Življenjepis – dr. Vladimir Prebilič
Osebne informacije
 Državljanstvo: slovensko
 Datum rojstva: 21. 5. 1974
 Starost: 37 let
 Kraj rojstva: Kočevje, Slovenija
Delovne izkušnje
 1993-1998 Študij A-zgodovina in B-geografija na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani
Med leti 1996-1999 učitelj zgodovine in geografije na osnovni šoli Ob Rinži, osnovni šoli Zbora odposlancev,
Ljudski univerzi Kočevje in Gimnaziji Kočevje

 11/1998-> Katedra za obramboslovje, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. Asistent stažist
Od 11/1998 do 5/2001 magistrski študij obramboslovja, kjer je opravil diferencialne izpite in študij zaključil z
uspešno branjeno magistrsko nalogo z naslovom Temeljni modeli konverzije: ZDA, VB in ZR Nemčija.
Raziskovalno delo je opravil v tujini kot štipendist Evropske komisije oziroma programa COST A10 na University of
Newcastle upon Tyne leta 2000, Bonn International Centre for Conversion leta 2001 in istega leta še na BRAC
Commission v Washingtonu D.C. Naloga je ponudila Vladi Republike Slovenije model konverzije vojaških objektov,
upoštevajoč značilnosti v raziskavo vključenih držav, njihove izkušnje in primere dobre prakse.
Od 9/2001 do 3/2004 je potekalo doktorsko obdobje, v katerem je prijavil, pripravil in aprila 2004 uspešno
zagovarjal doktorsko disertacijo »Logistika oboroženih sil Nemčije v času II. svetovne vojne«. V tem času je kot
štipendist Vlade Zvezne republike Nemčije – štipendija Mafreda Wörnerja – opravil raziskovalno delo na nemški
Zvezni vojaški akademiji v Hamburgu ter arhivih potsdamskega vojaško-zgodovinskega inštituta
(Militärgeschichtliches Forschungsamt) ter arhivih Zveznega vojaškega arhiva (Bundeswehr-Militärarchiv) v
Freiburgu. Poleg tega je še naprej sodeloval tudi v raziskovalnih projektih Obramboslovnega raziskovalnega
centra, med drugim kot član raziskovalne skupine CRP-a Krizno vodenje in upravljanje (nosilec red. prof. dr.
Marjan Malešič), Centra za mednarodne odnose, Mnenje slovenskih političnih strank do vključevanja RS v EU in
NATO (nosilec red. prof. dr. Zlatko Šabič), kot član raziskovalne skupine ORC pripravil poročilo o popolnjevanju
oboroženih sil v RS (nosilec red. prof. dr. Marjan Malešič), kot del mednarodne raziskovalne skupine evropskih
zgodovinarjev raziskoval fenomen nacionalizacije in konfiskacije premoženja Nemcev na zasedenih območjih po
koncu II. svetovne vojne (nosilec Institut für Zeitgeschichte München) ter v okviru CRP-a raziskoval sociološke
vpliva na pripadnike SV v času mirovnih misij (nosilka red. prof. dr. Ljubica Jelušič).
Znanstveno in strokovno usposabljanje na konferencah in simpozijih: v obdobju 1998-2007 redna in aktivna
udeležba na vsakoletnih znanstvenih srečanjih slovenskih in tujih politologov »Slovenski politološki dnevi«;
udeležba na mednarodni konferenci Združenja ameriških geografov (Association of American Geographers) v
Pittsburgu z referatom Excluded Areas in Postcommunistic States 1999; predstavitev referata na mednarodni
konferenci v Škofji Loki na temo Refugees and Public Oppinion in Slovenia 1999; vabljen predavatelj na
mednarodni konferenci v Kopenhagnu z referatom Conversion of Former Military Instalation in Slovenia 1999,
vabljen predavatelj na mednarodni konferenci Conflict Management and Peace Education in South-Eastern Europe
z referatom Peace Studies in Slovenia 2000; predavatelj na konferenci Vojaška geografija v Sloveniji z referatom
Konverzija zaprtega območja Kočevska Reka 2000, vabljen predavatelj na mednarodni konferenci Security and
Cooperation in South-Eastern Europe (Ohrid) z referatom The Role of Slovenia in South-Eastern Europe 2000;
udeležba na mednarodni konferenci vojaške zgodovine v Bratislavi z referatom The intervention that never
happened: Yugoslavia under the threat of Soviet intervention, 1948-1953 2006; predstavitev referata na
mednarodni konferenci International Cartographic Association, Commission on Mountain Cartography z naslovom
New challenges and possible reorganization of Slovenian mountain rescue service 2006; predstavitev referata z
naslovom From regional pact to the supranational organisation : Yugoslav military security 1948-1971 na XXXIII.
international congress of military history 2007Cape Town 2007; predstavitev referata Strategic military
(mis)planning in the Kingdom of Yugoslavia 1918-1941 na mednarodni konferenci Military History Working Group
v Kingstonu (Kanada) 2006; vabljeno predavanje z naslovom Von der Staatsgründung bis zur EU- und NATO-

