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Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci,
naporno, turbulentno, a uspešno leto se počasi končuje. Nabrali smo si nove izkušnje in spoznanja ter iz 
leta izstopamo močnejši. Prehod iz starega v novo leto je tisti čas, ko se ozremo v preteklo leto, ga 
analiziramo in ovrednotimo ter si hkrati postavimo nove cilje in izzive za prihajajoče leto.

Leto 2021 je bilo za 72. brigado zagotovo posebno. Po dolgem času smo brigado začeli popolnjevati z 
novimi pripadniki Slovenske vojske, navdihujoč je bil tudi pogled na nadobudne in motivirane pripadnike 
na prostovoljnem služenju vojaškega roka v naših vojašnicah. V reviji, ki je pred vami, vam bomo 
predstavili nekatere ključne aktivnosti brigade v drugem polletju.

V brigadi se zavedamo pomena promocije vojaškega poklica in pridobivanja novega kadra za potrebe 
Slovenske vojske. V ta namen smo izvedli številne aktivnosti. Med drugim smo aktivno sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi sejma Sobra v Gornji Radgoni, v sodelovanju z Društvom vezist smo izvedli 
predstavitev poklica vezist in informatik na Koroškem in v sodelovanju z Društvom novomeških študentov 
izvedli pilotski projekt Call of duty. Slednji predstavlja nov, inovativni pristop k nagovarjanju mladih. Tudi v 
prihodnje si želimo čim več inovativnih idej za pridobitev pozornosti mladih in jih povabiti, da se 
preizkusijo v vrstah Slovenske vojske. 

Srečno 2022!

V zadnjem obdobju smo uspešno sodelovali pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje DRM2EX 
2021. Vajo smo med drugim izkoristili tudi kot pripravo na aktivnosti, ki nas čakajo v prihajajočem letu. 
Uspešna izvedba vaje je dokaz, da smo v poveljstvo brigade uspešno integrirali nove pripadnice in 
pripadnike s kompetencami za delovanje v mednarodnem okolju.

V novem letu vam želim veliko osebnega zadovoljstva, zdravja, pozitivne energije, osebnih zmag… 

Usposabljanje ostaja prva prioriteta. Kljub številnim operativnim nalogam smo vzdrževali bojno 
pripravljenost. Organizacija in izvedba mednarodne vojaške vaje Rock Kleščman, taktična vaja z bojnim 
streljanjem voda, artilerijsko bojno streljanje so samo nekatere aktivnosti, ki smo jih izvedli v zadnjem 
obdobju. Posamezni pripadniki 72. brigade ste svojo vrhunsko pripravljenost potrdili tudi na preverjanju 
obvladovanja osnovnih veščin in postopkov pehotnega vojaka za pridobitev znaka Expert Infantryman 
Badge v Italiji in na tekmovanju oddelkov Slovenske vojske z mednarodno udeležbo.

Prihodnje leto bo brigada praznovala 30-letnico delovanja. Ponovno bomo na težišču delovanja Slovenske 
vojske. Vse aktivnosti bomo podredili dvigu bojne pripravljenosti in recertifikaciji bataljonske bojne 
skupine 72. brigade. 
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Usposabljanje vojakinj in vojakov je potekalo od 4. 
oktobra do 19. novembra 2021. Vadbencem je 
omogočilo pridobivanje skupnega jedra znanj, 
veščin in kompetenc s področja taktike pehote, 
oborožitve s poukom streljanja, splošnih vojaških 
predpisov ter učinkovitosti premagovanja fizičnih in 
umskih obremenitev. 

Leta 2021 je bila ena izmed bistvenih nalog 
implementacija koncepta enotnega usposabljanja 
za vstop v Slovensko vojsko, na podlagi katerega bi 
v prihodnje zagotovili zadostne kadrovske vire. 20. 
pehotni polk je z zavedanjem o pomembnosti 
naloge prevzel organizacijo in izvedbo uspo-
sabljanja pripadnikov po programu specialističnega 
vojaškega usposabljanja vojakov pehote VED 
A11101 – vojak pehote. Po usmeritvi Ministrstva za 
obrambo za implementacijo koncepta enotnega 
usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko vojaki po 
uspešno končanem programu pridobijo osnovna 
specialistična vojaška znanja in s tem strokovno 
podlago za uspešno opravljanje začetnih nalog in 
zadolžitev na formacijskih mestih v enotah 
Slovenske vojske, predvidenih za VED A11101. Za 
izvedbo programa, skladno z opredeljenim 
tematsko terminskim načrtom, je bila ustanovljena 
učna delovna skupina z nosilno enoto 4. pehotne 
čete in pridodanimi inštruktorji iz sestave 20. ter 74. 
pehotnega polka.

Spoštovani pripadnice in pripadniki 72. brigade,

za nami je naporno leto, leto, v katerem smo se 
spoprijemali s številnimi izzivi, vsekakor pa tudi leto 
dosežkov in številnih izkušenj. Tako kot v 72. brigadi 
smo tudi v 20. pehotnem polku opravljali številne 
naloge: od izvajanja operativnih nalog s težiščem 
na državni meji, usposabljanj, udeležbe v 
mednarodnih operacijah in na misijah, civilno-voja-
škega sodelovanja in promocije vojaškega poklica, 
enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko 
vojsko do spoprijemanja z epidemijo in ukrepi za 
zajezitev širjenja virusa. Skupaj smo zmogli, 
vsekakor pa nam vseh nalog ne bi uspelo uresničiti 
brez enotnosti, tovarištva, korektnih medsebojnih 
odnosov ter osredotočenosti prizadevanj v 
uresničitev našega poslanstva. Uspešno opravljene 
naloge so še toliko bolj vredne v času kadrovskega 
primanjkljaja, s katerim se spoprijemamo. Pri-
spevek vsakega izmed vas v skupen mozaik do-
sežkov Slovenske vojske je zato najpomembnejši. 

Cenjeni sodelavke in sodelavci, pred nami je 
praznični čas, ki ga najprej namenimo svojim 
najbližjim. Hkrati je to čas krajšega premora, zato 
se tudi oddahnimo, saj nas v prihodnjem letu čakajo 
številni novi izzivi, vključno z nadaljevanjem 
enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko voj-
sko. Vesel božič in srečno novo leto! 

