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ADenis Čaleta, rojen leta 1969 v Ljubljani, je diplomirani varstvoslovec ter magister in doktor državnih 
in evropskih študij. V času procesov osamosvojitve Republike Slovenije je bil aktivni član Manevrske 
strukture narodne zaščite in kasneje 1.  specialne brigade MORiS ter je bil za njegove zasluge v teh 
procesih odlikovan z zlato medaljo Generala Maistra z meči in drugimi visokimi medaljami in priznanji 
Ministrstva za obrambo. Večji del njegove več kot 20 letne kariere, je bil povezan z varnostnim 
področjem, kjer je v okviru strukture vojaške policije opravljal vse poveljniške dolžnosti vse do 
namestnika poveljnika bataljona vojaške policije, leta 2001 vodil enoto vojaške policije na mednarodni 
operaciji in misiji SFOR v Bosni in Hercegovini, ter kasneje svojo kariero nadaljeval v obveščevalno-
varnostnih strukturah Slovenske vojske. Zadnje pet let je svoje dolžnosti opravljal kot Pomočnik 
načelnika Generalštaba Slovenske vojske za boj proti terorizmu. V dolgoletnem procesu izobraževanja 
v Republiki Sloveniji in mednarodnem okolju velja predvsem izpostaviti njegovo željo po odličnosti, 
saj je ob končanju študija na Fakulteti za varnostne vede prejel posebno priznanje dekana za študijske 

dosežke, ob končanju Šole za častnike je bil izbran za najboljšega slušatelja svoje generacije ter bil prvi doktorand na Fakulteti za 
državne in evropske študije, ki je uspešno zagovarjal svoje doktorsko delo. Kot docent na Fakulteti za državne in evropske študije se 
poleg navedene institucije pojavlja kot predavatelj tudi v različnih drugih strokovnih in akademskih okoljih. Pojavljal se je kot organizator 
večjih mednarodnih konferenc s področja terorizma in je avtor velikega števila znanstvenih in strokovnih prispevkov. Njegovo področje 
raziskovanja so procesi zoperstavljanja terorizmu v nacionalnem in mednarodnem okolju, vloga oboroženih sil v asimetričnem varnostnem 
okolju, procesi varovanja kritične infrastrukture in varovanja tajnosti. Poleg navedenega je predsednik Sveta Inštituta za korporativne 
varnostne študije- ICS, Ljubljana ter član strokovnega Združenja korporativne varnosti in Združenja varnostnih managerjev Slovenije. 

 Monografija vsebinsko celovito in natančno analizira razumevanje terorizma, pri čemer se avtor ne 
ukvarja toliko s sociološkimi, kulturološkimi ali gospodarskimi vidiki terorizma, temveč ga analizira z vidika 
vojaških struktur, tako v mednarodnem kot notranjepolitičnem okolju. V tem okviru analizira ukrepe in 
vključenost oboroženih sil v proces zoperstavljanja terorizmu, pri čemer je še posebej koristna primerjava med 
Slovenijo in nekaterimi primerljivimi državami. Znotraj te analize razvije predlog nove organizacije Slovenske 
vojske in razvoja zmogljivosti za zoperstavljanje terorizmu, pri čemer celovito prikaže sistemske ukrepe za 
razvoj ključnih podsistemov v Slovenski vojski. Monografija je prvenec v slovenskem jezikovnem prostoru in 
zato vsebinsko pomembno bogati domače znanje. 

Prof. dr. Andrej Anžič, 
namestnik generalnega direktorja policije od leta 1999 do leta 2004

 Delo, ki je pred nami, je presek avtorjevega dosedanjega raziskovalnega dela na področju zoperstavljanja 
terorizmu in je pomemben prispevek k teoriji nacionalnovarnostnih sistemov ter v tem okviru še posebej k 
opredelitvi spremenjene vloge subjektov nacionalnovarnostnega sistema pri preprečevanju terorizma v 
sodobnem okolju. Avtor ugotavlja, da so eden izmed ključnih subjektov tega sistema postale oborožene sile, 
zato jim namenja osrednji del obravnave. Oblikuje pa tudi predlog nove organizacije Slovenske vojske in razvoja 
njenih zmogljivosti na tem področju, kar daje delu še posebno vrednost. 

Prof. dr. Janez Čebulj,  
dekan Fakultete za državne in evropske študije  

in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije od leta 2004 do leta 2007

 Proces izobraževanja in usposabljanja je tesno povezan z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo. Ugotovitve 
v monografiji potrjujejo dejstvo, da so vojaško izobraževanje in usposabljanje ter raziskave in razvoj na področju 
zoperstavljanja terorizmu ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne stopnje pripravljenosti Slovenske vojske. To 
delo je zato velik korak k doseganju tega strateškega cilja. 

Brigadir mag. Bojan Pograjc, 
poveljnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

 Varnost je vrednota in dobrina, ki se je v vsakdanjem hitenju ne zavedamo dovolj. To delo nas vodi v večje 
zavedanje pomena varnosti za naše življenje. 

Izr. prof. dr. Iztok Podbregar,
generalpodpolkovnik, načelnik Generalštaba Slovenske vojske od leta 1998 do leta 2001


