ŽIVLJENJEPIS – DR. VLADIMIR PREBILIČ

I. IZOBRAŽEVANJE









1989–1993 Gimnazija Kočevje
1993–1998 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; študij zgodovine in geografije
1998 diploma z naslovom Geografska analiza območja Kočevske Reke za potrebe
obrambe (mentor red. prof. dr. Jurij Kunaver) - profesor geografije
1998 diploma z naslovom Zgodovina območja Kočevska Reka (1890–1948), (mentor red.
prof. dr. Božo Repe) - profesor zgodovine
1998–2001 magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, smer
obramboslovje
2001 zagovor magistrske naloge Temeljni modeli konverzije vojaških objektov: na
primerih ZDA, Velike Britanije in Nemčije (mentor: red. prof. dr. Anton Bebler) = magister
obramboslovja
2001–2004 doktorski študij na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
2004 zagovor doktorske disertacije Logistika oboroženi sil Nemčije v času II. svetovne
vojne (mentor: doc. dr. Damijan Guštin in somentorica: red. prof. dr. Ljubica Jelušič)

II. ZAPOSLITVE









1996–1997 poučevanje na OŠ Ob Rinži v Kočevju (zemljepis)
1996–1999 poučevanje na Ljudski univerzi Kočevje (zgodovina in geografija)
1997–1998 poučevanje na OŠ Zbora odposlancev v Kočevju (zgodovina)
1998–1999 poučevanje na Gimnaziji Kočevje (zgodovina)
1999 asistent stažist na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
2004–2009 docent za področje obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani
2009 izredni profesor za področje obramboslovja na Fakulteti za družbene vede
2013–2014 višji znanstveni sodelavec na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo

III. RAZISKOVALNI PROJEKTI
NOSILEC PROJEKTOV





Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski: Pogodbena rezerva, družine in konec
vojaške službe (M4-0224); 1. 8. 2007–31. 12. 2009
Vloga specialnih oblik organiziranja v asimetričnem vojskovanju na Slovenskem 19181994 (M4-0202); 1. 8. 2007–31. 7. 2009
Civilno vojaški odnosi po vstopu v NATO in EU – praktični vidik civilnega nadzora na
oboroženimi silami z analizo razmerij med zakonodajno in izvršno oblastjo ter
evroatlantskimi povezavami (M5-0187); 1. 6. 2006–31. 11. 2007
Aktivno državljanstvo in domovina; 1. 1. 2013–30. 9. 2014
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SODELOVANJE PRI PROJEKTIH









Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem (V5-1028); 1. 1.
2010–30. 9. 2012
Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in poveljstvih na mednarodnih dolžnostih
(M5-0183); 1. 6. 2006–30. 11. 2008
Delitev nalog med NATOM in »samostojnimi« evropskimi obrambnimi silami (M5-0177); 1.
6. 2006–31. 5. 2008
Organizacija, priprava in uporaba oboroženih sil v vojaški doktrini in praksi na slovenskem
ozemlju v 20. stol. (M6-0163); 1. 6. 2006–31. 5. 2008
Vloga nacionalnega parlamenta v pogojih članstva države v EU – primer Državnega zbora
RS (L5-6365); 1. 7. 2004–30. 6. 2007
Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (M5-0058); 1. 8. 2004–31. 8. 2006
Slovenska vojska v mirovnih operacijah – družboslovna analiza dejavnikov vpliva na
mirovno delovanje Slovenske vojske (V5-0803); 1. 10. 2003–31. 3. 2005
Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (J5-7766); 1. 1. 1996–
30. 6. 2001

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2017 član raziskovalnega programa Obramboslovnega raziskovalnega
centra.
Do sedaj se je udeležil preko 30 mednarodnih znanstvenih konferenc s predstavitvami svojega
raziskovalnega dela na vseh celinah.
IV. PEDAGOŠKA DEJAVNOST










1999–2004 asistent pri naslednjih predmetih: Mirovne študije, Prostorska informatika,
Analiza varnostnih struktur, Vojaška geografija, Primerjalni politični sistemi Temelji EU in
Vojaška zgodovina
od 2004 (so)nosilec pri predmetih: Vojaška zgodovina, Primerjalni politični sistemi,
Temelji EU, Vojaška zgodovina Slovenije in Slovencev, Obrambna ekonomika, Vojaška
logistika, Obramboslovna geografija, Vojaška geografija in od 2012 na drugi stopnji
predmet Geopolitika
od 2010 izvaja za program mobilnosti v tujem jeziku predmete (angleškem): Vojaška
zgodovina, Obramboslovna politika in Geopolitika
2007 predavanja na Royal Military College v Kingstonu, Ontario, Kanada
2010 izvajalec seminarja pri predmetu Politična geografija in geopolitika na Oddelku za
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
oktober, november, december 2014 gostujoči profesor na Fakulteti za politične znanosti
Univerze v Zagrebu
september 2017 do december 2017 gostujoči profesor na Faculty of Humanities and
Faculty of Political Sciences, Victoria University, British Columbia, Canada
do sedaj je bil somentor 10 ter mentor 113 diplomskim nalogam, mentor enemu
specialističnemu delu, somentor 2 ter mentor 16 magistrskim nalogam ter mentor eni
doktorski nalogi
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V. ŠTIPENDIJE IN RAZISKOVALNO DELO V TUJINI