Besedilo: Andrej Krivec



Pripadniki in pripadnice 74. pehotnega polka smo se 
tudi v preteklem obdobju z omejenimi viri uspešno 
kosali z vsemi izzivi. Sledili smo načelu, da tisoč 
želja ne spremeni ničesar, ena odločitev pa lahko 
spremeni vse. Sprejemanje (pravih) odločitev bo 
najpomembnejše v prihodnjem obdobju. To bo 
zaznamovano s pripravami na recertifikacijo 
bataljonske bojne skupine (BBSk). V poveljstvu že 
nekaj časa analiziramo stanje, razmišljamo, 
rišemo, pišemo in razpravljamo o tem, kako sebe in 
enote najbolje pripraviti na preverjanje. Imamo 
zagotovila, da bo BBSk na težišču delovanja in da 
nam bodo nadrejeni zagotovili vire, ki jih nujno 
potrebujemo za uspešno delovanje. Spomini na 
februar 2018 so še kako živi in nihče si ne želi 
ponovitve tistega obdobja. 

Naj spomnim, da je skladno z normativnimi 
dokumenti BBSk samostojna in samozadostna 
namensko oblikovana enoto SV (zmogljivost), ki za 
določeno časovno obdobje izvaja večrodovsko 
bojevanje v celotnem spektru in je sposobna 
vključevanja v višjo enoto taktične ravni v okviru 
kopenskih operacij zavezništva. Koncept razvoja 
BBSk naj bi predstavljal način, kako manjše države 
članice zavezništva razvijajo doktrino, organizi-
ranost, usposabljanje, opremo, vodenje, kadre, 
infrastrukturo in interoperabilnost. Precejšen zalo-
gaj za celotno vojsko, ne samo za poveljstvo 74. 
PEHP. Iz tega sledi, da recertifikacija BBSk ni projekt 
74. PEHP, ne 72. BR, temveč celotne Slovenske 
vojske. 

Razmišljanje o nekem operativnem ciklu, v katerem 
bi bili popolnoma razbremenjeni nalog, ki ne 
prispevajo k doseganju poslanstva, je izguba časa. 
Resničnost je takšna, da ob zdajšnji popolnitvi SV in 
obsegu nalog to ni mogoče. Sicer pa skorajda ne 
pomnimo, kdaj smo nazadnje, če sploh, izvedli 
operativni cikel v skladu z doktrinarnimi načeli. 
Povrhu vsega nad nami visi prekletstvo epidemije. 
Že skoraj dve leti nas koronavirus spremlja na 
vsakem koraku, podira načrte, razkriva najtemnej-
še plati posameznikov in v našo družbo vnaša 
razdor. Kljub temu z optimizmom zremo v prihod-
nost. Z misije Kfor so se vrnili naši pripadniki, kmalu 
bo konec nalog podpore predsedovanja Svetu EU, s 
kariernih šolanj se vračajo naši sodelavci, tudi 
epidemije bo kmalu konec … Mi smo in bomo 
pripravljeni, da še bolj zavihamo rokave in drugega 
za drugim podremo mline na veter, ki stojijo na poti 
do uspeha. 

Končujem z načelom, ki je neposredno povezano s 
prej napisanim o željah in odločitvah. Če se nič ne 
spremeni, se nič ne spremeni. Z drugimi besedami, 
v 2022 bomo uspešno dosegli postavljene cilje 
Slovenske vojske le, če bo na vseh ravneh 
udejanjeno načelo podpirajoč – podpiran in se bodo 
kaj kmalu nekatere konkretne zadeve spremenile.

Besedilo: Jure Himelrajh



Besedilo: Dušan Babič, Matic Vidic in Stanko Mavsar

Po temeljitem premisleku se je pojavila zamisel, da mladim, ki so 
neločljivi od takih in drugačnih zaslonov, ponudimo računalniško 
igrico v resničnosti – tri dni doživetja igrice Call of Duty. Ker smo 
vedeli, da sami lahko zgolj oblikujemo zamisli in je naše 
poslanstvo sodelovanje s civilnimi organizacijami, smo k 
sodelovanju povabili Društvo novomeških študentov, ki so ciljna 
populacija uporabnikov našega projekta. Pokazali so zanimanje in 
pripravljenost za soorganizacijo, zato so takoj začeli promocijo in 
obveščanje svojih članov. Ker je bil projekt piloten, je bilo toliko 
bolj pomembno, kakšni bodo začetki, zato smo za pomoč pri 
oglaševanju prosili lokalno agencijo za marketing, če so za vojaški 
pasulj pripravljeni svetovati, kako nastopiti na socialnih omrežjih. 
Ko so se seznanili s projektom, so od navdušenja sklenili, da bodo 
sodelovali pri projektu pro bono in skrbeli za celoten marketing na 
socialnih omrežjih. 

Poleg rednega usposabljanja sta predstavitev vojaških poklicev in 
promocija zaposlovanja v Slovenski vojski zaradi izziva 
pridobivanja novih kadrov eni od ključnih nalog Slovenske vojske. 
Kako mladim zanimivo promovirati vojaški poklic, pa je nikoli 
končana zgodba, saj se z generacijami spreminjajo tudi pogledi 
mladih, kakšna naj bo odločitev za poklicno pot. Usmeritev, da 
morajo enote aktivno delovati na področju pridobivanja novih 
kadrov, smo dobili tudi v Teritorialnem polku 72. brigade. Naloga 
je za nas predstavljala velik izziv, saj nimamo možnosti uporabiti 
niti bojnih enot niti atraktivne vojaške opreme in oborožitve, ki bi 
mlade vizualno navdušile. Tako smo bili postavljeni pred težko 
nalogo. 

Tako je na TikToku nastal profil Call of Duty izziv, ki je v zgolj enem 
mesecu obnorel mlade. 10.000 sledilcev in prek 800.000 ogledov 
posameznega videa so več kot zgovoren rezultat. Da je moč v 
sodelovanju, so potrdili tako v Šoli za podčastnike kot v 
zdravstveni enoti, ki so kljub lastni obremenjenosti sodelovali pri 
promociji, načrtovanju in izvedbi. Koncept, da se predhodno na 
selekciji izbranih dvanajst mladih poda na misijo elitnega vojaka, 
je tako ugledal luč sveta. Začelo se je v soboto, 11. septembra, v 
Vojašnici Franca Uršiča/njihovi bazi, kjer so se »elitni vojaki« 
zbrali in začeli pripravo na šestintrideseturno misijo, polno 
nepredvidljivosti, zapletov in presenečenj. Po pripravi, v kateri so 
se seznanili z osnovami orientacije in veščin preživetja, se je 
misija začela. Po zajtrku v bazi so se udeleženci znašli na 
sovražnikovem ozemlju brez orožja in druge opreme. 

ali primer dobrega sodelovanja



Na podlagi odzivov v okolju uvajamo izboljšave in 
razvijamo tudi nove projekte in nove pristope na 
tem področju. Začeli bomo izvajati tematske 
vikende za mlade. Nova pridobitev, s katero se 
bodo udeleženci lahko preskusili, ali so iz pravega 
testa za vojaka, je nabava opreme za taktične 
igre (airsoft). Vojašnica Franca Uršiča Novo 
mesto je začela tudi zagotavljati infrastrukturne 
pogoje za kakovostno in atraktivno izvedbo 
aktivnosti, povezane s pridobivanjem kadrov 
oziroma za potrebe novega koncepta enotnega 
usposabljanja za vstop v SV na podlagi programa 
temeljnega vojaškega strokovnega usposab-
ljanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka. 
Za to smo za nastanitev določili dva nastanitvena 
objekta, kjer lahko z dvigom standarda zago-
tovimo nastanitev za 150 ljudi.