Mitgliedschaft: permanente Reformierung der slowenischen Streitkräfte? na mednarodni konferenci Strategische
Wende - Technologische Wende: die Transformation der Staitkräfte am Übergang zum 21. Jahrhundert, Zürich
2008; vabljeno predavanje na mednarodni konferenci "Crisis management in Europe - problems and
perspectives" s predstavitvijo študije primera Ortnek opil spill-over 2004; aktivna udeležba na znanstveni
konferenci Security Sector Reform and the Stabilization and Association Process s predstavitvijo referata Bosnia
and Herzegovina as Security Priorty of Slovenia, Sarajevo, 2008; predstavitev referata z naslovom The Role of
Strategic Planning in Napoleonic Era: Territory of Slovenia na XXXV. international congress of military history
2009 Porto; predstavitev referata Civilian Population During the Second World War in Slovenia na XXXIV.
international congress of military history 2008 Trieste; predstavitev referata na temo Prisoners of War During the
Independance War in Slovenia 1991 na mednarodni konferenci Military History Working Group Ljubljana 2008;
izobraževanje na Defense Institute of International Lega Studies Newport Rhode Island s področja Conducting
Military and Peacekeeping Operations in Accordance with the Rule of Law, april-maj 2005; gostujoči predavatelj
na Centre for Security Cooperation RACVIAC pri seminarju South-Eastern Europe at the gates of the EU
Enhancing Integration Processes, Zagreb 2009; gostujoči predavatelj na Centre for Security Cooperation RACVIAC
pri seminarju Civil-military Relationship – Parlamentarian Oversight over the Security Sector, Zagreb 2008.
Gostovanje na tujih univerzah: študijsko bivanje na Nemški vojaški akademiji v Hamburgu, september 2001 marec 2002; gostujoči predavatelj na Royal Military College v Kingstonu (Kanda) marec 2006;
Raziskovalna dejavnost: poleg že naštetih raziskovalnih projektov, je bil še član naslednjih ciljnih raziskovalnih
projektov: Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (nosilec izr. prof. dr. Drago Zajc), šifra
J5-7766; Vloga nacionalnega parlamenta v pogojih članstva v EU – primer Državnega zbora (nosilec izr. prof. dr.
Drago Zajc), šifra L5-6365; Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (nosilka red. prof. dr. Ljubica Jelušič), šifra M50058; Slovenska vojska v mirovnih operacijah – družboslovna analiza dejavnikov vpliva na mirovno delovanje
Slovenske vojske (nosilka red. prof. dr. Ljubica Jelušič) šifra V5-0803; Organizacija, priprava in uporaba
oboroženih sil v vojaški doktrini in praksi na slovenskem ozemlju v 20. stoletju (nosilec doc. dr. Damijan Guštin)
šifra M6-0163; Delitev nalog med Natom in »samostojnimi« evropskimi obrambnimi silami (nosilec doc. dr. Vinko
Vegič) šifra M5-0177; Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih
(nosilka red. prof. dr. Ljubica Jelušič) šifra M5-0183; od tega je bil sam nosilec naslednjih ciljnih raziskovalnih
projektov: Vloga specialnih oblik organiziranja v asimetričnem vojskovanju na Slovenskem 1918-1994 – šifra M40202; Civilno-vojaški odnosi po vstopu v NATO in EU – praktični vidik civilnega nadzora nad OS z analizo razmerij
med zakonodajno in izvršno vejo oblasti ter evroatlantskimi povezavami – šifra M5-0187; Upravljanje človeških
virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe – šifra M4-0224.
Pedagoška dejavnost:

