
ŽIVLJENJEPIS – ROMAN HROVAT  
 
 
IZOBRAZBA 
 

 Osnovna šola Kočevje: 1969–1976  

 Letalska gimnazija Mostar: 1976–1980; V. stopnja – Gimnazijski maturant  

 Vojaška letalska akademija: 1980–1984; VII. stopnja – Pilot letal  

 Poveljniško štabna šola: 2004–2005; Višje štabno VIU častnic in častnikov SV  
 
 
DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
 

 1987/ Zadar, tečaj za poveljnike letalskih oddelkov in pridobitev naziva »Učitelj letenja pilotov 
letal«  

 1992/ Ljubljana, pridobitev dovoljenja poklicnih pilotov letal CPL(A)  

 1995/ Brnik, prešolanje in pridobitev dovoljenja poklicnih pilotov helikopterjev CPL(H)  

 2000/ Ljubljana, pridobitev naziva »Učitelj letenja poklicnih pilotov helikopterjev«  

 2003/ Borden Canada, Canadian Forces Language School  

 2004/ Borden Canada, tečaj letenja s helikopterji v nočnih pogojih s pomočjo NVG  
 
 
ČLANSTVO V STROKOVNIH ORGANIZACIJAH/TELESIH 
 
Zaradi narave moje službe sem bil v preteklosti dejaven pri delu na področju CZ ter zaščite in reševanja na 
republiškem nivoju. Bil sem član medresorskih skupin HNMP, dolgoletni član GRZ in Komisije za gorsko 
reševanje s pomočjo helikopterja pri GRS.  
 
 
DELOVNE IZKUŠNJE 
 

 1984–1991/ Po zaključku Letalske vojaške akademije leta 1984 sem postal pilot in kasneje 
opravljal službo v jugoslovanskem vojaškem letalstvu v Zadru kot inštruktor letenja pilotov letal.  

 1991–1994/ Na poziv Predsedstva Republike Slovenije sem med vojno za Slovenijo zapustil JLA in 
prestopil v TO RS. V Slovenski vojski sem bil do leta 1994 zaposlen v helikopterskem oddelku v 
brigadi MORiS v Kočevski Reki.  

 1994–2010/ Po končanem prešolanju sem kot pilot helikopterjev delal v Letalski brigadi SV v 
helikopterski eskadrilji-bataljonu, kjer sem bil med leti 2007–2010 poveljnik 15. helikopterskega 
bataljona.  

 2010–2013/ Opravljal dolžnost namestnika poveljnika brigade zračne obrambe in vojaškega 
letalstva SV (BRZOL) v Cerkljah ob Krki. Decembra 2013 sem bil upokojen s činom polkovnika.  

 
 
KLJUČNE IZKUŠNJE 
 

 Poveljevanje letalskim enotam ranga letalskega bataljona in brigade SV.  

 Sodelovanje na mirovni misiji SFOR v BiH med leti 1997–2003.  

 Sodelovanje na mirovnih misijah KFOR kot vodja helikopterske enote SV na Kosovu v letih 2007 in 
2013.  

 Sodelovanje na različnih mednarodnih NATO vajah v Sloveniji in v tujini.  



 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v okolici Letališča Cerklje ob Krki (občine in župani Brežice, 
Krško, Šentjernej, Kostanjevica na Krki).  

 Aktivno sodelovanje in vodenje vaj zaščite in reševanja v sodelovanju z URSZR, GZS in MNZ.  

 Aktivno sodelovanje in vodenje intervencij gašenja požarov v naravnem okolju s pomočjo 
helikopterjev SV v sodelovanju s tujimi letalskimi silami.  

 


