (Bebler, 2020).
Severnoatlantski svet
Severnoatlantski svet je najvišji politični organ v celotni organizaciji NATO. Sestavljajo ga
veleposlaniki iz vsake države članice, katerim na zasedanjih predseduje generalni sekretar
oziroma v njegovi odsotnosti namestnik generalnega sekretarja. Namen Sveta je sprejemanje
končnih odločitev na podlagi pridobljenih informacij iz ostalih odborov, sektorjev in oddelkov
(NATO, 2020).
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Generalni sekretar
Generalni sekretar je predstavnik organizacije NATO in jo zastopa na pogajanjih z drugimi
državami in organizacijami. Imenovan je s strani stalnih veleposlanikov za obdobje štirih let.
Njegove naloge kot najvišjega uradnika obsegajo vodenje Severnoatlantskega sveta in postopke
sprejemanja odločitev, pomoč pri dosegu dogovorov oziroma pomoč pri nesoglasjih med
državami, saj se odločitve sprejemajo soglasno. Poskrbeti mora, da se sprejmejo potrebni ukrepi
za doseg sprejetih odločitev. Poleg tega je zadolžen za vodenje Mednarodnega osebja (NATO,
2020).
Mednarodno osebje
Mednarodno osebje je skupina ljudi, zadolženih za svetovanje in upravno podporo. Sestavlja
ga izbrano osebje iz vsake države članice. Glede na odločitve, ki jih je sprejel Svet, so zadolženi
za sprejetje ukrepov za doseg tega cilja. Del njihove naloge je svetovanje tako generalnemu
sekretarju kot celotnem Svetu. Mednarodno osebje je razdeljeno na več odborov, ki se ukvarjajo
in so usposobljeni za točno določene naloge (NATO PDD, 2019).
2.3.2

Vojaški del organizacije

Vojaški odbor
Vojaški odbor je najvišji organ za vse vojaške zadeve. Sestavljajo ga izbrani vojaški
predstavniki iz vsake države članice. Zastopajo načelnika generalštaba, njegove interese kot
interese celotne države. Vojaški odbor se sestane enkrat tedensko oziroma v formatu z načelniki
generalštabov dvakrat letno oziroma večkrat po potrebi. Naloga Vojaškega odbora je
svetovanje Svetu ter Skupini za jedrsko načrtovanje z vojaškega stališča o vojaških zadevah.
Vojaški odbor vodi predsednik oziroma načelnik vojaškega odbora. Njegove naloge kot
najvišjega vojaškega častnika organizacije NATO obsegajo svetovanje generalnemu sekretarju
in poveljevanje vojaškim operacijam (Bebler, 2020).
Mednarodno vojaško osebje
Mednarodno vojaško osebje se nahaja na sedežu organizacije v Bruslju. Tako kot Mednarodno
osebje je tudi vojaško osebje sestavljeno iz izbranih članov iz vsake države. Njihova naloga je
svetovanje Vojaškemu odboru in izvajanje potrebnih vojaških vsebin po sprejetju vojaških
4

odločitev s strani Sveta. Mednarodno vojaško osebje je razdeljeno na več odborov in oddelkov.
Poleg tega so zadolženi za prenos informacij iz politično odločevalnih organov do strateških
poveljnikov organizacije NATO (MORS, 2020).
Zavezniško poveljstvo za operacije (ACO)
Zavezniško poveljstvo za operacije je zadolženo za pripravo, vodenje in izvajanje vseh
mednarodnih operacij. Na razpolago ima vojaške sile, ki so jih doprinesle države članice. Deluje
pod vodstvom strateškega poveljnika organizacije, vrhovnega poveljnika zavezniških sil za
Evropo (SACEUR). Ta po povelju, ki ga prejme iz Vojaškega odbora, usmerja in vodi vse
mednarodne operacije v teku (NATO PDD, 2019).
Zavezniško poveljstvo za preoblikovanje (ACT)
Zavezniško poveljstvo za preoblikovanje je zadolženo za tehnološko podporo vojaškim silam.
Z organiziranjem ustreznih usposabljanj, skladno s standardi NATO, usposabljajo vojaške sile
in poskrbijo, da so pripravljene zaščititi države pred današnjimi kot tudi naprednejšimi oblikami
terorizma. Deluje pod vodstvom strateškega poveljnika organizacije, vrhovnega poveljnika
zavezniških sil za preoblikovanje. Ta je po povelju, ki ga prejme iz Vojaškega odbora, zadolžen
za pripravo vojaških sil za obrambo proti drugačnim, bolj naprednim nevarnim orožjem (NATO
PDD, 2019).
Skupina za jedrsko načrtovanje
Skupina za jedrsko načrtovanje je odločilni organ za zadeve, ki obsegajo jedrsko orožje.
Zadolženi so za zbiranje informacij o jedrskem orožju po celotnem svetu in sprejemanje
ukrepov za obrambo proti njim. Skupino sestavljajo veleposlaniki iz vsake države članice
(NATO PDD, 2019).
2.3.3 Ostale organizacije in agencije
NATO sodeluje z vrsto zunanjih organizacij in agencij. Te so specializirane za točno določene
zadeve in predstavljajo bistven del tehnične podpore. Skupno štiri večje skupine, ki se ukvarjajo
s podpiranjem, komunikacijo, zagotavljanjem in informiranjem, tvorijo vlogo ohranjanja
sposobnosti organizacije NATO (NATO, 2020):


Agencija za komunikacije in informacije,
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Agencija za podporo in nabavo,



Organizacija za znanost in tehnologijo,



Agencija za standardizacijo (NATO, 2020).
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POMEN ORGANIZACIJE NATO NA PODROČJU JADRANA

Organizacija NATO je na področju Jadrana prvič posredovala leta 1992. Operacija pod imenom
Maritime Guard je imela namen izoliranja območja, preprečitve vplutja in izplutja ladij iz
nekdanje Jugoslavije in tako zaustavitev pritoka orožja in hrane. Leto kasneje so mednarodno
operacijo združili z operacijo Sharp Fence, ki je potekala pod vodstvom Zahodnoevropske
unije. Združena mednarodna operacija Sharp Guard je ohranila svoj prvotni namen. Skupno
štirinajst držav je sodelovalo in delovalo na tem področju vse do prekinitve operacije 2. oktobra
1996 (NATO, 2020).
Organizacija NATO je posredovala tudi pri krizni situaciji leta 1999 na področju Kosova z
operacijo pod imenom Operation Allied Force. Z zračnimi silami so delovali nad nevarnim
območjem, dokler niso dosegli dogovora za umik sovražnikovih sil. Posredovali so tudi z morja.
Letalonosilke so opravljale svojo nalogo v nudenju podpore zračnim silam, ostale ladje pa so
patruljirale nad območjem. Poleg tega je organizacija NATO z zračnimi silami posredovala tudi
leta 1993 z operacijo pod imenom Operation Deny Flight in leta 1995 z operacijo pod imenom
Operation Deliberate Force. Obe sta bili organizirani na področju Bosne in Hercegovine
(NATO, 2020).

3.1 Kolektivna obramba
Slovenija se je pridružila organizaciji NATO 29. marca 2004 s podpisom Washingtonske
pogodbe. S tem se je država zavezala, da bo spoštovala vse člene pogodbe, med njimi tudi 5.
člen, ki govori o skupni kolektivni obrambi. V tem je opisano, da je napad na eno državo članico
enak napadu na vse države znotraj organizacije NATO. Na področju Jadrana so države Italija,
Slovenija, Hrvaška, Črna Gora in Albanija članice NATO. Ne samo pomorske sile, temveč vse
vojaške sile morajo biti pripravljene za delovanje in nudenje pomoči v primeru napada na eno
izmed držav. Kolektivna obramba ni namenjena zgolj odzivu na napad oziroma nudenju pomoči
ob primeru napadu. Organizacija se med seboj posvetuje o potencialnih nevarnostih, katere
poskuša preprečiti še pred nastankom (NATO, 2020).
Prednosti kolektivne obrambe so predvsem hitrejša zaustavitev sovražnikovih sil, saj se ne
bojujejo le proti vojaškim silam ene države, temveč proti vojaškim silam vseh držav članic. To
igra pomembno vlogo, saj drastično zmanjša možnost napada ter odvrača agresijo zaradi tako
številčnih obrambnih sil. V primeru, da ima ena država članica slabše razvite oziroma ne vlaga
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v razvoj določenih oboroženih sil (ali zračnih ali kopenskih ali pomorskih sil), ji ostale države
v sklopu kolektivne obrambe nudijo na razpolago te sile. Države s tem načinom kolektivne
obrambe zagotavljajo, da so vse države obrambno sposobne ‒ v primeru zračnega, kopenskega
ali napada z morja (NATO, 2020).