 02/1999-> Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. Asistent za področje obramboslovja
Februarja 1999 (prvič) in marca 2002 (drugič) izvoljen v naziv asistenta za področje obramboslovja. Od
študijskega leta 1998/1999 uspešno sodeluje v pedagoškem procesu na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani in sicer pri naslednjih predmetih: Analiza varnostnih struktur (nosilec red. prof. dr. Anton Bebler),
Evropske politične institucije (nosilec red. prof. dr. Anton Bebler), Evropski politični sistemi (nosilec red. prof. dr.
Anton Bebler), Mirovne študije (nosilka red. prof. dr. Ljubica Jelušič), Teorija taktike kopenske vojske (nosilec viš.
pred. David Humar), Vojaška zgodovina (nosilec doc. dr. Damijan Guštin), Prostorska informatika (nosilec doc. dr.
Dušan Petrovič).

 03/2005-> Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. Docent za področje obramboslovja
Marca 2005 (prvič) izvoljen v naziv docenta za področje obramboslovja (delovno mesto visokošolskega učitelja
nastopi leta 2006). Od študijskega leta 2004/2005 kot (so)nosilec predmetov uspešno sodeluje v pedagoškem
procesu na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in sicer pri naslednjih predmetih: Temelji EU,
Primerjalni politični sistemi, Vojaška geografija, Vojaška zgodovina, Obramboslovna geografija, Vojaška logistika,
Teorija taktike, Hladna vojna in Vojaška zgodovina Slovenije in Slovencev. Od oktobra 2005 naprej predstojnik
Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede, UL.

 04/2010-> Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. Izredni profesor za področje obramboslovja
Izobrazba
 01. 10. 1998 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Profesor zgodovine in geografije

Uspešno zagovarjal (ocena 10) diplomski deli z naslovom »Zgodovina območja Kočevska Reka (1890-1948)« na
zgodovini in »Geografska analiza območja Kočevske Reke za potrebe obrambe«.

 19. 04. 2001 Fakulteta za družbene vede Ljubljana. Magister znanosti
Uspešno končal podiplomski študij obramboslovja ter uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Temeljni
modeli konverzije vojaških objektov: na primerih ZAD, Velike Britanije in Nemčije«.

 15. 04. 2004 Fakulteta za družbene vede Ljubljana. Doktor znanosti
Uspešno končal doktorski študij obramboslovja ter uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Logistika
oboroženih sil Nemčije v času II. svetovne vojne«.

Profesionalna članstva
 Leta 2005 izvoljen v funkcijo člana izvršnega odbora Slovenskega politološkega društva (SPOD); Član
Slovenskega politološkega društva od leta 2003 naprej.

 Od leta 2005 član uredniškega odbora strokovnega časopisa Vojaška zgodovina.
 Od leta 2006 član Military History Working Group (MHWG).
 Od leta 2006 član International Committee of Military History (ICMH).
 Od leta 2008 član uredniškega odbora strokovnega časopisa European Perspectives.
 Od leta 2006 član Slovenskega zgodovinskega društva (SZD).
 Od leta 2000 član European Reseacrh Group on Military and Society (ERGOMAS).
 Od 2000 – član PfP Consortium – Working Group for Conflict Management in South East.
 Od 2007 – predstojnik Katedre za obramboslovje
Politična kariera
 leta 2002 izvoljen v občinski svet Občine Kočevje
 od 2002 do 2006 predsednik Odbora za finance v Občini Kočevje
 od 2003 do 2006 prvi podžupan Občine Kočevje – delo na področju energetike
 od 2005 podpredsednik Nadzornega sveta Komunale d.d. Kočevje – predstavnik Občine Kočevje kot
večinskega lastnika

 od 2005 do 2009 izvoljen v predsedstvo stranke Socialnih demokratov
 od 2005 do 2009 osebni svetovalec predsednika stranke Boruta Pahorja za področje notranje varnosti
 od 2005 do 2009 predsednik strokovnega sveta Socialnih demokratov za področje obrambe
 od 2010 do 2014 župan Občine Kočevje
Znanje tujih jezikov
 govori tekoče angleško, nemško in hrvaško ter pasivno francosko
Bibliografija
 objavil 3 znanstvene monografije
 avtor 13 znanstvenih člankov
 objavil 24 strokovnih člankov
 avtor 33 poglavij različnih monografij
 sodeloval kot predavatelj na 19 konferencah na vseh celinah
 mentor 87 diplomskim nalogam
 mentor 3 magisterijem
 mentor 2 doktoratom