Preživeti so morali noč in počakati na lokalnega 
vodiča, ki jih je potem, ko jih je odkril sovražnik, 
vodil po skritih poteh do mesta vkrcavanja na 
tovornjak. Ker tovornjak zaradi varnosti ni mogel 
peljati na točko evakuacije, so morali premagati 
še 15 km poti po gozdu Kočevskega roga. 
Helikopter jih je po devetih urah napetosti in igre 
z živci dostavil v bazo in tako je bila misija kon-
čana. S tem projektom smo mladim najprej želeli 
predstaviti nov pristop, jih aktivno vključiti, 
predvsem pa je bil ta projekt test za pripadnike 
naše enote, kako hitro se lahko odzovemo, 
povezujemo in pripeljemo v kratkem času projekt 
od zamisli do izvedbe. 

Pokazalo se je, da tak pristop povezuje pripadnike 
in v enoto vnaša svežino in zagon. Teritorialni polk 
bo tudi v prihodnje sledil svoji viziji in poslanstvu 
na področju civilno-vojaškega sodelovanja, s po-
udarkom na pridobivanju kadrov. Nadaljevali 
bomo z izvedbo uspešnih, že preizkušenih 
projektov, kot so projektni dnevi, dnevi odprtih 
vrat, konvoji SV, obrambni dnevi srednjih šol v 
domicilu. Primer dobre prakse sodelovanja lokal-
nih skupnosti in SV je tudi izvedba usposabljanj in 
praktičnih vaj posameznih enot v okolju oziroma 
občinah, kjer SV ni fizično prisotna. Zadnji primer 
dobrega sodelovanja, ki je med civilnim prebi-
valstvom dobro sprejet, je usposabljanje Šole za 
podčastnike v urbanem okolju po Črnomlju, ki je 
bilo odprto za javnost.



SREČNO. 

V Rodovskem bataljonu smo nosilci zmogljivosti 
slovenskih kontingentov za operacijo Okrepljena 
prednja prisotnost (eFP), ki jih pripravlja 72. 
brigada. Tako smo letos poleg drugih nalog namenili 
težišče delovanja vzpostavitvi 10. kontingenta, ki 
začne delovati v Latviji decembra 2021. Tja 
napotujemo pripadnice in pripadnike Baterije za 
ognjeno podporo s pridodanimi pripadniki drugih 
enot SV ter oboroženih sil Črne gore.

»Dejstvu, da so se nekateri posamezniki kolektivu 
pridružili pozneje, smo se pripadniki na usposab-
ljanjih dodobra spoznali in povezali. Da SKUPAJ 
ZMOREMO, se je najbolje pokazalo na preverjanju 
končnih operativnih zmogljivostih kontingenta, ki je 
bilo izvedeno novembra na OSVAD Poček. Ognjeni 
vod je s pridruženimi elementi prikazal izvedbo 
taktičnih postopkov v odziv na pripravljene 
incidente, zmožnost 48-urnega samostojnega 
delovanja s prebivanjem na prostem ter preverjanje 
okronal z izvedbo artilerijskega bojnega streljanja s 
TH 155 mm. Pred pripadniki je trenutno le še sklepni 
del priprav – to je pakiranje opreme in oborožitve 
ter premik na območje delovanja, ki je načrtovan 
sredi decembra.«

Čeprav smo vzpostavili in v MOM napotili že številne 
kontingente, se na začetku priprav vedno 
srečujemo z izzivi. A ti so nekako dobrodošli, saj 
zagotavljajo dinamiko našemu delu. In na koncu, ko 
ob uspešnem zaključku pogledaš na opravljeno 
delo, je ravno zaradi teh izzivov občutek še toliko 
boljši. A tukaj govorimo o pripravah. Delo je 
uspešno končano, ko se po uspešno opravljeni 
nalogi v MOM vse pripadnice in pripadniki 
kontingentov vrnejo domov ter končajo vse 
aktivnosti, povezane z MOM. Zato v tem trenutku 
želim uspešne priprave 11. kontingentu, SVNKON 
10 eFP pa želim uspešno opravljen MOM in da se vsi 
vrnejo živi in zdravi k svojim bližnjim in tudi k nam, 
sodelavcem. 

Izbor kadra in usposabljanje kontingenta sta imela 
svoje izzive, ki pa so jih pripadniki pod vodstvom 
poveljnika kontingenta stotnika Mitje Hajdinjaka 
uspešno rešili:

10. kontingent se še ni odpravil v MOM in začel 
delati, že potekajo priprave za vzpostavitev 11. 
kontingenta, katerega nosilec je Četa za jedrsko, 
radiološko, kemično in biološko obrambo 72. 
brigade. Dela in nalog v bataljonu tako ne bo 
zmanjkalo. Že zdaj poteka usposabljanje za VED, ki 
nam bo zagotovil dodatne pripadnike, ki bodo 
popolnjevali kontingent. Začelo se je z izborom 
kadra, seznamom ključne opreme in izdelavo 
bistvenih nalog. 

Besedilo: Sergej Vogrin in Mitja Hajdinjak 



Slovenska vojska se je odzvala na povabilo 
ameriške vojske in na tečaj poslala devet 
pripadnikov. Žal nas je po spletu okoliščin tečaj 
končalo sedem pripadnikov, kar pa je vseeno velik 
odstotek, saj je znano, da tečaj uspešno opravi v 
povprečju le okoli 15 odstotkov udeležencev 
ameriške vojske. Gre namreč za eno najzahtev-
nejših preverjanj posamične usposobljenosti 
pehotnega vojaka. Tukaj se preizkušajo posamez-
nikova telesna pripravljenost, orientacijsko znanje 
in delovanje v posameznih individualnih postopkih 
na področju sanitete, oborožitve ter na različnih 
področjih patruljiranja in podajanja poročil.