3.2 Krizno upravljanje
Organizacija NATO ima svoje skupine za delovanje, ki so v stalni pripravljenosti. Te skupine
delujejo na nevarnih območjih in zagotavljajo mir in varnost za tamkajšnje prebivalce. Vsaka
država prispeva svoje vojaške sile, da se pridružijo skupinam in sodelujejo na mednarodnih
operacijah. Te potekajo tako na kopnem kot na morju, tako v času miru kot v kriznih časih. Na
morju ima NATO skupno štiri skupine v stalni pripravljenosti. Dve skupini (SNMCMG1 in
SNMCMG2) imata namen iskanja in odstranjevanja podvodnih eksplozivnih sredstev in
zagotavljanja varnih plovnih poti. Ostali dve (SNMG1 in SNMG2) pa sta sestavljeni iz vojnih
ladij, večinoma so to tipa rušilec in fregata. Njihove naloge obsegajo patruljiranje nad danim
območjem in zagotavljanje varnosti na morju. Pomorske skupine NATO v stalni pripravljenosti
so pod poveljstvom Zavezniškega pomorskega poveljstva (MARCOM), ki se nahaja v
Northwoodu v Združenem Kraljestvu. Njihova naloga je načrtovanje in organiziranje vseh
mednarodnih pomorskih operacij kot tudi vseh večjih mednarodnih pomorskih vaj. MARCOM
odgovarja in deluje pod poveljstvom Zavezniškega poveljstva za operacije (NATO, 2020).
Na področju Sredozemskega morja večino časa delujeta skupini SNMG2 in SNMCMG2,
vendar v kriznih operacijah, kot je bila operacija Active Endeavour leta 2001, se jim pridružita
tudi ostali skupini. Operacija je imela namen predvsem preprečitve piratstva in tihotapljenja
tako orožja kot ljudi in tovora. Izvedena je bila kot odziv na teroristični napad na ZDA 11.
septembra 2001. Ta napad je sprožil izvajanje 5. člena Severnoatlantske pogodbe, ki govori o
kolektivni obrambi. Napad na ZDA se je upošteval kot napad na vse države članice organizacije
NATO. Mednarodna operacija je bila leta 2016 nadomeščena z operacijo Sea Guardian. Ta je
imela enake naloge in bila organizirana in zajemala enako območje delovanja. Razlikovala se
je v tem, da zanjo ni veljal 5. člen oziroma delovanje v sklopu kolektivne obrambe. Občasno
ena od skupin zaide tudi na Jadransko področje. Tam so organizirane razne vaje s tamkajšnjimi
pomorskimi državami, z namenom interoperabilnosti, krepitve zavezništva in seznanitve med
zavezniškimi pomorskimi silami. Ena od mednarodnih vaj je bila organizirana med skupino
SNMCMG2 in mornarico Črne Gore leta 2015 in 2016. Opravljali so naloge pregleda morskega

8

dna v pristaniščih in obalnih vodah ter izvajali postopke odstranjevanja podvodnih min (NATO,
2020).

3.3 Razvijanje vojaških sil
Poleg upoštevanja 5. člena pogodbe je za države predvsem pomemben tudi 3. člen, kateri govori
o investiranju, vzdrževanju in razvijanju lastnih vojaških sil. Danes države na področju Jadrana
veliko vlagajo v razvoj in posodobitev opreme vojaških sil. Ker morajo vojaške sile biti
sposobne opravljati svoje naloge, morajo imeti za to primerno in posodobljeno opremo. Le tako
bodo lahko sodelovale in delovale v skupni kolektivni obrambi (NATO, 2020).
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4

POMORSKE ZMOGLJIVOSTI DRŽAV ČLANIC ORGANIZACIJE
NATO NA PODROČJU JADRANA

4.1 Pomorske zmogljivosti Republike Slovenije
Mornarica Republike Slovenije sestavlja del sil za bojno podporo. Predstavljajo edino vojaško
silo za delovanje na področju teritorialnega morja, obale in na področjih notranjih voda.
Njihove naloge obsegajo:


iskanje in reševanje na morju;



zaščito tovornih ladij pred terorističnimi napadi;



delovanje v primerih odkritja podvodnih min;



nudenje pomoči ostalim vojaškim silam za potrebe države;



pomoč pri ekoloških nesrečah na morju (MORS, 2020).

430. mornariški divizion (Slika 2) ima bazo v Ankaranu. Sestavljen je iz poveljstva mornarice,
odreda večnamenskih plovil, odreda za specialno podvodno delovanje, voda za uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev in pomorskega operativnega centra (MORS, 2020).

Vir: Lastni.

Slika 2. Organizacijski diagram Slovenske mornarice.
4.1.1

Poveljstvo mornarice

Poveljstvo mornariških sil ima bazo v Ankaranu. Njihove naloge so poveljevati ostalim
odredom diviziona in zagotavljati njihovo pripravljenost ter načrtovati in izvajati potrebna
usposabljanja. Po potrebi poveljstvo organizira sodelovanja mornarice z ostalimi vojaškimi
silami Republike Slovenije (MORS, 2020).
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4.1.2 Odred večnamenskih plovil
Hitra patruljna ladja Ankaran 21, razreda Super dvora MK2, je bila zgrajena leta 1996 v Izraelu
in istega leta pripeljana in sprejeta v mornarico. Dolžina ladje je 25,4 metra, širina 5,7 in ima
1,1 metra ugreza. Maksimalni izpodriv ladje je 52 ton. Oborožitev na ladji predstavljajo dva
20-milimetrska Oerlikon in dva MAG 7,62-milimetrska mitraljeza (MORS, 2020).

Vir: (https://www.val-navtika.net/article/super-dvora-mk-ii/, 2020).

Slika 3. HPL Ankaran.
Večnamenska ladja Triglav 11, razreda Svetlyak, je bila zgrajena leta 2010 v Rusiji in istega
leta pripeljana in sprejeta v 430. mornariški divizion. Dolžina ladje je 49 metrov, širina 9,2
metra in ima 2,2 metra ugreza. Maksimalni izpodriv je 375 ton. Oborožitev na ladji
predstavljajo AK-306 top, dva 14,5-milimetrska mitraljeza in raketni sistem Šturm (MORS,
2020).

Vir: (https://www.postanivojak.si/vec-o-sv/oborozitev-in-oprema/ladji-in-druga-plovila/vnl-triglav-11, 2020).

Slika 4. VNL Triglav.
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4.1.3

Odred za specialno podvodno delovanje

V odred spadajo vojaški potapljači za protiminsko delovanje. Njihove naloge obsegajo iskanje
in identificiranje objektov v morju, po potrebi nevtralizacijo neeksplodiranih oziroma
improviziranih ubojnih sredstev ter varno odstranitev teh. Zadolženi so za odstranjevanje
eksplozivnih naprav ob pregledih ladij in objektov pristaniške infrastrukture, izvajanje
podvodnih pregledov ladijskega trupa ter opravljanje raznih podvodnih popravil. Odred
sodeluje tako z ostalimi enotami Slovenske vojske kot zavezniškimi državami. Za delovanje
uporabljajo dihalne aparate z ali odprtimi ali polzaprtimi krogi dihanja, čolne z izvenkrmnimi
motorji ter ostalo tehnološko, informacijsko in komunikacijsko opremo (MORS, 2020).

Vir:(http://www.slovenskavojska.si/oborozitev-in-oprema/pomorstvo/, 2020).

