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UVOD, KI TO NI
Da je Prva od nekdaj praznovala decembra, ve vsak, ki se vsaj malo spozna na slovensko vojaško uniformo. Da ognjemeta
nikoli ni prižigala junija, pa tisti, ki se ne.
Dilemi, ali naj bi 1. brigada praznovala
ustanovitev enote (maja 1998) ali zgolj
ohranjanje tradicije prvih postrojenih
enot (decembra 1990), ni videti konca.
Kaj je bilo torej prej, kokoš ali jajce? Država ali njene vojaške enote? Verjetno
toliko pravilnih odgovorov, kot bi bilo
vprašanih. Zato so vprašanja nepotrebna. Prva rada praznuje. Ponosno.
Lahko pa po novem to počne dvakrat
letno. Predlagam poveljniku, ko ga ujamem na šibkejši nogi. Zatorej Prve in
Prvi praznujemo tudi junija. Skupaj z
Desetim smo se veselili tudi že maja. Ne
dolgo po prazniku Slovenske vojske. Naj
bo čim več praznovanja, mogoče imamo
razlogov zanj več, kot si mislimo.
Prehojenih 30 let ali izkušenih 22? Kdo
ima prav in kdo nima? Mogoče je čas, ko
lahko imamo vsi prav. Vsak po svoje.
Zatorej, večni dilemi navkljub, nekaj dejstev:
− od leta 1968 je znotraj takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO RS) delovala zaščitna enota
(27. zaščitna brigada) s 30. razvojno
skupino kot profesionalnim jedrom;
− 17. decembra 1990 so bile v Kočevski Reki prvič postrojene slovenske
vojaške enote pod okriljem brigade
MORiS (od 13. oktobra 1992 preimenovane v 1. specialno brigado
MORiS);
− 1. brigada se je oblikovala z združitvijo 1. specialne brigade MORiS in
10. bataljona za mednarodno sodelovanje (10. BMS) 22. junija 1998 in
17. decembra, isto leto je dobila bojno zastavo.
Prva brigada kot nosilka tradicije prvih
postrojenih slovenskih vojaških enot
praznuje decembra. In razlog za praznovanje ima tudi junija. Juhu! Letos lahko
začne praznovati dvakrat. Mogoče celo
trikrat. Šestnajstega maja 1993 je namreč
prejela red Slovenske vojske na lenti. Prav
gotovo odlikovanje, vredno praznovanja.
Prva brigada je, kar je in kakršna je. Dejstvo je, da je nosilka združenega bojevanja rodov, da služi domovini in njenim
državljanom ter podpira nacionalne interese države na sončni strani Alp. Pa naj
bodo naloge na domači grudi ali na tujih
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tleh, izvedene samostojno ali z zavezniki, opravljene so »v piko«. Ali
vsaj v njej naboljši mogoči približek.
Ne glede na številčnost ali poimenovanje
poveljstvo poveljuje enotam. Čez čas je
imelo pod svojim okriljem različne enote, vse vrste oblik.
Leta 2004 so zavetje v krilu brigade našli
Poveljniško-logistična četa, 10. motorizirani bataljon, 17. bataljon vojaške
policije, 20. motorizirani bataljon, 670.
poveljniško-logistični bataljon in Odred
za specialna delovanja. Štiri leta pozneje
se je brigadi pridružil 74. motorizirani
bataljon, zadnjih osem let pa v sestavi 1.
brigade delujejo trije polki – 10. pehotni,
132. gorski in Teritorialni polk – okrepljeni z Rodovskim bataljonom, v njegovi sestavi pa deluje osem enot (Baterija
za ognjeno podporo, Četa za jedrsko,
radiološko, kemično in biološko obrambo, Četa vojaške policije, Četa za zveze,
Inženirska četa, Protioklepna četa), in od
vedno so (v različnih oblikah in sestavih)
nepogrešljive enote vojašnic in vojaških
objektov.
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Namesto kazala
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KAZALO, KI GA NI