Preverjanje Expert Infantryman Badge (EIB), ki ga 
je organizirala 173. zračnodesantna brigada 
ameriških oboroženih sil, je tudi tokrat potekalo v 
ameriški bazi Del Din v italijanskem mestu Vicenza. 
Program preverjanja za pridobitev znaka strokov-
njaka pehote poteka v ameriški vojski že vse od leta 
1943, šele v poznih osemdesetih pa so se ga začeli 
udeleževati tudi pripadniki drugih vojsk. Tokrat se 
ga je udeležilo 1060 pripadnikov vojsk Združenih 
držav Amerike, Hrvaške, Italije in Slovenije.

Utrujeni od vsega preverjanja, od vročine, ki nam v 
vseh treh tednih ni prizanašala, smo po uspešnem 
dnevu z velikim nasmehom na obrazu skrbno 
pripravljali opremo in nahrbtnik za zadnjo dejanje. 
Peti dan – tako imenovani »march« oziroma pohod z 
opremo, ki je pri posamezniku tehtala vsaj 20 
kilogramov, na razdalji 19 kilometrov premagati v 
manj kot treh urah. Prihod skozi cilj, srečen, 
nasmejan in utrujen stopiš še pred zadnje dejanje. 
Na čas in v pravilnem postopku pregledati 
izpraznjenost, razstaviti, sestaviti in narediti test 
funkcionalnosti na M4. In zdaj lahko končno odložiš 
nahrbtnik, opremo, se sprehodiš do svojih soborcev 
in si medsebojno iskreno čestitaš, saj veš, da je ta 
cilj več kot zaslužen. Sledile so slovesnost, podelitev 
znakov strokovnjaka pehote in priprave na odhod 
domov.

V poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih urah 
smo se vrnili v bazo in po slabem triurnem počitku je 
sledil nov dan. Četrti dan – preverjanje s področja 
oborožitve. 

Prvi teden – teden neznank in stotih vprašanj. Vsako 
jutro postroj in nato delo po skupinah, v katere smo 
bili določeni na posameznih delovnih točkah. 

Tretji teden – teden preverjanja. Jutro, drugačno od 
preostalih. Zdaj gre zares. Ob zgodnji peti uri smo 
bili pripravljeni na preverjanje gibalnih sposobnosti. 
Utrujenost po dveh tednih usposabljanja, težko 
ozračje in dolga ravnina skoraj dveh krogov po bazi 
so nam dali vetra. Vendar nam je večini uspelo. 
Sledilo je celodnevno preverjanje s področja sani-
tete, področja v katerem smo bili pripadniki SV še 
posebno samostojni. Prvi dan – uspešen, večerni 
počitek in priprave na naslednji dan. Drugi dan – 
preverjanje s področja patruljiranja in poročanja. 
Področje, za katero smo bili prepričani, da je 
ključno, da uspešno končamo tečaj. In bilo je tako. 
Tretji dan – izvajanje dnevne in nočne orientacije v 
hribovju na 1600 metrov nadmorske višine. 

Za uspešno končan tečaj je najprej odgovoren vsak 
posameznik zase, vendar se je še posebno v našem 
primeru pokazalo, kako pomemben je dober tim. 
Pripadniki SV smo, ne glede na to, iz katere enote 
prihajamo, ne glede na to, kateri čin nosimo, 
pokazali od prvega dne, da znamo več kot odlično 
med seboj sodelovati, si pomagati, se medsebojno 
motivirati, spodbujati. Tečaj je bil izredno težek, 
zahteven, vendar kljub temu spodbujam vse 
zaposlene v SV, da se ga, če imajo željo in možnost, 
udeležijo in uspešno končajo. Kajti če si nekaj dovolj 
močno želiš, lahko to tudi narediš!

Ob prihodu v ameriško bazo Del Din smo se 
namestili v šotore in v roke dobili uradno knjigo EIB. 
V njej so bila točna navodila, kaj mora imeti 
kandidat ves čas tečaja na sebi, kaj mora imeti v 
nahrbtniku in kakšni so postopki ter norme, da 
uspešno opravi naloge na posameznih individualnih 
točkah. 

Drugi teden – teden poskusnega preverjanja in pri-
prave na zaključno preverjanje. 

Besedilo: Aleš Marinič



Oktobra je v Republiki Sloveniji potekala osrednja vaja sil 
Slovenske vojske v letu 2021, imenovana Zaščita, 
reševanje in vojaška mobilnost 21 – DRM2EX.

72. brigada je v okviru vaje DRM2EX21 načrtovala in 
izvedla steber zaščite, reševanja in pomoči. Kompleksnost 
vaje je najvidnejša iz zelo raznovrstne sestave, saj je v 
tem stebru skupno sodelovalo 518 pripadnikov, od tega 
251 pripadnikov SV, 209 pripadnikov partnerskih držav in 
58 pripadnikov URSZR. Skupno je bilo uporabljenih 114 
vozil in delovnih strojev. Helikopterji SV so sodelovali pri 
sedmih nalogah reševanja.

Aktivnosti so potekale na 14 različnih lokacijah po 
celotnem ozemlju zahodnega dela RS, od Julijskih Alp na 
severu do obale Jadranskega morja na jugu, od tega jih je 
bilo deset na civilnih vpoklicanih zemljiščih. Na večini teh 
delovišč so večnacionalne vojaške zmogljivosti izvajale 
naloge zaščite in reševanja v sodelovanju z zmogljivostmi 
URSZR. Tako so ekipe vojaških gorskih reševalcev skupaj z 
Gorsko reševalno službo RS reševale ponesrečence z gora, 
tudi s pomočjo helikopterske reševalne ekipe SV. Civilne in 
vojaške enote, specializirane za delo z neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi, so s skupnimi močmi nevtralizirale ob 
potresu odkrita ubojna sredstva. Inženirske enote 
partnerskih držav so rekonstruirale poškodovane ceste in 
postavljale lansirne mostove. Gasilske enote širšega 
pomena so zaznale uhajanje nevarnih industrijskih snovi iz 
porušene tovarne in poškodovane vlakovne kompozicije, 
zaradi omejenih zmogljivosti pa je na pomoč priskočila 
RKBO-četa in z dekontaminacijo sredstev in delavcev 
dokončno odpravila posledice potresa. Pri tem so 
zdravstvene ekipe SV poskrbele za poškodovane in jih 
prepeljale v ROLE2. Enote za prečiščevanje vode so s 
svojimi kapacitetami zagotavljale pitno vodo za lokalno 
prebivalstvo v več občinah, kjer so zaradi potresa ostali 
brez nje. Gasilskim enotam je na terenu pri gašenju 
gozdnega požara na pomoč priskočil helikopter SV. Enota 
BPL je izvajala izvidovanje območja potresa in z živo sliko 
pomagala poveljstvu pri oceni škode. Enota CIMIC je 
zagotavljala podporo s stalno povezavo z lokalnimi 
skupnostmi in podajala ocene vpliva vojaških aktivnosti na 
civilno okolje.

