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Brigadir IVAN MIKUŽ 
 

Brigadir Ivan Mikuž je rojen 2. novembra 1963 v Kopru.  
 
 
Vojaška kariera in šolanje: 
 
1982 zaključek srednje vojaške šole 
1989 zaključek Vojaške akademije zračne obrambe v Zagrebu 
1989 poveljnik voda 
1990 poveljnik baterije 
1991 – 1993 štabni častnik in kasneje izvršilni častnik v Območnem štabu TO 

v Izoli 

1994 – 1996 poveljnik 410. pehotnega centra za usposabljanje v Postojni 
1996 – 1998 poveljnik 42. lahke pehotne brigade (REZ) v Ilirski Bistrici 
1998 – 2000 načelnik štaba v 2. operativnem poveljstvu v Postojni 
2000 – 2002 načelnik Poveljniško štabne šole v Poljčah 
2002 – 2004 štabne dolžnosti v Generalštabu SV: vodja delovne skupine za    

razvoj sil (J5), namestnik načelnika J8, načelnik sektorja za 
razvoj sil (J5) 

2004 – 2008 štabne dolžnosti v JFC Neapelj: načelnik združenega sektorja za 
koordinacijo (J3), namestnik načelnika štaba za operacije v 
DJTF (Deployable Joint Task Force) 

2008 – 2009 načelnik Centra za doktrine in razvoj v takratnem Poveljstvu za 
doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje 

2009 – 2011 pomočnik načelnika štaba na GŠSV – načelnik sektorja J5 
2011 – 2012 generalštabno šolanje v ZDA (Army War College PME, Carlisle 

PA) 
2012 – 2013 pomočnik načelnika štaba na GŠSV – načelnik sektorja J5 
2013 – 2014 namestnik načelnika štaba GŠSV za strateško planiranje 
2014 – 2018 obrambni ataše v ZDA 
2018 – 2019 namestnik generalnega direktorja v Direktoratu za obrambno 

politiko na MORS 
2019 – 2020 načelnik štaba na Poveljstvu sil Slovenske vojske 
2020 – 2021 načelnik Združenega sektorja za načrtovanje in politike na GŠSV 
2021 slovenski vojaški predstavnik pri Natu in EU 

 
 

Povišanja v činu: 
 

1986 podporočnik 
1987 poročnik 
1990 stotnik 
1994 major 
1998 podpolkovnik 
2003 Polkovnik 
2019 brigadir 
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Ostale izkušnje: 
 
- predavatelj taktike na Poveljniško štabni šoli. 
- vodja skupine v strateškem pregledu obrambe za področje MOM ter 

poveljevanja in kontrole v SV. 
- član medresorskih skupin za pripravo strateških dokumentov načrtovanja 

ReSDPRO, SOPR…). 
- načelnik pogajalske skupine za področje kopenske komponente v času pristopnih 

pogajanj Republike Slovenije z NATO. 
- član različnih projektnih in delovnih skupin Slovenske vojske in Ministrstva za 

obrambo (tranzicija SV v poklicno vojsko, razvoj koncepta izobraževanja in 
usposabljanja, idr.). 

 
 

Medalje in priznanja: 
 

- zlata medalja Slovenske vojske 
- srebrna medalja generala Maistra 
- legije za zasluge ZDA 
- pohvale in priporočila Natovih poveljnikov 

 
 
Tuji jeziki: 
 
Tekoče govori angleško in italijansko, srbsko  in hrvaško.  
 
Hobiji: 
 
kolesarstvo in vojaška zgodovina  
 
 
S soprogo Natašo, s   katero ima hčerko Matjo in sina Filipa, živi v Ljubljani. 


