
 

PRILOGA II a - VOJAŠKI POLOŽAJI  

 

 

Poimenovanje položajev 
Raven 

strukture 
Stopnja naziva (čin, razred), v kateri 
se lahko opravlja delo na položaju 

   

Strateška in operativna raven                                                                                                                          

1,2 

 

Načelnik generalštaba I ali II 

Namestnik načelnika 
generalštaba 

II 

Načelnik štaba II 

Namestnik načelnika štaba II 

Načelnik združenega sektorja / 
urada 

II ali III 

Namestnik načelnika 
združenega sektorja / urada 

II ali III 

Načelnik kabineta  II ali III 

Načelnik sektorja / službe II ali III ali IV 

Načelnik oddelka III ali IV ali V ali V/IV 

Načelnik odseka 
IV ali V ali VII (ali v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) 

Vodja predstavništva II 

Namestnik vodje predstavništva II ali III 

Poveljnik II ali III 

Namestnik poveljnika II ali III ali IV 

Vodja pisarne IV ali V ali VII (ali v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) ali X ali XI ali XII 
(ali v dveh ali treh zaporednih nazivih) 

Taktična raven 

3 

 

Poveljnik brigade oz. njej 
primerljive enote 

II ali III 

Vodja brigadi primerljive enote II ali III 

Načelnik brigadi primerljive 
enote 

II ali III 

Namestnik poveljnika brigade 
oz. njej primerljive enote 

II ali III ali IV 

Načelnik štaba III ali IV ali V ali V/IV 

Načelnik sektorja III ali IV ali V ali V/IV 

Načelnik oddelka III ali IV ali V ali VII ali od VII do IV(v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) 

Načelnik odseka IV ali V ali VII (ali v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) 

Vodja pisarne V ali VII ali VII/V ali X ali XI ali XII (ali v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) 

Poveljnik polka  
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III ali IV 

Poveljnik polku primerljive enote III ali IV ali V ali VII ali VII/V ali X 

Načelnik polku primerljive enote III ali IV ali V ali VII ali VII/V ali X 

Vodja polku primerljive enote III ali IV ali V ali VII ali VII/V ali X 



 

Namestnik poveljnika polka oz. 
njemu primerljive enote 

IV ali V ali V/IV ali VII ali X ali XI ali 
XI/X 

Načelnik štaba IV ali V ali V/IV 

Načelnik oddelka 
IV ali V ali VII (ali v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) 

Načelnik odseka V ali VII ali VII/V 

Poveljnik bataljona 

5 

IV 

Poveljnik bataljonu primerljive 
enote 

IV ali V ali VII ali VII/V ali X 

Načelnik bataljonu primerljive 
enote 

III ali IV ali V ali VII ali VII/V ali X 

Vodja bataljonu primerljive 
enote 

III ali IV ali V ali VII ali VII/V ali X 

Namestnik poveljnika bataljona 
oz. njemu primerljive enote 

IV ali V ali V/IV ali VII ali X ali XI ali 
XI/X 

Načelnik odseka V ali VII ali VII/V 

Poveljnik čete 

6 

V ali VII ali VII/V 

Poveljnik letalskega ali 
helikopterskega oddelka 

V ali VII ali VII/V 

Poveljnik četi primerljive enote V ali VII ali VII/V ali X 

Vodja četi primerljive enote V ali VII ali VII/V ali X 

Namestnik poveljnika čete oz. 
njemu primerljive enote 

VII ali VIII ali VIII/VII ali X ali XI ali XI/X 

Poveljnik voda 

7 

VII ali VIII ali IX (ali v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) 

Poveljnik vodu primerljive enote VII ali VIII ali IX ali X ali XI ali XII ali 
XIII ali od IX do VII (v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) ali od XII do X (v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) 

Vodja vodu primerljive enote VII ali VIII ali IX ali X ali XI ali XII ali 
XIII ali od IX do VII (v dveh ali treh 
zaporednih nazivih) ali od XII do X (v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) 

Poveljnik oddelka oz. njemu 
primerljive enote  
Vodja oddelku primerljive enote 

9 

VII ali VIII ali IX ali X ali XI ali XII ali 
XIII ali XIV ali XV ali od IX do VII (v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) ali od 
XII do X (v dveh ali treh zaporednih 
nazivih) ali od XV do XIII (v dveh ali 
treh zaporednih nazivih) 

Poveljnik skupine oz. njemu 
primerljive enote 
Vodja skupini primerljive enote 10 

VIII ali IX ali X ali XI ali XII ali XIII ali 
XIV ali XV ali IX/VIII ali od XII do X (v 
dveh ali treh zaporednih nazivih) ali od 
XV do XIII (v dveh ali treh zaporednih 
nazivih)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poimenovanje položajev 

Raven 
strukture 

Stopnja naziva (čin, razred), v kateri 
se lahko opravlja delo na položaju 

 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBRAMBO 

  

Glavni inšpektor 
1 

II  
Vodja sektorja II ali III ali III/II 

 
 
Opomba:  
1. Za položaje po tej prilogi, za katere se navaja več nazivov ali razredov, 

se zahteva naziv ali razred za položaj, določen s formacijo ali 
sistemizacijo. 

2. Skladno z organizacijskim razvojem, doktrino vojaške obrambe, SVS 
STANAG ali drugim splošnim organizacijskim aktom se lahko določi tudi 
drugačno poimenovanje, pri čemer se za določanje stopnje naziva 
smiselno uporabi priloga II a. 

3. Položaji po tej prilogi, ki se lahko opravljajo v največ treh zaporednih 
nazivih, se določijo s formacijo ali sistemizacijo glede na določila Zakona 
o službi v Slovenski vojski. 