Odziv lokalnih skupnosti na delovanje v civilnem okolju je 
bil zelo pozitiven, saj si je vajo na različnih lokacijah prišlo 
ogledat veliko ljudi, župani občin, številna gasilska 
društva, Civilna zaščita ter druga društva in organizacije.

Opravljene ključne naloge so bile integracija partnerskih 
sil v šest različnih zmogljivostih in mednarodno poveljstvo 
namenskih sil, katerega jedro so sestavljali pripadniki 
poveljstva 72. brigade pod poveljevanjem poveljnika pk. 
Boštjana Baša, urjenje poveljstva 72. BR iz VPO z 
integriranimi pripadniki partnerskih držav, izvedba 
predavanj s temo zaščite in reševanja, skupno urjenje 
vojaških zmogljivosti vseh držav in URSZR, izvedba FTX 
ter organizacija in izvedba DVD, na katerem so sodelovale 
vse partnerske države in civilni akterji sistema zaščite in 
reševanja v Republiki Sloveniji.

Besedilo: Peter Verdnik





Besedilo: Klemen Jaunig

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja 
so pomagali predstavniki Zveze 
slovenskih častnikov, Veteranov vojne 
za Slovenijo in Policijskega veteran-
skega združenja SEVER. Z njihovim 
sodelovanjem ohranjamo vez med 
pripadniki, ki so v vojni vzpostavili Slo-
vensko vojsko in obranili suverenost 
Republike Slovenije, ter novim rodom, 
ki skrbi za ohranjanje tradicije in je 
zagotovilo, da bo Slovenija ostala 
samostojna in suverena. 

Podčastniški zbor 72. brigade je 23. in 
24. oktobra 2021 v Prekmurju 
organiziral že 8. tekmovanje oddelkov 
z mednarodno udeležbo. Tekmovanja 
sta se poleg osmih ekip Slovenske 
vojske že tradicionalno udeležili ekipi 
nacionalne garde Kolorada in hrvaške 
vojske. Prvič letos pa so sodelovale 
ekipe vojske Severne Makedonije, 
kosovskih varnostnih sil in ekipa civilne 
policije iz Policijske uprave Murska 
Sobota. Ekipe so se pomerile v vojaških 
veščinah in spretnostih. Prav vse so 
pokazale visoko stopnjo posamičnega 
in skupinskega znanja, motivacije, 
timskega dela in tekmovalnega duha.

V skupni razvrstitvi je prvo mesto 
zasedel oddelek 132. gorskega polka, 
drugo mesto oddelek 74. pehotnega 
polka, tretje pa oddelek hrvaških 
oboroženih sil. V razvrstitvi SV je prvo 
mesto zasedel oddelek 132. gorskega 
polka, drugo mesto oddelek 74. 
pehotnega polka, tretje pa oddelek 10. 
pehotnega polka. Oddelka Rodovskega 
bataljona 72. brigade in 20. pehotnega 
polka sta dosegla četrto in peto mesto.



Besedilo: Matej Ogrizek

Leta 2019 je bilo organizirano zadnje 
tekmovanje oddelkov SV. Zaradi različnih 
dejavnikov je bilo za 74. PEHP zelo neuspešno. 
Ker naslednje leto zaradi pandemije covida-19 
tekmovanja ni bilo, je težka dediščina slabega 
rezultata ostala vse do letošnjega tekmovanja.
Vedoč, v kaj se spuščamo, smo se kot ekipa 74. 
PEHP dobro zavedali, da vsaka stvar potrebuje 
dobre temelje za končni uspeh. Zato smo 
naredili načrt usposabljanja – priprav, da po-
stavimo stvari na tisto želeno mesto z jasnim 
ciljem uvrstiti se med najboljše tri oddelčne 
ekipe. Da dosežemo ta cilj, smo se zavedali vsi 
v oddelku, v katerem sta bili motivacija in 
zagnanost na zelo visoki ravni. V sklopu priprav 
na tekmovanje smo imeli tri tedne časa. 
Tekmovalni oddelek je bil zaradi vseh nalog in 
enote sestavljen iz pripadnikov 1. PEHČ, 2. 
PEHČ, 3. PEHČ in izvidniškega voda. V sklopu 
priprav smo opravili deset pohodov z obreme-
nitvijo in preostale sklope preverjanja CFT, 
potiskanje vozila in oskrbo enote. Zavedali smo 
se, da potrebujemo hitrost na pohodu in fizično 
pripravljenost, če želimo biti tam, kjer je mesto 
74. PEHP. Po uspešnem zaključku smo vedeli, 
da smo nalogo opravili zelo uspešno. Vedeli in 
videli smo, da so tudi drugi oddelki na tekmo-
vanje prišli pripravljeni in motivirani. Še pose-
bej je to veljalo za oddelke balkanskih držav. 
Tudi oddelek PU Murska Sobota je pokazal 
dober nastop. Vendar pa nam je bil največja 
nevarnost oddelek gornikov, ki so branili 
zmago z zadnjega tekmovanja oddelkov. V 
pričakovanju zaključka tekmovanja in razgla-
sitve rezultatov so se minute kar pošteno vle-
kle. Po prihodu zadnjega oddelka v cilj je sledila 
razglasitev rezultatov. Pogled na razpredelnico 
je bil več kot zadovoljiv. Dosegli smo skupno 
drugo mesto z minimalnim zaostankom za 
našimi najresnejšimi konkurenti, pripadniki 
132. gorskega polka, ki jim ob tej priložnosti 
čestitamo. Zelo nam je odleglo, saj smo dosegli 
cilj in pokazali, da smo pripadniki 74. PEHP 
pravi borci. 