študijsko izpopolnjevanje na University Upon Tyne, Newcastle 2000 kot štipendist EK EU
(program COST A10)
študijsko izpopolnjevanje Bonn International Centre for Conversion 2000 kot štipendist EK
EU (program COST A10)
študijsko izpopolnjevanje Bundeswehr Universität Hamburg 2001-2002 kot štipendist
nemškega zveznega obrambnega ministrstva (Manfred Wörner Stipendiat)
študijsko izpopolnjevanje na Defense Institute of International Legal Studies, Newport
Rhode Island (Conducting military and peacekeeping oprations in accordance with the
rule of law) 2005 kot štipendist ameriškega obrambnega ministrstva
kot gostujoči raziskovalec (oktober 2014–januar 2015) sodeluje s Fakulteto za politične
znanosti Univerze v Zagrebu

VI. UREDNIŠKO IN RECENZENTSKO DELO






od 2004 (so)urednik 5 monografij
od 2013 član uredniškega odbora European Perspectives
recenzije za revije: Teorija in praksa, Družboslovne razprave in Evropske perspektive
recenzent monografije Ugrabljena ljubezen (avtor Luthar Oto in drugi) ZRC SAZU (2011)
recenzent monografij Vojaška obramba Slovenije (2011) Vojskovanje za domovino (2011)
in Vojskovanje za zmago (2011)

VII. STROKOVNA DEJAVNOST







opravljene ima vse pedagoške, andragoške izpite, prav tako pa je opravil strokovni izpit za
strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja (27. 5. 2003)
2002–2003 zaključil je usposabljanje na Šoli za častnike Slovenske vojske ter pridobil čin
častnika rezervne sestave Slovenske vojske
2006–2010 predavatelj na mednarodnem centru RACVIAC v Zagrebu (geopolitika
Severno-atlantskega zavezništva, izkušnje Slovenije v sistemih kolektivne obrambe,…)
2008 predavatelj na izobraževanjih Centra za evropsko perspektivo (Ministrstva za
zunanje zadeve), ki se nanašajo na usposabljanja mednarodnih civilnih pripadnikov
mirovnih misij EU in NATO
2008–2010 predavatelj v Centru Poljče (Ministrstvo za obrambo) na področjih
usposabljanja slovenskih vojaških in civilnih ekspertov za napotitve v mirovne misije EU,
NATO in OZN
aktivno sodeluje pri pojasnjevanju aktualnih geopolitičnih razmer za RTV Slovenija
(Globus), Odmeve ter Radio Slovenija ter vojaško zgodovinskih področij (direkten prenos
70. letnice izkrcanja na Normandijo, obisk papeža Frančiška na Sredipolju ob 100. letnici
I. svetovne vojne)

VIII. FUNKCIJE NA FAKULTETI


2005–2008 član izvršnega odbora Slovenskega politološkega društva
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2007–2011 predstojnik Katedre za obramboslovje
2007–2009 član Komisije za dodiplomski študij Fakultete za družbene vede

IX. ČLANSTVO V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH









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 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
2006–2010 predsednik sekcije za vojaško zgodovino Slovenije

X. VPETOST V LOKALNI SKUPNOSTI











med leti 2002–2006 občinski svetnik in predsednik Odbora za finance in gospodarstvo v
občini Kočevje
med leti 2003–2006 opravljal funkcijo podžupana v občini Kočevje
leta 2010 je kandidiral za župana občine Kočevje (največja po površini v Republiki
Sloveniji) kot občan (z zbiranjem podpisov) ter bil v drugem krogu izvoljen na to funkcijo
med 2006–2008 svetovalec predsednika SD Boruta Pahorja za področje obrambe
med 2008–2011 svetovalec predsednika RS dr. Danila Türka za področje domoljubja in
veteranskih organizacij
2010–2014 opravljal funkcijo župana ter uspel povečati proračun za 40% (pridobljena
sredstva na razpisih EU in RS) ter izpeljati korenite reforme na področju učinkovite rabe
energije, racionalizacije poslovanja lokalne skupnosti ter zagona turizma
od 2012 član Vzhodne kohezijske regije kot predstavnik Jugo-vzhodne Slovenije
leta 2014 je ponovno kandidiral za župana kot občan ter zmagal v prvem krogu, hkrati pa
s svojo listo dobil večino tudi v občinskem svetu občine Kočevje
od leta 2016 predstavnik RS v Kongresu lokalnih oblasti pri Svetu Evrope ter redni
predavatelj kongresa za spodbujanje razvoja demokracije na lokalni ravni ter etičnega
ravnanja lokalnih funkcionarjev (predaval v Moldaviji, Ukrajini, Gruziji in Albaniji)
od leta 2016 član odbora za aktualne zadeve (Current Affairs Committee) pri Kongresu
lokalnih oblasti – Svet Evrope
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