Slika 5. Čoln Novarin HD7.
4.1.4

Pomorski operativni center

Pomorski operativni center je zadolžen za izvajanje nadzora plovbe v Slovenskem akvatoriju,
spremljanje pomorskega prometa tako na področju teritorialnega morja kot tudi širše na
področju Jadranskega morja, zagotavljanje pomorske varnosti, organiziranje nalog iskanja in
reševanja na morju in sodelovanje z ostalimi pomorskimi strukturami in zavezniškimi državami
(MORS, 2020).
4.1.5

Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev

Naloge voda obsegajo odkrivanje, varno odstranjevanje ali uničevanje eksplozivnih ali
improviziranih eksplozivnih sredstev, čiščenje raznih poti, delovanje v okolju RKB in
preiskavo eksplozij. Poleg tega opravljajo naloge podpore vojaškim preiskavam, nudijo
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varovanje in zaščito osebam in tehnično podporo pri raziskovanju eksplozivnega sredstva. Vod
svoje naloge opravlja s sodelovanjem z vojaškimi silami Republike Slovenije in z ostalimi
zavezniškimi državami (MORS, 2020).

4.2 Pomorske zmogljivosti Republike Hrvaške
Mornarica Republike Hrvaške je del oboroženih sil Republike Hrvaške. Naloge mornarice so:


nadzor nad teritorialnim morjem Republike Hrvaške;



reševanje na morju;



podpora pristojnim organom pri izvajanju nalog v skladu z zakoni in predpisi v
teritorialnem morju in notranjih vodah Republike Hrvaške;



sodelovanje z drugimi organi za vzpostavitev varnosti v priobalnih področjih in otokih;



delovanje na morju za namene obrambe države (OSRH, 2020).

Mornarica Republike Hrvaške (Slika 6) je sestavljena iz poveljstva, mornariške flote, obalne
straže, bojno-obveščevalnega centra, pomorske baze in centra za usposabljanje (OSRH, 2020).

Vir: Lastni.

Slika 6. Organizacijski diagram Hrvaške mornarice.
4.2.1 Poveljstvo mornarice
Poveljstvo mornarice se nahaja v pomorski bazi v Splitu. Sestavljeno je iz poveljnika celotne
mornarice ter ostalega poveljstva. Njihove naloge obsegajo poveljevanje mornarici,
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zagotavljanje njihove pripravljenosti in organiziranje nalog in sodelovanje na mednarodnih
operacijah (OSRH, 2020).
4.2.2

Pomorska baza

Glavna pomorska baza mornariških sil se nahaja v Splitu. Poleg te se nahajajo tudi v Puli,
Šibeniku in v Pločah. Njihova naloga je logistična, transportna in tehnološka podpora celotni
mornarici (OSRH, 2020).
4.2.3

Bojno-obveščevalni center

Naloge bojno-obveščevalnega centra obsegajo opazovanje in vizualni nadzor nad Hrvaškim
akvatorijem in zračnim prostorom, navigacijsko pomoč plovilom, meteorološko podporo in
komunikacijsko-informacijsko podporo mornarici. Za delovanje uporabljajo več radarskih in
komunikacijsko-informacijskih sistemov (OSRH, 2020).
4.2.4

Center za usposabljanje

Center za usposabljanje prireja usposabljanja za pripadnike mornarice kot tudi za ostale
pripadnike oboroženih sil Republike Hrvaške. Usposabljanja potekajo skladno s standardi
mornarice, oboroženih sil in organizacije NATO. Na voljo imajo več računalniških
simulatorjev, poligonov in manjših neoboroženih plovil (OSRH, 2020).
4.2.5

Flota

Naloge flote so delovanje na Hrvaškem akvatoriju in izven njega za pomoč ostalim državam.
Sposobne morajo biti opravljati podvodne preglede, lociranje in odstranjevanje podvodnih min,
delovanje po nasprotnikovih ladjah, desant pehotnih sil, prestrezati nevarna plovila, evakuirati
nevarna območja in izvajati reševanja na morju. Razdeljena je na divizion za površinsko
delovanje, divizion za minsko in protiminsko delovanje in na pehotno-desantne sile. Vsak
opravlja svoje naloge (OSRH, 2020).
Divizion za površinsko delovanje upravlja z vojnimi ladjami:


RTOP-21 Šibenik, razreda Kralj, je bila zgrajena leta 1976 in je dolga 45 metrov, široka
7,86 metra in ima 2,55 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje je 237 ton, sprejme pa goriva
za doseg končnih 264 ton. Oborožitev na ladji predstavljajo en top AK-306, en
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protizračni 57-milimetrski top in dva lanserja vodenih raket RB-15 B Mk I, namenjenih
za delovanje ladja ‒ zrak in ladja ‒ ladja (OSRH, 2020).

Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_missile_boat_%C5%A0ibenik, 2020)

Slika 7. RTOP-21 Šibenik.


RTOP-11 Kralj Petar Krešimir IV, razreda Kralj, je bila zgrajena leta 1992 in je dolga
53,6 metra, široka 8,5 metra in ima 2,9 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje je 315 ton,
doseže pa lahko končnih 382 ton. Ladja ima enako oborožitev kot ladja Šibenik, z
razliko v tem, da ima dodana dva lanserja vodenih raket, dva sistema lanserjev vab na
krmi ladje, štiri postaje za spust AIM M70 in šest postaj za spust SAG-1 podvodnih min
(OSRH, 2020).

Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_missile_boat_Kralj_Petar_Kre%C5%A1imir_IV_(RTOP-11), 2020).

Slika 8. RTOP-11 Kralj Petar Krešimir IV.


RTOP-12 Kralj Dmitar Zvonimir, razreda Kralj, je bila zgrajena leta 2001 in je dolga
54,2 metra, široka 8,7 metra in ima 3 metre ugreza. Maksimalni izpodriv znaša 396 ton.
Ladja ima enako oborožitev kot RTOP-11, z razliko v številu postaj za podvodne mine.
Dodane ima tri AIM M70 in štiri SAG-1 (OSRH, 2020).
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Vir: (https://www.flickr.com/photos/11974439@N05/10464135044, 2020).

Slika 9. RTOP-12 Kralj Dmitar Zvonimir.


RTOP-41 Vukovar, razreda Helsinki, je bila zgrajena leta 1985 in je dolga 45 metrov,
široka 9 metrov in ima 3,2 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje znaša 312,5 tone. Za
oborožitev uporablja 57-milimetrski Bofors top, dva lanserja vab, dva lanser vodenih
raket RB-15 in protizračni dvocevni 23-milimetrski top (OSRH, 2020).

Vir: (https://www.fleetmon.com/vessels/vukovar-rtop-41_0_3376270/, 2020).

Slika 10. RTOP-41 Vukovar.


RTOP-42 Dubrovnik spada v isti razred in je povsem enaka RTOP-41 vojni ladji. Bili
sta izgrajeni istočasno, v isti luki. Sta povsem enake velikost in imata enake sisteme in
oborožitev (OSRH, 2020).
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Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki-class_missile_boat, 2020).

Slika 11. RTOP-42 Dubrovnik.
Divizion za minsko in protiminsko delovanje upravlja z ladjami, opisanimi v nadaljevanju.


DBM-81 Cetina, razreda Silba, je bila zgrajena leta 1992 in je dolga 50 metrov, široka
10,2 metra in ima 3,4 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje znaša 540 ton. Ladja ima dva
dvocevna 30-milimetrska topa in eden štiricevni 20-milimetrski M-75 mitraljez. Ima
skladišča za shranjevanje 152 podvodnih min. Sedaj je zaradi njene strukture, podobne
Ro-Ro ladji, njen glavni namen prevoz sredstev za potrebe mornarice oziroma v
primerih reševanja sredstev za oskrbo civilistov (OSRH, 2020).

Vir: (http://www.seateamimages.com/big105076.html, 2020).

Slika 12. DBM-81 Cetina.


DBM-82 Krka je bila zgrajena leta 1994. Tako kot prejšnja je tudi ta istega razreda in
ima isti namen. Ladja ima iste specifikacije, velikost in pogon kot DBM-81. Ima pa
drugačno oborožitev, in sicer premčni 40-milimetrski top Bofors, dva manjša M-71 20milimetrska mitraljeza in nekoliko manjša skladišča (OSRH, 2020).
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Vir: (https://www.vesselfinder.com/vessels/DBM-82-KRKA-IMO-0-MMSI-238319740, 2020).

Slika 13. DBM-82 Krka.