Za dosego tega rezultata je pomembno, da se 
zavedamo, da smo močni le kot celota, da je 
potrebna podpora vseh v enoti. Pomembno je, 
da se zavedamo, da predstavljamo svojo 
enoto, SV in navsezadnje tudi svoj poklic. Brez 
podpore poveljnika polka, enotovnega pod-
častnika, poveljnikov čet bi bil rezultat slab 
oziroma ga ne bi bilo. Za prihodnost si pripad-
niki oddelka želimo, da bi pozitivna izkušnja 
privabila še večje število pripadnikov polka, ki 
bi v tekmovanju videli izziv in možnost dokazati 
sebi in drugim, da smo najboljši v tem, kar 
počnemo. Bravo, ekipa: Rok Ernecl, Matej Pal, 
Primož Lovrec, Branko Okreša, Filip Vinter, 
Benjamin Bašek, Vinko Jagodič, Tilen Brancelj 
in rezervi Žan Vajda ter Aleš Marinič.

NI PREDAJE!!!
 
ROK ERNECL 
Z doseženim rezultatom na tekmovanju 
oddelkov smo pripadniki 74. PEHP dokazali, da 
smo odlično psihično pripravljeni vojaki, ki nam 
ne primanjkuje motivacije in volje do dela. 
Ponosen sem, da smo grizli vse do zadnjega 
koraka in na koncu zasluženo osvojili drugo 
mesto.

TILEN BRANCELJ 

Tekmovanje oddelkov mi je bila zelo dobra 
izkušnja, ki se je bom tudi v prihodnje z 
veseljem udeležil. Na tekmovanju smo z ekipo 
dali vse od sebe, pomembno mi je, da smo 
tekmovanje končali vsi v oddelku, saj je 
najpomembnejše timsko delo.

Tekmovanje oddelkov je bila zelo dobra 
preizkušnja. Je pokazatelj tega, da je 
najpomembnejše timsko delo in da ekipa 
deluje usklajeno. Največje zadovoljstvo je, da 
smo na koncu dosegli zastavljen cilj.

BENJAMIN BAŠEK 



Mi smo bili 43. rotacija, številni so bili pred nami, a 
za nami ostanejo samo še zadnji. Kfor 44 bo končal 
epoho delovanja slovenskih fantov in deklet na 
Kosovu v sestavi kinetičnega bataljona RC-W. V 
bazi  (C. V. I.) in na območju 
delovanja smo pustili velik pečat. Tega se zavedajo 
tudi naši zavezniki. Pripadniki Slovenske vojske 
smo v tej operaciji vedno profesionalni in pred-
vsem zanesljivi. Kolektivne izkušnje smo uspešno 
akumulirali in vzpostavili vzajemen odnos na 
nacionalni in mednarodni ravni. Istočasno lahko 
upamo, da smo kot Kfor dosegli pogoje, da lahko 
kinetika prepusti težišče nekinetičnim elementom. 
Kjer bodo za nas v ospredju elementi v nekine-
tičnem bataljonu – predvsem LMT-skupine 
(Liasion Monitoring Team) in drugi. 

Camp Villaggio Italia

Po vsaki končani nalogi pride čas za retrospektivo 
in evalvacijo. Ko se pogovarjam s pripadniki, se 
marsikdo spominja naših začetkov in številnih 
rotacij, ki smo jih kot pripadniki Slovenske vojske 
izvedli na mednarodni operaciji Kfor. Sam sem bil 
na tej misiji prvič in očitno tudi zadnjič v kinetični 
enoti. Marsikateri pripadnik oziroma pripadnica je 
zagotavljal svobodo gibanja in varnost v okolju 
tudi večkrat (številni so se najedli zarečenega 
kruha) in zagotovo še niso končali.

Na našo srečo se je »covidna situacija« umirila in 
dolgotrajne karantene niso predstavljale redne 
delovne rutine. Ob nastopu novih kontingentov, 
tudi drugih držav, se je izboljšalo stanje 
precepljenosti in tako so se po nekaj časa končno 
vzpostavile boljše delovne in življenjske razmere v 
bazi. Postopno sproščanje ukrepov je pozitivno 
vplivalo na vzporedne aktivnosti v operaciji. S tega 
vidika so se izvedle vaje tipa Opreh 1 (NMN na 
letališču Djakovica), sprostili so se pogoji za 
usposabljanje (simulator v bazi Bondsteel) in 
streljanja. Poleg rednih nalog smo pripadniki lahko 
tudi bolje preživljali prosti čas (fitnes, odbojka, 
pohodi – Dancon Marš, pohod na Gjeravico, Igre 
Kleščmanov in Triglav fest, koncert skupine CVI 
BLASTER ipd.).

»Situation is CALM and STABLE but STILL VERY 
FRAGILE!« (Vir: standardni SITREP poveljstva RC-
W) Številni smo se pošalili na račun dikcije rednih 
poročil poveljstva RC-W. Kako je mogoče, da je ta 
fraza prisotna v teh poročilih in se že nekaj let ni 
spremenila kljub spremembam varnostne situa-

cije, ki smo jo sledili septembra in oktobra 2021. 
Za celoten Kfor 43 je težišče delovanja doseglo 
višek septembra in oktobra. Od vaje Opreh 2, 
izzivov s tablicami, rotacije poveljnika Kforja do 
lokalnih volitev in z njimi povezanih incidentov 
smo uspešno sodelovali v operacijah v sestavi 
rednih nalog RC-W in TACRES v sestavi 
kinetičnega bataljona RC-E. Vse te naloge so bile 
opravljene profesionalno in zanesljivo, za kar so 
številni pripadniki naše čete prejeli priznanja in 
pohvale. Tukaj še enkrat kapo dol fantom in 
dekletom! Takrat ko je najbolj nujno, pripadniki 
Slovenske vojske pokažemo naš značaj.

Na kocu se je fraza »Situation is CALM and STABLE 
but STILL VERY FRAGILE!« potrdila. Še več, 
situacija na Kosovu je ponovno presenetila. Imam 
občutek, da se bo marsikomu v sestavi Kforja 
»kolcalo«, ko bo Sierra končala svoje naloge.

Glede opravljanja operativnih nalog je bila Sierra 
vedno na težišču delovanja znotraj kinetičnega 
bataljona. Poleg tega smo v okvir operativnih 
nalog dodatno uvedli tudi hrvaško četo. Glede na 
naše zmožnosti smo prevladovali po času 
zagotavljanja sil za hitro posredovanje »STORM«, 
izvedenih preskusih in predvsem odzivnosti 
takrat, ko je bilo treba.

Srečno, Kosovo in pripadnice ter pripadniki 
Slovenske vojske!

