
Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov 

STANISLAV ZLOBKO 

(Gazice, 8. 6. 1947 – Ljubljana, 27. 8. 2021) 

 

 

Podpolkovnik Stanislav Zlobko v službeni uniformi Slovenske vojske, 2005.  

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 

 

Stanislav Zlobko, za prijatelje Stane, se je rodil v vasici Gazice. Osnovno šolo je obiskoval v 

Cerkljah ob Krki. Leta 1967 je končal Učiteljišče v Novem mestu, ob delu pa je leta 1974 končal 

Pedagoško fakulteto v Zagrebu in diplomiral iz predmeta telesna vzgoja. 

Pretežni del Zlobkove delovne dobe in življenja je bil tesno povezan z vojaško tematiko. Leta 1968 

ga je oddelek za ljudsko obrambo občine Brežice napotil na obvezno služenje vojaškega roka v 

pehotno šolo rezervnih oficirjev v Bilećo, kjer je bil med najboljšimi gojenci v bataljonu. Aprila 

1980 se je poklicno zaposlil v novo ustanovljenem Pokrajinskem štabu za Teritorialno obrambo 

Posavja Socialistične Republike Slovenije, kjer je bil namestnik poveljnika.  

Leta 1988 so ga delegati Skupščine občine Brežice izvolili za predsednika. Postal je prvi mož občine, 

s tem pa tudi vodja obrambnih priprav za celotno občino. Med neposrednimi pripravami na 

slovensko osamosvojitev ga je Skupščina občine Brežice aprila 1990 imenovala za sekretarja 

Sekretariata za ljudsko obrambo občine Brežice in člana Izvršnega sveta občine Brežice, 

odgovornega za področje obrambe in zaščite. To obdobje je bilo najzahtevnejše v njegovem 

vojaškem delovanju. Istega leta se je dejavno vključil v nastajanje in organiziranost Manevrske 



strukture narodne zaščite v Posavju. V MSNZ je opravljal zelo odgovorno dolžnost namestnika 

načelnika narodne zaščite Posavja. 

V avgustu 1993 je bil najprej imenovan za poveljnika 210. učnega centra Teritorialne obrambe 

Republike Slovenije, nato za poveljnika 2. bataljona 22. brigade Slovenske vojske ter hkrati za 

poveljnika vojašnice v Cerkljah ob Krki. V njej je uspešno opravljal različne poveljniške dolžnosti 

vse do leta 2004, ko je bil prerazporejen v Generalštab Slovenske vojske na delovno mesto 

pomočnika za celostno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske. V činu podpolkovnika Slovenske 

vojske se je upokojil 1. septembra 2005. 

Po upokojitvi je aktivno sodeloval v Združenju slovenskih častnikov Brežice, kjer je bil enajst let 

predsednik združenja, v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in še v nekaterih civilnih organizacijah 

in društvih.  

Bil je edini posavski politik, ki so ga posavski teritorialci vključili v tajni vojaški projekt Manevrske 

strukture narodne zaščite. Leta 2002 je, za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti 

Republike Slovenije ter za prizadevno delo v častniški organizaciji,  prejel visoko državno 

odlikovanje, častni znak svobode Republike Slovenije. 

Za življenjsko delo in nekatere uspešno izvedene aktivnosti v času službovanja je  prejel več kot 45 

različnih odlikovanj, plaket, priznanj, nagrad in znakov. Prejel je častni znak svobode republike 

Slovenije, veliko plaketo Zveze združenj borcev NOB Slovenije, zlato plaketo združenja slovenskih 

častnikov Slovenije, red slovenske vojske, red II. stopnje Manevrske strukture narodne zaščite, 

bronasto medaljo generala Maistra, medaljo za vojaške zasluge, plaketo organizatorja Manevrske 

strukture narodne zaščite, oktobrsko nagrado občine Brežice, plaketo Krajevne skupnosti Cerklje ob 

Krki. Kot poveljnik 210. učnega centra in 2. bataljona 22. brigade Slovenske vojske je v imenu 

navedenih enot prevzel posebni priznanji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za najboljši 

enoti Slovenske vojske, tako za 210. UC in  za 2/22 br. SV. 

 

 

 

Minister za obrambo Republike Slovenije Jelko Kacin izroča  

podpolkovniku Stanislavu Zlobku, poveljniku 210. učnega centra Cerklje ob Krki,  

priznanje za najboljšo enoto Slovenske vojske, Koper, 1995.  

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 



 

 

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske general Albin Gutman predaja, podpolkovnik Stanislav 

Zlobko pa sprejema bojni prapor 2. bataljona 22. brigade, Vojašnica Novo mesto, 1998. 

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 

 

 

 

Obisk predsednika Republike Slovenije Milana Kučana v vojašnici Cerklje ob Krki, 17. oktober 1997. 

Prvi z leve stoji podpolkovnik Slovenske vojske Stanislav Zlobko.  

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 

 



 

Predsednik združenja slovenskih častnikov Brežice Stanislav Zlobko izroča spominsko darilo 

poveljniku letalske baze Aviano majorju Gysu Swingerju, Italija, maj 2000.  

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 

 

 

 

Visoko državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije teritorialca Stanislava Zlobka. 

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 



 

Listina državnega odlikovanja Stanislava Zlobka iz leta 2002.  

Fotografija je iz osebnega arhiva Stanislava Zlobka. 

 

 

Pripravil: Dr. Tomaž Teropšič, vojni in vojaški zgodovinar 

 