LM-51 Korčula. Zgrajena je bila leta 2006 in je dolga 25,5 metra, široka 7 metrov in
ima 3 metre ugreza. Izpodriv polne ladje znaša 173 ton. Za oborožitev ima le en 20milimetrski M-71 mitraljez, saj je namen te ladje odkrivanje podvodnih min in njihovo
uničevanje. Za odkrivanje min uporablja dva sonarja na premcu in na krmi, taktično
konzolo CMS 2000 in sistem SuperseaRover (OSRH, 2020).

Vir:
(https://www.marinetraffic.com/en/photos/picture/ships/1496864/9999967/imo:9999967/mmsi:238220406/vessel:KORCULA
%20LM-51, 2020).

Slika 14. LM-51 Korčula.
Pehotno-desantne sile upravljajo z:


DJB-104. Zgrajena je bila leta 1977 in je dolga 21,3 metra, široka 4,8 metra in ima 1,5
metra ugreza. Majhen ugrez je pomemben, da lahko pripluje čim bližje obali in raztovori
oziroma natovori tovor in posadko. Izpodriv prazne ladje je 38 ton, natovori pa lahko za
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18 ton tovora. Ima en protizračni 20-milimetrski mitraljez M-71 in metalec granat BP30 (OSRH, 2020).

Vir: (https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:DJB-104.jpg, 2020).

Slika 15. DJB-104.


DJB-107 je bila zgrajena istega leta kot DJB-104 in v isti luki. Kot sestrska ladja je iste
velikosti, ima isti glavni motor in izpodriv (OSRH, 2020).



DJB-106 je bila zgrajena leta 1984 in je dolga 22,3 metra, širine 4,8 metra in ima 1,5
metra ugreza. Maksimalni izpodriv je 65 ton. Ima enako oborožitev kot prejšnja DJB104 (OSRH, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=733534, 2020).

Slika 16. DJB-106.
4.2.6 Obalna straža
Obalna straža samostojno ali s sodelovanjem z oboroženimi silami Republike Hrvaške deluje
skladno s predpisi Republike Hrvaške in mednarodnimi zakoni na območju Hrvaškega
akvatorija in notranjih voda. Območje delovanja se lahko razširi na Jadransko morje pri
ogrozitvah nacionalnih interesov, življenj ljudi ali okolja. Naloge obalne straže vključujejo
izvajanje jurisdikcije v ribolovnem območju, zaščito suverenosti, reševanje na morju,
vzpostavljanje varne plovbe in preprečevanje terorizma in piratstva (OSRH, 2020).
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Obalna straža upravlja z ladjami, opisanimi v nadaljevanju.


OB-01 Novigrad je bila zgrajena leta 1980 v Kraljevici. Dolga je 32 metrov, široka 6,7
metra in ima 1,7 metra ugreza. Maksimalni izpodriv je 143 ton. Oborožitev na ladji
predstavlja en 40-milimetrski Bofors top in en štiricevni 20-milimetrski M71 Hispano
mitraljez. Na krmi ima prostor za en gumenjak z izvenkrmnim motorjem (OSRH, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2038296, 2020).

Slika 17. OB-01 Novigrad.


OB-02 Šolta je bila zgrajena leta 1983 v Kraljevici. Je enake velikosti kot OB-01
Novigrad in ima nameščeno enako oborožitev (OSRH, 2020).

Vir: (https://hr.wikipedia.org/wiki/OB-02_%C5%A0olta, 2020).

Slika 18. OB-02 Šolta.


OB-03 Cavtat je bila zgrajena leta 1984 v Kraljevici. Ta ladja je enake velikosti kot OB01 Novigrad in uporablja enako oborožitev (OSRH, 2020).
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Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=986442, 2020).

Slika 19. OB-03 Cavtat.


OB-04 Hrvatska kostajnica je bila zgrajena leta 1985 v Kraljevici. Tudi ta je enaka ladji
OB-01 Novigrad, je enake velikosti in ima nameščeno enako oborožitev (OSRH, 2020).

Vir: (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=1996.480, 2020).

Slika 20. OB-04 Hrvatska kostajnica.


OOB-31 Omiš je bila zgrajena leta 2018 je najnovejša ladja Obalne straže. Dolga je 43,1
metra, široka 8 metrov in ima 2,3 metra ugreza. Na ladji sta na bokih postavljena dva
12,7-milimetrska mitraljeza in avtomatski 30-milimetrski Aselsan top na premcu. Na
krmo ladje se lahko naloži en gumenjak (OSRH, 2020).
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Vir: (https://militaryleak.com/2018/12/12/croatian-navy-received-omis-oob-31-inshore-patrol-boat/, 2020).

Slika 21. OOB-31 Omiš.


SB-73 Faust Vrančič je bila zgrajena leta 1976 in je dolga 55,5 metra, široka 12 metrov
in ima 3,8 metra ugreza. Maksimalni izpodriv je 1590 ton. Za oborožitev ima nameščena
en štiricevni 20-milimetrski M-71 in štiricevni 20-milimetrski M-75 mitraljez (OSRH,
2020).

Vir: (http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-pulsku-luku-uplovio-ratni-brod-bs-73-faust-vrani, 2020).

Slika 22. BS-73 Faust Vrančič.


ŠB-72 Andrija Mohorovičić je bila zgrajena leta 1971 in je dolga 73,3 metra, široka 10,8
metra in ima 3,8 metra ugreza. Maksimalni izpodriv je 1540 ton. Za oborožitev ima
nameščen en PZO 20-milimetrski mitraljez (OSRH, 2020).
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Vir: (https://narod.hr/hrvatska/foto-prvi-narastaj-kadeta-studija-vojnoga-pomorstva-vratio-se-s-plovidbene-prakse-u-loru,
2020).

Slika 23. ŠB-72 Andrija Mohorovičić.
Obalna straža ima poleg naštetih ladij tudi remorker LR-73, tovorno ladjo PT-71 in desantno
plovilo PDS-713. Zaradi njihove starosti so le redko v uporabi. Ima še tri manjša plovila,
namenjena usposabljanju in prevozu ljudi in tovora (OSRH, 2020).

4.3 Pomorske zmogljivosti Črne Gore
Mornarica Črne Gore pod vodstvom generalštaba sestavlja del vojaških oboroženih sil. Njihove
naloge so:


nadzor in zaščita teritorialnega morja Črne Gore;



sodelovanje z ostalimi vojaškimi silami Črne Gore pri opravljanju nalog;



sodelovanje z vojaškimi silami ostalih držav za namene varnosti območja;



reševanje na morju;



delovanje na morju za namene obrambe države (MOD.ME, 2020).

Mornarica Črne Gore (Slika 24) je sestavljena iz poveljstva, površinskih pomorskih sil,
pomorskega odreda, centra za usposabljanje in nadzornega centra (MOD.ME, 2020).

Vir: Lastni.

Slika 24. Organizacijski diagram Črnogorske mornarice.
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4.3.1

Poveljstvo pomorskih sil

Poveljstvo mornariških sil ima dve bazi. Ena se nahaja v mestu Herceg Novi, baza Pero
Ćetković pa v mestu Bar. Poveljstvo poveljuje celotni mornarici in je zadolženo za pravilno
delovanje odborov, dodeljevanje nalog in mora zagotoviti, da so vsi pripravljeni za opravljanje
svojih nalog (MOD.ME, 2020).
4.3.2

Pomorski odred

Pomorski odred ali specialne sile sestavlja potapljaška enota. Naloge potapljaške enote
obsegajo odkrivanje, identificiranje in onesposabljanje podvodnih eksplozivnih sredstev
oziroma improviziranih ubojnih sredstev, izvajanje pregledov nad objekti pristaniške
infrastrukture in preglede podvodnega ladijskega trupa, zagotavljanje varne plovbe ladji in
varnosti pristanišč (MOD.ME, 2020).
4.3.3

Nadzorni center

Naloge nadzornega centra so vizualna in informacijsko-komunikacijska podpora površinskim
pomorskim silam in specialni enoti. Nadzorujejo celotni akvatorij Črne Gore kot tudi področje
notranjih voda (MOD.ME, 2020).
4.3.4

