Kontraadmiral Renato Petrič
Kontraadmiral Renato Petrič se je rodil 8. novembra 1958 v
Ljubljani. Leta 1977 je končal Srednjo vojaško gimnazijo
Franca Rozmana Staneta v Ljubljani in svoje šolanje
nadaljeval na Mornariški vojaški akademiji v Splitu, ki jo je
leta 1981 tudi uspešno zaključil. Leta 2001 je uspešno
končal generalštabno šolanje v Poveljniško-štabni šoli v
Poljčah ter leta 2004 končal enoletno šolanje na Kraljevi
šoli za obrambne študije (Royal College of Defence
Studies) v Londonu.
Kontraadmiral Petrič je v nekdanji Jugoslovanski ljudski
armadi opravljal dolžnost poveljnika patruljne ladje, kot
poročnik bojne ladje pa se je junija 1991 pridružil
strukturam Teritorialne obrambe Republike Slovenije. V
svoji vojaški karieri je opravljal številne odgovorne naloge v enotah in poveljstvih
Slovenske vojske ter aktivno sodeloval pri njenem nastanku in razvoju.
Leta 1992 je postal načelnik odseka za načrtovanje v Republiškem štabu Teritorialne
obrambe, leta 1993 pa v istem poveljstvu prevzel dolžnost načelnika odseka za
pomorstvo.
Leta 1994 je bil povišan v čin kapitana korvete, leta 1995 v kapitana fregate in leta 1996 v
kapitana bojne ladje.
V letih 1996–1998 je dolžnost načelnika odseka za pomorstvo opravljal tudi v
Generalštabu Slovenske vojske, s čimer je veliko prispeval k razvoju pomorske
komponente Slovenske vojske – k organiziranju tako obalne obrambe kot same
mornariške enote Slovenske vojske.
V letih 1998–2001 je opravljal dolžnost namestnika poveljnika 2. operativnega poveljstva
Slovenske vojske v Postojni, leta 2001 bil imenovan v čin kapitana ter v istem letu v
Generalštabu Slovenske vojske prevzel dolžnost načelnika operativnega sektorja in
direktorja štaba, leta 2002 pa prevzel poveljevanje nad 2. operativnim poveljstvom.
Leta 2003 je postal svetovalec za obrambo in pribočnik predsednika Republike Slovenije.
Od januarja 2005 do novembra 2006 je bil poveljnik sil Slovenske vojske, januarja 2007 pa
je bil imenovan za namestnika vojaškega predstavnika pri Evropski uniji ter leta 2009 za
namestnika vojaškega predstavnika pri Natu in Evropski uniji.
Do decembra 2010 je kontraadmiral Petrič tako hkrati opravljal dolžnosti poveljnika
Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini ter vojaškega predstavnika pri Natu in
Evropski uniji, z januarjem 2011 pa je imenovan za namestnika načelnika Generalštaba
Slovenske vojske.
Kontraadmiral Petrič je prejemnik številnih medalj in odlikovanj, med drugim zlate medalje
generala Maistra in zlate medalje Slovenske vojske.
Poročen je z Adrijano, s katero imata dva otroka. Živi v Ljubljani, njegova hobija pa sta
planinarjenje in smučanje.