Besedilo: Jure Repina



Pred nami je najbolj čaroben čas v letu, ko se 
celotna družina zbere in preživi pomemben čas 
skupaj. Iskrice v otroških očeh, ko so njihovi očki in 
mamice skupaj z njimi ob božičnem drevesu, peki 
piškotov, pripovedovanju zgodb in običajev, 
gledanju božičnih filmov, so neprecenljive. 
Izkoristite ta čas in se posvetite drug drugemu, saj 
je le to tisto, kar res šteje. Ob tem se spomnim 
modrih besed italijanskega generala, ki mi je vedno 
govoril, da najpomembnejši je čas, ki ga preživimo 
skupaj, saj ti spomini ostanejo za vedno v naših 
srcih, vse drugo pa je minljivo.

Zavedam pa se, da je pred marsikatero vojaško 
družino težko obdobje, saj praznikov ne boste mogli 
preživeti s svojimi ljubljenimi, ker so ti v tujini. 
Želim vam, da tudi vi najdete čarobnost tega časa, 
si ustvarite lepe trenutke in mogoče dovolite, da 
skupaj ustvarite nove praznične običaje. Vem, da se 

pravi objem ne da nadomestiti, nam pa na srečo 
tehnologija omogoča, da se povežemo drugače. Če 
vam okoliščine in čas dopuščajo, si privoščite 
poseben praznični obrok na daljavo (prek zaslonov), 
mlajši otroci bodo zagotovo navdušeni nad 
prebrano pravljico, z malo iznajdljivosti pa je 
mogoče odigrati tudi kakšno družabno igro. 

Želim vam čarobne praznike!

Z mislijo na družine vojakov, njihove starše, 
partnerje in otroke sem letos ob dnevu Slovenske 
vojske in dnevu družin ustanovila posebno 
podporno skupino za vojaške družine MilMami. 
Njeno domovanje je na Facebooku in tam lahko 
vojaške družine najdete različne informacije ter 
nasvete za lažje korake v vojaških škornjih. Vesela 
bom, če se nam pridružite in nam dovolite, da se 
med seboj povežemo in spoznamo, saj tudi mi 
skupaj zmoremo (več). 

Kot žena vojaka sem v različnih situacijah spoznala, 
da sem močnejša, kot si mislim, in da nam pozitivna 
naravnanost vedno kaže pravo pot. To želim naučiti 
tudi najine otroke, ki marsikdaj hrepenijo po bližini 
svojega očeta, česar jaz ne morem nadomestiti, ne 
glede na to, koliko se trudim. Zamujeni rojstni 
dnevi, nastopi, celo rojstva so nenadomestljivi, a z 
veliko razumevanja vojaškega poklica tudi to 
postane del vsakdanjika vojaških družin. Ne morem 
reči, da se na to ravno navadiš, jih pa sčasoma 
sprejmeš in tako ti je lažje. Pomembno pa je, da se 
tega zavedamo, se o svojim čustvih pogovarjamo in 
da tudi vojaškim družinam ponudimo vso podporo in 
pomoč, ki si jo zaslužijo. 

Ob prihajajočih praznikih se mi zdi prav, da 
poudarim eno pomembnejših vrednot slovenske 
družbe, družino. Tudi življenje vojaka in njegove 
družine je zelo povezano, saj zadovoljstvo enega 
pomembno vpliva na drugega. Lahko rečemo, da ko 
vojak služi domovini, je enako tudi z njegovo 
družino. 

Sama sem se s pojmom vojaške družine srečala že v 
otroštvu. Tudi moj oče je bil namreč v vojski, in prav 
dobro se spomnim, kako sem z velikimi očmi in 
navdušenjem pričakovala njegovo vrnitev domov, 
pozneje pa je tudi moje srce izbralo vojaka, zato 
zelo dobro razumem pomen te pomembne 
vrednote. 

Besedilo: Sandra Zakrajšek



S sodelavci je uspešno končal tečaj Expert 
Infatryman Badge v Italiji, na zadnjem, 19-
kilometrskem pohodu je bil najhitrejši med 
slovenskimi tekmovalci. 

je pripadnik 74. pehotnega polka. Častni na-
ziv si je prislužil z nadpovprečno zavzetostjo 
in motiviranostjo pri delu. Aktivno je sode-
loval pri mednarodni vojaški vaji Odločen od-
govor na Slunju (Hrvaška), izstopal je tudi na 
tekmovanju nacij v »crossfitu«, kjer so pri-
padniki 74. pehotnega polka zmagali v skupni 
razvrstitvi.

Bil je tudi član letošnjega oddelka 74. pehot-
nega polka, ki je na Tekmovanju oddelkov SV 
zasedel končno drugo mesto. 

Kot inštruktor v učni skupini za prosto-
voljno služenje vojaškega roka v Murski 
Soboti je od junija sodeloval pri usposab-
ljanju prostovoljcev. V sklopu priprav je v 
Centru vojaških šol opravil še tečaj za 
inštruktorje.

je pripadnik Rodovskega bataljona. Aktiven 
je bil v tujini kot član patrulje v LMT na 
Kosovu, pa tudi doma. Kot izvajalec 
usposabljanja za pridobitev vojaške 
evidenčne doložnosti vojak vezist je prev-
zel pobudo in opravljal teoretična in prak-
tična predavanja kandidatom s področja 
radijskih naprav in taktike zvez. Nosilec 
usposabljanja je bil tudi na terenskih uspo-
sabljanjih. 

VOJAK

72. BR

Poddesetnik Matej Pal

Višji vodnik Andrej Plavšak

PODČASTNIK

72. BR



ČASTNIK

72. BR

poveljevanje Izvidniškemu vodu 74. PEHP.

je pripadnik 74. pehotnega polka. V preteklem 
letu je poročnik Grajžl poleg poveljevanja pe-
hotnemu vodu z odliko opravil dodeljene nalo-
ge. Vodil je specializacijo Šole za častnike, smer 
pehota, odigral pomembno vlogo pri integraciji 
opreme za nočno delovanje in streljanje ter 
implementaciji prenovljenega koncepta 
streljanja. Aktiven je bil pri načrtovanju in iz-
vedbi mednarodnih vojaških vaj Defender Euro-
pe 21 in Rock Kleščman 21 ter nadomeščal po-
veljnika motorizirane čete.