Center za usposabljanje

Za usposabljanje častnikov, podčastnikov in mornarjev uporabljajo tri motorne jadrnice. Dve
sta manjši, dolžine 13,5 metra, širine 4 metre in imata 2,1 metra ugreza. Ena večja ladja Jadran
pa je dolga 60 metrov, široka 8,9 metra in ima 4,3 metra ugreza. Ima skupno 12 jader. Na njih
se usposabljajo o načinih manevriranja, navigacije in jadranja. Z njimi se tudi udeležujejo regat
(MOD.ME, 2020).
4.3.5

Površinske pomorske sile Črne Gore

Njihov namen je zaščita interesov Črne Gore v epikontinentalnem pasu, sodelovanje v
mednarodnih operacijah, reševanje na morju in nudenje pomoči poškodovanim plovilom,
opravljanje nadzora nad teritorialnim morjem in delovanje v primeru sovražnih sil. Del
površinskih pomorskih sil je tudi Odred za reševanje na morju. Njihova naloga je izključno
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nudenje pomoči na morju. Površinske pomorske sile razpolagajo s štirimi patruljnimi ladjami:
(MOD.ME, 2020)


patruljna ladja P-33 ali VPBR-33 Kotor, razreda Kotor. Zgrajena je bila leta 1986 in je
dolga 92 metrov, široka 11,7 metra in ima 4,2 metra ugreza. Maksimalni izpodriv je
1492 ton. Na ladji sta nameščena dva dvocevna 30-milimetrska AK-230 in eden
dvocevni 76,2-milimetrski AK-726 top. Poleg tega ima nameščene štiri lanserje za P21 rakete in enega za protizračne Osa-M rakete. Za protipodmorniško obrambo
uporablja globinske bombe RBU-6000, katere odvrže preko lanserjev na premcu ladje
(MOD.ME, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2319307, 2020).

Slika 25. P-33 Kotor.


Patruljna ladja P-34 ali VPBR-34 Pula je bila zgrajena leta 1988. Ladja spada v enak
razred, je enake velikosti kot P-33 in uporablja enako oborožitev (MOD.ME, 2020).

Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Kotor-class_frigate, 2020).

Slika 26. P-34 Kotor.


RTOP-405, razreda Končar, je bila zgrajena leta 1979 in je dolga 45 metrov, široka7,8
metra in ima 2,3 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje je 237 ton. Po remontu, ki je trajal
dve leti, do leta 2019, so jo rekonstruirali v patruljno ladjo in jo preimenovali v P-105.
Sedaj za oborožitev uporablja dva 57-milimetrska Bofors Mk-1 topa. Na krmi ima
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dvigalo in prostor za motorni čoln. Zamenjali in dodali so tudi novejšo navigacijsko in
komunikacijsko opremo. Enako rekonstrukcijo nameravajo narediti tudi za drugo ladjo
iz tega razreda, ladjo RTOP-406 (MOD.ME, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2993109, 2020).

Slika 27. P-105 Durmitor.
Ostale ladje površinskih pomorskih sil so namenjene podpori prej naštetim ladjam oziroma
podpori potapljaški enoti:


Remorker PR-41 Orada je bil zgrajen leta 1989 in je dolg 33 metrov, širok 8,3 metra in
ima 3,3 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje je 360 ton, natovori pa lahko za 100 ton
tovora. Oborožen je z dvema 20-milimetrskima M-71 mitraljezoma. Glavna naloga
remorkerja je pomoč ladjam v nevarnosti in nudenje prevoza opreme (MOD.ME, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1389592, 2020).

Slika 28. PR-41 Orada.


Poleg remorkerja PR-41 ima mornarica še en manjši remorker LR-77, ki je bil zgrajen
leta 1952. Zaradi starosti ladje, se le redko uporablja.
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BRM-81 je bila zgrajena leta 1979 in je dolga 20,5 metra, široka 4,5 metra in ima 1,6
metra ugreza. Izpodriv polne ladje je 45 ton. Ima en 20-milimetrski M-71 mitraljez.
Namenjen je podpori potapljačem. Sprejme lahko dva manjša čolna, s katerima upravlja
z enim dvigalom (MOD.ME, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1525782, 2020).

Slika 29. BRM-81.


Mornarica ima poleg BRM-81 še eno ladjo BRM-85, namenjeno podpori potapljaški
enoti. Ta je bila zgrajena leta 1982. Je enake dolžine in ima enake sisteme za podporo
potapljačem (MOD.ME, 2020)

4.4 Pomorske zmogljivosti Republike Italije
Mornarica je del vojaških sil Republike Italije. Njihove naloge so:


izvajanje operacij v teritorialnem morju Republike Italije in v mednarodnih vodah;



nadzor nad ilegalnim prevozom tovora ali ljudi;



pregled morja in odstranitev podvodnih eksplozivnih sredstev;



vzpostavljanje varne plovbe za tovorne ladje;



prispevanje k zaščiti Euro-Atlantske regije, skupno s sodelovanjem z organizacijo
NATO (MMI, 2020).

Italijanska mornarica (Slika 30) je sestavljena iz poveljnika celotne mornarice ter ostalega
poveljstva, sedeža poveljstva, centra za usposabljanje, sil za delovanje, obalne straže in
logističnega dela (MMI, 2020).
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Vir: Lastni.

Slika 30. Organizacijski diagram italijanske mornarice.
4.4.1

Poveljstvo

Poveljstvo mornarice je sestavljeno iz načelnika in ostalega poveljstva. Načelnik kot najvišji
častnik Italijanske mornarice predstavlja celotno mornarico in je zadolžen za reševanje kriznih
situacij oziroma za preprečevanje njihovega nastanka. Poveljstvo mornarice skupaj z
načelnikom in vrhovnim poveljnikom poveljuje in upravlja s pomorskimi silami (MMI, 2020).
4.4.2

Center za usposabljanje

Center za usposabljanje je zadolžen za izobraževanje častnikov, podčastnikov, mornarjev in
civilnega osebja. Centri za usposabljanje so razdeljeni, in sicer na usposabljanje o podvodnih
minah in ladjah za te namene, na pomorsko akademijo, ki pripravlja bodoče poveljujoče
častnike, na pomorsko fakulteto, ki je namenjena civilnemu osebju za izobraževanje o
pomorstvu, in na šolo za podčastnike (MMI, 2020).
4.4.3

Sedež poveljstva

Vrhovni poveljnik Italijanske mornarice se nahaja v sedežu poveljstva. Zadolžen je za
poveljevanje silam, flotam in za zagotavljanje njihove pripravljenosti. Glede na potrebe
razpošilja sile na potencialno nevarna ali nevarna območja (MMI, 2020).
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4.4.4 Logistični del mornarice
Logistični del skrbi za prenos informacij iz poveljstva do sil za delovanje, skrbi za potrebna
sredstva za pravilno delovanje mornarice ter za njihov premik v potrebna območja (MMI,
2020).
4.4.5 Sile za delovanje
Sile za delovanje so namenjene izvajanju nadzora, nalog in operacij v in izven teritorialnega
morja Republike Italije. V sodelovanju z vojaškimi silami drugih držav zagotavljajo varnost na
morju. Razdeljene so na več flot ter na specialne sile. Flote imajo svoje baze v Rimu, na
Sardiniji v mestu Cagliari, v mestu La Spezia in Taranto ter na Siciliji v mestu Augusta. Sile za
delovanje upravljajo z naslednjimi ladjami, ki so razdeljene po tipih (v nadaljevanju) (MMI,
2020).
Korveta je najmanjši tip vojne ladje. Velikost teh je večinoma do izpodriva tri tisoč ton. Te se
večinoma uporabljajo za namene obalne straže in patruljiranje v teritorialnem morju države.
Italija ima dva razreda tega tipa, in sicer Minerva I in Minerva II ‒ sem spadajo skupaj štiri
ladje. Ladje so bile zgrajene v letih 1985 in 1988. Dolge so 87 metrov, široke 10,3 metra in
imajo 3,2 metra ugreza. Prazne ladje imajo okoli 1285 ton izpodriva. Ladje se razlikujejo po
oborožitvi, vendar imajo vse po en OTO Melara 76-milimetrski enocevni top. Medtem imajo
nekatere ali lanserje protizračnih raket Aspide ali Barricade ali oboje ter po dve torpedni cevi
za izstrelitev torpedov B-515 (MMI, 2020).

Vir: (http://www.seaforces.org/marint/Italian-Navy/Corvette/F-557-ITS-Fenice.htm, 2020).

Slika 31. Korveta razreda Minerva II.
Rušilec je tip manevrabilne vojne ladje, namenjene za obrambo in zaščito konvojev ter za
uničevanje nasprotnikovih bližnjih ladij s topovi in lanserji različnih raket. To so ladje srednje
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velikosti in so narejene za hitro delovanje in podporo v boju. Italija ima skupno tri ladje tega
tipa, ki spadajo v dva razreda, novejšega Andrea Doria in starejšega Durand de la Penne.
Starejši razred ima eno ladjo, ki je bila zgrajena leta 1988. Ta razred so nadgradili z novejšim
leta 2002. Te ladje so dolge 141,7 metra, široke 20,3 metra in imajo 5,5 metra ugreza. Širina
ladje omogoča, da imajo na krmi ploščad, namenjeno pristanku helikopterja. Izpodriv prazne
ladje je 6800 ton. Oborožitev na ladji predstavljajo en 127-milimetrski in trije 76-milimetrski
OTO Melara topi. Poleg tega imajo še dva 25-milimetrska OTO Breda mitraljeza, štiri lanserje
Teseo M2/A raket, celične navpične lanserje raket Aster 15 ali Aster 30, lanserje protizračnih
raket Aspide in SM-1 MR ter dve torpedni cevi za torpede B-515 ali MU-90 (MMI, 2020).

Vir: (https://www.helis.com/database/sys/46-Durand-de-la-Penne-class, 2020).

Slika 32. Rušilec razreda Durand de la Penne.
Fregata je tip ladje, namenjene zaščiti konvojev oziroma spremljanju in nadziranju plovne
linije tovornih ladji. S tehnološko naprednimi radarskimi sistemi in sonarji so zelo pomembne
pri odkrivanju nasprotnikovih podmornic. Italijanska mornarica ima skupno dvanajst ladij tega
tipa, razdeljenih v dva razreda, Bergamini in Maestrale. Ladje razreda Maestrale so bile
zgrajene v letih 1979 in 1983, Bergamini pa v letih 2008 in 2014. Skupno sedem od načrtovanih
deset ladij v tem razredu sestavljajo najnovejšo pridobitev mornarice. Te ladje so dolge 144
metrov, široke 19,7 metra in imajo 5,7 metra ugreza. Prazne ladje imajo okoli 5500 ton
izpodriva, lahko pa natovorijo še za dodatnih 1200 ton tovora, skupno z enim helikopterjem na
krmi. Oborožitev tega razreda je zelo različna. Imajo ali dva 76- ali en 127-milimetrski OTO
Melara top, OTO Breda 25-milimetrski mitraljez, celične lanserje za rakete Aster 15 in Aster
30, lanserje raket OTOMAT Mk2 A in več torpednih cevi za torpede MU-90 (MMI, 2020).
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Vir: (https://www.helis.com/database/unit/2121-Carabiniere, 2020).

Slika 33. Fregata razreda Bergamini.
Minoiskalec je tip ladje, namenjen iskanju in onesposabljanju ali detoniranju podvodnih min.
Njihova glavna naloga je odstraniti podvodne mine s pomočjo potapljaške enote in omogočiti
ostalim ladjam varno plovbo preko nevarnega področja. Italija ima skupno devet ladij tega tipa,
razdeljenih v dva razreda. Sedem ladij razreda Gaeta je bilo zgrajenih v letih 1988 in 1992 in
dve razreda Lerici med 1978 in 1985. Ladje razreda Gaeta so dolge 52,5 metra, široke 9,9 metra
in imajo 2,6 metra ugreza. Izpodriv praznih ladij je 670 ton. Za oborožitev imajo en 12,7milimetrski Browning mitraljez. Ker je za te ladje pomembno odkrivanje, iskanje ter določitev
pozicije podvodnih min, so opremljene z visokofrekvenčnim sonarjem SQQ-14, sonarjem
Oerlikons in naprednim sonarjem 2093, ki deluje tako na nizkih kot visokih frekvencah (MMI,
2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1311187, 2020).

Slika 34. Minoiskalec razreda Gaeta.
Skupno štiri patruljna plovila iz razreda Comandante opravljajo razne naloge, kot so
patroliranje in nadzor morja nad ilegalnimi migracijami oziroma tihotapljenju. Zgrajene so bile
v letih 1999 in 2001. Te ladje so dolge 88,6 metra, široke 10,2 metra in imajo 3,4 metra ugreza.
Polna ladja ima skupaj z enim helikopterjem in 70 člani posadke izpodriv 1520 ton. Za
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oborožitev nosijo en OTO Breda 76-milimetrski top in dva OTO Breda 25-milimetrska
mitraljeza (MMI, 2020).

Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=3071107, 2020).

Slika 35. Patruljno plovilo razreda Comandante.
Letalonosilka je plovilo, namenjeno prevozu letal. Vzletna steza na glavni palubi služi za
namen priprave, vzletanja in pristanka letal. Italija ima trenutno eno aktivno letalonosilko
Cavour. Ta je bila zgrajena leta 2001. Dolga je 244 metre, široka 39 metrov na glavni palubi in
ima 8,8 metra ugreza. Za oborožitev uporablja 16 celičnih lanserjev za protizračne rakete Aster
15, dva OTO Melara 76 milimetrska topa in tri OTO Breda 25 milimetrske topove. Ladja ima
prostor za prevoz do 20 letal AV-8B in več helikopterjev, skupno s 1300 člani posadke. Druga
letalonosilka Garibaldi je bila zgrajena leta 1978 in trenutno ni aktivna. Njo bo zamenjala nova
Trieste, ki je bila zgrajena lansko leto 2019. Trenutno opravljajo vrsto testov in pregledujejo
pravilno delovanje vseh sistemov, pričakujejo pa, da bo dokončana in pripravljena za služenje
do leta 2022 (MMI, 2020).

Vir: (http://www.seaforces.org/marint/Italian-Navy/Aircraft-Carrier/C-550-ITS-Cavour.htm, 2020).

Slika 36. Letalonosilka Cavour.
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Mornarica Republike Italije ima sedem podmornic, ki spadajo v dva različna razreda. V starejši
razred Sauro spada pet podmornic, ki so bile zgrajene v letih 1980 in 1993. V novejši razred
Todaro pa spadajo tri podmornice, ki so bile zgrajene v letih 2006 in 2015. Vse so manjše, do
66 metrov dolžine in 7 širine. Starejše podmornice uporabljajo kombiniran dizel-elektro pogon
na en propeler, novejše v razredu Todaro pa ali naprednejši od zraka neodvisen dizel-elektro
pogon ali pa en električni motor SIEMENS, ki dobiva napajanje iz gorivnih celic. Opremljene
so z več 533-milimetrskimi cevmi za torpedne izstrelke Whitehead A-184 (MMI, 2020).
Specialne sile so razdeljene na potapljaško enoto, specialno enoto in na pehotno-desantno
enoto. Potapljaška enota opravlja podvodne naloge, skrbi za varnost pristanišč in plovnih poti
tako, da pregleduje in odstranjuje eksplozivna sredstva. Specialna enota opravlja zahtevnejše,
drugačno organizirane in nevarnejše naloge, v katerih sodeluje za to usposobljeno vojaško
osebje. Pehotno-desantna enota se z uporabo desantnih plovil izkrca iz njih neposredno na obalo
(MMI, 2020).
4.4.6 Obalna straža
Naloge obalne straže vključujejo opravljanje nadzora nad ribolovom, izvajanje operacij iskanja
in reševanja na morju, izvrševanje pomorskih zakonov in zakonov skladno z Republiko Italijo
na Italijanskem akvatoriju in zaščito morja pred ekološkimi nesrečami. Obalni straži so bile
dodeljene tudi naloge opravljanja pregledov civilnih plovil in zaščita ladij in pristanišč pred
terorizmom. Razdeljena je na pet baz, iz katerih opravljajo nadzor nad več kot sto pristanišči
(Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, 2020).
Obalna straža upravlja s skupno okoli 550 plovili. Tu so vključena vsa plovila, od manjših
čolnov, patrolnih ladij, plovil za usposabljanja in ostalih. Največ je ladji iz razreda 300, razreda
800 SAR, razreda 600, razreda 2000, razreda 500 in razreda 700 (Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera, 2020).
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Vir: (https://gcaptain.com/italian-coast-guard-merchant-ships-rescuing-least-1000-boat-migrants/, 2020).