V prihodnjem letu ga čaka nov izziv: 

Poročnik David Grajžl

Nadporočnik 
Nejc Haladeja

je bil tudi za najboljšega častnika

častnika za operativne zadeve v

je letos končal štabno šolanje kot 
najboljši med slušatelj i  31. 
generacije in prejel zlato plaketo 
Poveljniško-štabne šole. Izbran 

20. PEHP v letu 2021.Uspehi pa

20. pehotnem polku niso 
uspavali, ostaja skromen in
navdihujoč z Gandijevimi
besedami: »Nihče se še ni dvignil
iz pepela, kdor ni šel zmagovito
skozi ogenj trpljenja.«

Nadporočnica 
Katja Beniger Zupanc

»Udeležba na tečaju je bila zame velika čast, 
nadgradila sem znanje iz angleškega jezika, strokovne 
terminologije in delovanja tujih vojsk, nenado-
mestljivo pa je bilo tkanje prijateljskih vezi s pripadniki 
zavezniških sil, s katerimi se bom prav gotovo še sre-
čala v kakšni operaciji ali na vaji.«

je pripadnica 20. pehotnega polka. Kot prva ženska 
pripadnica Slovenske vojske uspešno končala štabno 
šolanje ( ) na Maneuver Captain Career Course
Manneuver Center of Excellence v vojaški bazi Fort 
Benning v Združenih državah Amerike.



»Za upokojensko obdobje imam aktivne in 
delovne načrte, tako da dolgčas mi ne bo.«

»Moj prvi upokojenski načrt je vpis v glasbeno šolo 
in učenje igranja kitare. Čim več časa si želim 
preživeti ob morju na Pagu, kar bo zagotovo moj 
dom vsaj šest mesecev letno.

Lepih in manj lepih trenutkov je bilo veliko. 
Spomnim pa se enega smešnega iz leta 1993, ko 
smo s 74. OKMB sodelovali na vaji 'norcev' PREMIK 
93. Ja, prav zares smo bili norci, saj smo v 
štiriindvajsetih urah premaknili celoten bataljon z 
vso tehniko in moštvom iz Maribora na Poček. Bilo 
je enkratno in nepozabno. Deževalo je, opralo nas 
je v nulo, dejansko, ko sem pomislil na tuš, me je 
zmrazilo. Na dan vaje smo doživeli presenečenje, 
saj je po vsej tisti mokroti zapadel še sneg. Zaradi 
mokrih šotorov se je ta isti sneg oprijel strehe 
šotora in nam ga podrl. Z rezervno sestavo smo v 
spodnjicah ob štirih zjutraj skakali pri minus štirih 
stopinjah in v snegu iskali opremo in stvari. To je 
bil enkratni začetek vaje.«

Stotnik Dušan Kovačec, POV 72. BR:

Veliko uspehov, sreče in zdravja ob 
upokojitvi vam želimo sodelavci 

72. brigade.

»Najraje se bom spominjal dobrega kolektiva ku-
hinje in prijetnih dni, ki smo jih preživeli skupaj. 
Leta do upokojitve so mi hitro minila. Čeprav sem 
se kot 18-letnik vojske izogibal kot hudiča, sem 
nazadnje pristal v vojaških vrstah in tu po 27 letih 
dočakal pokoj, in ni mi žal. Načrtov za prihodnje in 
naslednja leta še nimam, moram o tem še v miru 
razmisliti.«

»Najlepši trenutki v vojaški uniformi so iz obdobja, 
ko sem delal v Učnem centru na Ptuju. Kot 
upokojenec se bom ukvarjal s čebelarstvom in 
varstvom vnukov. Sodelavcem pa želim, da 
ohranijo medsebojno spoštovanje in pozitivno 
energijo pri opravljanju nalog.«

Poročnik Tonček Planinc, EVOJ GM: 

VU Marjan Kuzma, EVOJ GM:

Poročnik Predrag Jajčevič, 74. PEHP:

»Zadovoljna sem, da sem lahko s svojimi 'tovariši' 
delila VSE trenutke v vojski, obljubim, da bom 
pazila nase in se obdala z ljudmi s sončnim 
nasmehom.«

December 2021 je za devet pripadnikov 72. 
brigade nekaj posebnega, saj bodo s 1. januarjem 
2022 upokojeni pripadniki Slovenske vojske. 
Čakajo jih nove dogodivščine in lepi spomini na 
prehojeno službeno pot.

December je v slovenski kulturi že tradicionalno 
obarvan razmišljajoče in načrtovalno. Ljudje ob 
odhajajočem letu delajo »življenjske obračune« in 
polni pričakovanj zrejo v novih dvanajst mesecev.

Kakšni so njihovi načrti za »tretje življenjsko 
obdobje« in česa se bodo iz vojaških dni z 
veseljem spominjali, so nam zaupali:

Stotnik Robert Lenarčič, POV 72. BR:
»Vinogradnik, ribič in varuška vnukov, to so moji 
načrti za naslednja leta. Najlepši 'vojaški' trenutek 
bi težko izpostavil, lahko pa povem, da sem vsak 
dan od doma v službo odšel z veseljem.«

Višja vodnica Brigita Medeot, OPP POV 72. BR:

Besedilo: Aleksandra Ferlež
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Prispevki, objavljeni v reviji, niso uradno 
stališče Ministrstva za obrambo Republike 

Slovenije in Slovenske vojske.

Spoštovani.

Mestna občina Maribor v sodelovanju z 72. brigado 
Slovenske vojske vsako leto izvede slovesnost ob 
državnem prazniku, dnevu generala Rudolfa Maistra. 
Zaradi še vedno trajajočih razmer in sprejetih ukrepov za 
zajezitev širjenja virusa covid-19 ter dejstva, da je 
najpomembnejše naše zdravje, slovesnosti tudi letos žal 
ne moremo izvesti. Kljub vsemu pa si želimo, da se skupaj 
spomnimo na leto 1918 in usodne dogodke v noči, ko je 
general Rudolf Maister z omejenim številom soborcev 
razorožil in razpustil nemško varnostno stražo ter prevzel 
oblast v Mariboru.

Živeti z zavedanjem, kako pomembno je sodelovati in 
stopiti v bran ali pa na pomoč sočloveku, je vrednota, ki jo 
dajmo nositi s seboj na vsakem koraku. Danes, ko bijemo 
nevidne bitke z zelo močnim nasprotnikom, ki nas vedno 
znova opominja, kako krhko je človeško življenje, je še 
toliko bolj pomembno, da se naša življenja čim prej vrnejo 
v stare tirnice.

Z velikim poklonom generalu Rudolfu Maistru, njegovim 
soborcem in somišljenikom Vas naslavljava v želji, da s 
spoštovanjem do preteklosti in prihodnosti skupaj stopimo 
skozi čas, ki od nas zahteva predvsem pogum in jasen 
razum, ter s poklonom Maistrovi smelosti, odločnosti, volji 
in viziji okrepljene nacionalne zavesti enotno presežemo 
razlike in premagamo vse ovire.

S prijaznimi pozdravi,

polkovnik Boštjan Baš
poveljnik 72. brigade

Aleksander Saša Arsenovič
župan MO Maribor