Slika 37. Plovilo obalne straže.

4.5 Pomorske zmogljivosti Republike Albanije
Mornarica je del oboroženih sil Republike Albanije. Njihove naloge obsegajo:


zagotavljanje suverenosti v albanskem akvatoriju;



sodelovanje z oboroženimi silami Republike Albanije oziroma silami iz drugih držav za
namene varnosti;



izvrševanje pomorskih zakonov in zakonov skladno z Republiko Albanijo;



delovanje na Albanskem akvatoriju v primeru napada ali za namen preprečitve
terorizma;



izvajanje reševanja na morju;



preprečevanje oziroma zajezitev ekoloških nesreč.

Mornarica Republike Albanije (Slika 38) je sestavljena iz poveljstva, podporne skupine,
nadzornega centra, hidrografskega centra, potapljaške enote in iz mornariške flote (FARSH,
2020).

Vir: Lastni.

Slika 38. Organizacijski diagram albanske mornarice.
4.5.1

Poveljstvo

Generalštab poveljuje celotnim oboroženim silam, v katere spada tudi mornarica. Zadolženi so
za vodenje, organiziranje usposabljanj in združenih operacij z ostalimi enotami oboroženih sil
za namene varnosti prebivalstva. Vrhovni poveljnik oboroženih sil je predsednik Republike
Albanije (FARSH, 2020).
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4.5.2 Podporna skupina
Podporna skupina opravlja logistične naloge in skrbi, da je mornarica vedno pripravljena za
takojšnje delovanje in sodelovanje na operacijah. Zagotoviti mora, da so sile pripravljene in da
imajo zadostno količino sredstev (FARSH, 2020).
4.5.3 Nadzorni center
Nadzorni center opravlja naloge spremljanja in nadzorovanja albanskega akvatorija kot tudi
notranjih voda Republike Albanije. Poleg tega upravlja s pomorskim sistemom za upravljanje
nadzora morja. Nadzorni center ima bazo v pristanišču Durres (FARSH, 2020).
4.5.4 Hidrografski center
Hidrografski center je zadolžen za zaščito in pravilno delovanje navigacijskih naprav in
svetilnikov. Poleg tega opravlja hidrografske raziskave na področju Albanskega akvatorija in
na področju notranjih voda (FARSH, 2020).
4.5.5 Potapljaška enota
Potapljaška enota je zadolžena za izvajanje podvodnih nalog. Te obsegajo identifikacijo,
nevtralizacijo in odstranitev neeksplodiranih ubojnih sredstev, izvajanje podvodnih pregledov
infrastruktur in ladijskih trupov in opravljanje raznih podvodnih popravil. Služi kot podporna
enota oboroženim silam Republike Albanije. Poleg tega izvaja usposabljanja za pridobitev
raznih certifikatov in daje tehnične nasvete o delovanju podvodnih operacij (FARSH, 2020).
4.5.6 Mornariška flota
Mornariška flota deluje skupaj z obalno stražo na področju teritorialnega morja, notranjih voda
in sodeluje na mednarodnih operacijah. Razpolagajo z ladjami, opisanimi v nadaljevanju.


Štiri ladje razreda Damen Stan 4207 so dolge 43 metrov, široke 7,1 metra in imajo 1,8
metra ugreza. Na krmi imajo prostor za en izvenkrmni čoln, namenjen potapljaški enoti.
Skupno lahko sprejmejo 24 članov posadke. Prva ladja P131 Iliria je postala del obalne
straže Albanije leta 2008. Ta je edina, ki ni bila zgrajena v Albaniji. Druga P132 Oriku
je del obalne straže od leta 2011, P133 Lisus od leta 2012 in P134 Butrinti od leta 2014.
Na ladjah ni nobene oborožitve, temveč le en vodni top na premcu (FARSH, 2020).
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Vir: (https://www.fleetmon.com/vessels/oriku-p-132_9591636_2814391/photos/858030/, 2020).

Slika 39. P132 Oriku.


ZDA so leta 1998 darovale skupno pet patrolnih ladij, namenjenih za pomoč pri
izvajanju nadzora nad teritorialnim morjem ‒ dve R117 in R217 razreda 45' PCC in tri
ladje razreda Sea spectre MK-3. MK-3 so manjše ladje, dolge 20 metrov, široke 5,5
metra in imajo 1,9 metra ugreza. Sprejmejo 9 članov posadke in imajo izpodriv 41 ton.
Za oborožitev imajo dva 12,7-milimetrska MG mitraljeza in dva 25-milimetrska M242
mitraljeza (FARSH, 2020).

Vir: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R-215.JPG, 2020).

Slika 40. Sea spectre MK-3.


Italija je leta 2002 in leta 2004 darovala skupno 12 patrolnih ladij obalne straže. Šest
ladij je razreda 2000, šest pa Super speranza. Te so dolge 13,5 metra, široke 4,8 metra
in imajo 1,4 metra ugreza. Izpodriv prazne ladje znaša 14 ton. Na krmi ladje imajo
prostor za en čoln, ki ga upravljajo z dvigalom. Na ladjah ni nobene oborožitve
(FARSH, 2020).
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Vir: (https://www.altomareblu.com/cp-231-guardia-costiera-cantiere-lrodriquez-messina-progetto-renato-levi/, 2020).

Slika 41. CP232 razreda Super speranza.
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5

PRIMERJAVA TER RAZLIKE POMORSKIH ZMOGLJIVOSTI
DRŽAV

Na pomorske zmogljivosti držav vpliva več faktorjev. Nekateri izmed njih so:


dolžina obale,



velikost teritorialnega morja,



delitev vojaških sil,



državni proračun in iz tega BDP (bruto domači proizvod), namenjen ministrstvu za
obrambo.

Vse države so s podpisom Washingtonske pogodbe in s pridružitvijo organizaciji NATO
prisegle, da bodo razvijale svoje obrambne zmogljivosti. Jasno je, da morajo biti pomorske
države sposobne braniti in delovati na svojem teritorialnem morju. Večje države z večjo dolžino
obale in večjim teritorialnem morjem morajo imeti več za to namenjenih ladij.
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Slika 42. Število pokrivnih kilometrov obale na eno vojno ladjo.
Graf na Sliki 42 prikazuje odvisnost od števila vojnih ladij v mornarici napram dolžini obale v
kilometrih. Privzamemo, da naj bi vsaka ladja pokrivala enako območje obale. Vidimo, da ima
Italija najvišje število pokrivnih kilometrov obale na eno vojaško ladjo. To je predvsem
posledica velike dolžine obale. Najmanjše število pripada Sloveniji, saj ima tudi najmanjšo
dolžino obale.
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Slika 43. Število pokrivnih kilometrov obale na eno ladjo.
Graf na Sliki 43 prikazuje število pokrivnih kilometrov obale na eno ladjo. Tu so vključene
vojne ladje mornaric in ladje obalne straže. Privzamemo, da naj bi vsaka ladjo pokrivala enako
število kilometrov obale. Razvidno je, da ima Republika Italija zelo močno delovanje obalne
straže, kar povsem razbremeni delovanje vojnih ladij mornarice. Republika Hrvaška ima
nekoliko manj razvito obalno stražo kot Italija, vendar kljub temu prispeva k razbremenitvi
delovanja vojnih ladij.
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Slika 44. Število pokrivnih kvadratnih kilometrov teritorialnega morja na eno vojno ladjo.
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Graf na Sliki 44 prikazuje odvisnost od števila vojnih ladij v mornarici napram kvadratnim
kilometrom teritorialnega morja. Število se povečuje s povečevanjem velikosti teritorialnega
morja, manjša pa z večjim številom ladij. Privzamemo, da naj bi vsaka ladja pokrivala enako
območje teritorialnega morja.
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Slika 45. Število pokrivnih kvadratnih kilometrov teritorialnega morja na eno ladjo.
Graf na Sliki 45 prikazuje število pokrivnih kvadratnih kilometrov teritorialnega morja na eno
ladjo. Tu so vključene vojne ladje mornaric in ladje obalne straže. Privzamemo, da naj bi vsaka
ladja pokrivala enako število kvadratnih kilometrov teritorialnega morja.
Glede na podatke iz prejšnjih grafov (Slika 42, Slika 43, Slika 44, Slika 45) lahko sklepamo,
da mora imeti država z velikim številom obale in teritorialnega morja poleg vojnih ladij
mornarice organizirano tudi obalno stražo. Slovenija in Črna Gora nimata samostojnih enot
obalne straže, Albanija pa ima obalno stražo in mornarico združeno v eno silo. Kljub temu da
se naloge obalne straže in mornarice razlikujejo, oboji opravljajo nadzor nad morjem, naloge
za varno plovbo in naloge reševanja na morju. Razvidno je, da v državah z velikim področjem
teritorialnega morja obalna straža prevzame in razbremeni mornarico.
Število pokrivnih kvadratnih kilometrov teritorialnega morja na eno ladjo je odvisno od tipa
ladje, vrste pogona in količine goriva, ki ga lahko sprejme. Vidimo, da ima Slovenija zelo
majhno število pokrivnih kvadratnih kilometrov teritorialnega morja na eno ladjo, kar pomeni,
da lahko vojne ladje mornarice opravljajo svoje naloge brez dodatne pomoči obalne straže.
40

Republika Hrvaška ima kljub mornarici in obalni straži veliko področje, ki ga mora pokrivati
ena ladja. To pomeni, da morajo biti ladje hitrejše in okretnejše, da uspejo pokriti celotno
območje in uspešno opravljati svoje naloge.
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SODELOVANJE

SLOVENSKE

MORNARICE

V

VOJAŠKIH

OPERACIJAH IN MISIJAH ZVEZE NATO IN EU
6.1 Cooperative engagement 05
Vaja se je izvajala od 12. do 23. septembra 2005 na področju Albanskega teritorialnega morja.
Poveljnik vaje je bil takratni predsednik republike Alfred Moisiu. Udeležilo se je štirinajst
različnih držav, večina njih so bile članice organizacije NATO, med njimi tudi Slovenija z ladjo
Ankaran. Namen te vaje je bil izboljšati sodelovanje med državami članicami NATO in med
vojaškimi enotami, organizacija pomoči v primeru naravnih nesreč, pridobivanje izkušenj v
boju proti terorizmu in poiskati najboljši način za zaustavitev ilegalnega trgovanja. Poleg tega
je bila to prva obsežnejša vaja, ki so se je udeležile vojaške sile držav članic NATO in njihovih
zaveznic, in priložnost, da se Albanija dokaže, da je vredna mesta v organizaciji NATO. Vaja
je obsegala sodelovanje med zračnimi, kopenskimi in pomorskimi vojaškimi silami. Del vaje
je obsegalo sodelovanje in posredovanje informacij do medijem in posledično do javnosti, kar
je v to vajo prineslo politične vidike (MORS, 2020).

6.2 EUNAVFOR Med ‒ Sophia
Operacija je pod vodstvom Evropske Unije in je razširitev prejšnje operacije Lampedusa in
Triton ter združenje z operacijo Sea Guardian, ki je potekala pod vodstvom organizacije NATO.
Operacija Sophia je tako kot ostale potekala na območju v Sredozemskem morju, vendar v
veliko večjem obsegu. Namen operacije je ostal enak, in sicer omejevanje prehoda migrantov
v Evropo, preprečitev tihotapljenja ljudi, preprečitev ponovne uporabe zaseženih migrantskih
plovil in vzpostavitev varnosti na morju. Operacija je potekala na področju Mediterana,
sodelovalo pa je skupno 22 različnih držav s svojimi pomorskimi silami, med njimi tudi
Republika Slovenija z vojaško ladjo Triglav-11 (od 19. 10. 2015 do 10. 3. 2016).
Operaciji Sophia so se znova pridružili 20. aprila 2018. Naloge ladje Triglav-11 so ostale
nespremenjene, in sicer preprečitev ilegalnih migracij, omejevanje prehodov v Evropske vode,
reševanje ljudi na morju in preprečevanje tihotapljenja ilegalne opreme. Tako kot prvi del
operacije je tudi drugi imel isto časovno obdobje z vplutvijo ladje v domače pristanišče z dnem
1. avgust 2018. VNL Triglav je skupno na obeh operacijah uspela rešiti sedem čolnov, na
vsakem več kot sto migrantov. Največja uganka pa ostaja najdba enega praznega čolna (Fabaris
Srl, 2020).
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ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi je bila opisana zgodovina organizacije NATO, kako je ta nastala ter kaj je
sprožilo pobudo za nastanek združenja držav. Predstavljena je organizacija danes, glavni organi
znotraj organizacije in opisane njihove glavne naloge. Predstavljen je pomen organizacije
NATO na področju Jadrana, kolektivna obramba in predstavitev njenih prednosti. Opisane so
zahteve, ki jih morajo države članice organizacije NATO izpolnjevati. Sledi predstavitev
pomorskih zmogljivosti držav na področju Jadrana in mednarodne operacije, na katerih je
Slovenska mornarica sodelovala.
Ugotovili smo, da ima organizacija NATO na področju Jadrana zelo velik pomen. Že v
preteklosti je večkrat posredovala in preprečila razvoj konfliktov oziroma zaustavila njihov
razvoj. Danes so vse države na področju Jadrana članice organizacije NATO, kar pomeni, da
skupaj sodelujejo in predstavljajo obrambno linijo pri potencialnih napadih področja
Jadranskega morja. Delijo si skupne interese glede obrambe in varnosti prebivalstva kot
celotnega območja.
Vse države članice organizacije morajo spoštovati vse člene Severnoatlantske pogodbe.
Predstavljeni člen 5, ki govori o skupni kolektivni obrambi, je za to področje še toliko bolj
pomemben, saj so nekatere države manjše, manj razvite in imajo manjše vojaške sposobnosti.
Zato njihovo sodelovanje v zavezništvu predstavlja krepitev njihove obrambne sposobnosti.
Predstavljeni člen 3, ki govori o razvoju lastnih vojaških sil, predstavlja veliko vlogo zaradi
nedavnih spopadov na tem področju. Države z razvojem lastnih vojaških sil izboljšujejo svoje
delovanje. Poleg tega z povečevanjem vojaških sposobnosti države učinkoviteje in pogosteje
sodelujejo na mednarodnih operacijah in vajah.
Iz tega lahko sklepamo, da je področje Jadrana dobro obrambno pripravljeno. Sodelovanje med
temi državami zaradi interesov organizacije NATO zagotavlja varnost za tamkajšnje
prebivalce. Iz mednarodnih operacij je razvidno, da države delujejo tudi izven svojega
obrambnega področja.
Ugotovili smo, da mornarice držav na področju Jadrana vse več vlagajo v patruljne ladje. To
pa zato, ker te zadovoljijo potrebe po opravljanju nadzora nad svojim teritorialnim morjem.
Države, kot so Slovenija, Črna Gora in Albanija, imajo manjše prihodke in se jim nakup in
vzdrževanje manjših ladij cenovno izplača. Tudi Hrvaška vlaga v manjše patruljne ladje, saj
imajo kljub velikem področju teritorialnega morja veliko manjših otokov, zaradi katerih bi
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večje ladje imele težave z manevriranjem. Republika Italija svojo mornarico dopolnjuje z vedno
večjimi vojnimi ladjami. To jim dopušča njihov proračun, veliko področje teritorialnega morja
brez velikega števila otokov in predvsem zaradi svojih političnih ambicij. Ugotovili smo, da
največjo razliko med pomorskimi zmogljivostmi držav Jadrana predstavlja obalna straža. Ta
ima zelo veliko vlogo v Republiki Italiji in predstavlja večjo silo za delovanje in opravljanje
nadzora v teritorialnem morju.
Ugotovili smo, da so mednarodne vaje potekale na področju Jadrana, ko še niso bile vse države
članice organizacije NATO. Te vaje so pripomogle k vstopu teh držav v organizacijo.
Sodelovanje med organizacijo NATO in Evropsko unijo je doprineslo do večjega števila
vojaških sil na mednarodnih operacijah. S tem so lahko povečali obseg operacij in obseg
delovanja.
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