Rdeča nit tokratne publikacije Prvi je eno
leto starejša 1. brigada. Koliko let ima, torej ni tako pomembno. Pomembneje je,
da je že čas, da se Prva predstavi, da se po
dolgem času ponovno na ogled postavi.
Nima kazala in niti izvlečka vsebine.
Nima veliko o terenih in hudo napornih
usposabljanjih. Ima pa nekaj več o zvestobi. O pogumu. O odnosih človek – človek, človek – pes. Ne le kolaž fotografij,
bolj zbirka misli, čustev, posledic pretresa možganov.
Misli, skladno z motom Mi smo prvi, zlite na papir. Misli Prvih o Prvih in kdo
v bistvu smo ter kje so naše flote, to ob
dobrem načrtovanju in sodelovanju ve
cela vojska.
Da nismo le seštevek 163 ženskih pripadnic in 920 moških pripadnikov in ne
zgolj delež v odstotkih častnikov, podčastnikov, vojakov, vojaških uslužbencev
in civilnih oseb. In namesto kadrovskega
negodovanja na temo »Od kod pomanjkanje virov?« odgovarjamo raje na vprašanje, kako do uniforme v sedmih dneh.
Najde se nekaj tudi o tem, koliko inteligence je v dobri »inteligenci« in ali je
operativa še vedno srce naše in vaše brigade.
Ker – logistika ali zaledje? – za Prvo ni
bilo nikoli vprašanje, ne utrujamo niti s
tehničnimi podatki o tem, kako smo Prvi
prišli od pešaka do junaka.
Sodeluje vojska s civilisti ali civilisti z
vojsko? O tem se rado in lepo bere. In vse
to le zato, ker ima »šestica« z/veze povsod. Sploh v zvez(d)ah.
O tem, kako so »logaški pankrti« (op.
Škerbinc, nekdanji poveljnik 10. motoriziranega bataljona, ob 20. obletnici)
romali iz Logatca do Ljubljane, smo v
preteklosti že podrobneje pisali. Tokrat
nekaj o tem, da vsaka rdeča baretka ni
pr(a)va sokolsko rdeča, tista prava šteje
namreč 25 let.
O sreči gamsov z drugim domom v
osrčju prelepe Gorenjske se prepričajte
sami, barvna paleta letošnje pomladi pa
je na voljo pri »rodovcih« ‒ njihove glave
namreč pokrivajo baretke osmih različnih barv.

Menda res ni vse v velikih ceveh in dolgih dosegih, ampak, ko je treba, pa močna ognjena podpora je. Res je, da so »erkabeojevci« našim sirup, nasprotniku pa
bolj strup, in da so se spremenili tudi nekoč miličniki, danes policaji. Z nekaj policijskimi podvrstami. Še vedno velja, da
zaradi vezistov Prva ni brezvezna in da
inženirci gradijo, montirajo in sami tudi
podirajo. Skoraj pridejo tudi na dom.

In naj bo dovolj leporečenja. Vabljeni k
branju. Ne preskakujte strani, na koncu
morebiti naletite na preverjanje.

Kobre še vedno počnejo vse, razen pikajo
ne. Obveščevalni izvidniki so včasih delovali samo po tleh, danes pa z daljincem
(tudi) s kavča. In da ima Prva še vedno
»Spajke«, ne pajke.

Naj nas in vas nasmeh (še vedno in naprej) krepi.

Kako se za morebitno karanteno ob srečanju z nevidnim, nepredvidljivim in hudim nasprotnikom, covidom-19, poskrbi
na vojaški način, vedo Prvi z goriškega
konca, na naslednjih straneh pa najdete
tudi, kako naj bi bila videti prenovljena
vojašnica ob severni ljubljanski obvoznici. In še marsikaj drugega.

Vabljeni tudi h komentiranju. Za vsako
prejeto pismo bo uredništvo neizmerno
hvaležno. In odzivno.
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Ker kazal in tabel skoraj nihče več ne
pregleduje, vam namesto tega namenjamo nekaj vrstic. Vsaj nekaj bralcu v
odgovor, kaj pričakovati, in v opozorilo,
česa ne.

Pa hvala za »všečke«. Ampak gumba za
to bralci »milenijske« in mlajših generacij v tej publikaciji namreč ne bodo našli.

Uživajte!
Majorka Barbara Hanžič,
višja častnica za odnose z javnostmi
1. brigade

Mogoče je prišel čas, da prenehamo skrivati talente – Prva ga ima. Ne le v reperski in drugi vojaški poeziji, tudi v kuhinji. Kdor pravi, da se v vojski ne jé dobro,
se gotovo ne hrani v kuhinji Vojašnice
Edvarda Peperka.
Prva je veliko različnih posameznikov,
pisana množica enot. Ni lahko, ni pa čisto nemogoče. Nismo vsi Prve in Prvi isti
že vseh trideset let, je pa marsikdo temu
blizu. Mogoče v delih, različnih oblikah
in sestavah, pa vendar. Enkrat Prvi, vedno Prvi.
Svet Prve je vojaško zelen. Za koga marogasto pust, za Prve zgolj marogast. Lahko
pa je tudi športno obarvan, bojevniški,
pa tudi človeški, dobrosrčen. Z odtenki
humorja, hudomušnosti, zdrave pameti,
vizionarstva, in še in še. Tako pisan je
lahko vojaški svet. In v Prvi je.
Prvi nikoli ni manjkalo bojevniškega
duha in tovariškega zanosa, toda jedro
zmogljivosti še vedno ostaja posameznik. Spet on – človek.
Zunanjih posameznikov tokrat v publikacijo nismo vključevali – zaradi hvale
policistov, civilne zaščite, športnih zvez
in komitejev ter županov in drugih vplivnežev v domicilu Prve, bi lahko izgledali
preveč samovšečni.
Smo pa za tisto pristno misel o Prvi in
Prvih poprosili nekaj vplivnih nekdanjih
pripadnikov. Da vendarle o Prvih spregovorijo tudi drugi.
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SPOŠTOVANI PRVE IN PRVI,
DRAGI BRALKE IN BRALCI,
nositi vojaško suknjo je čast in privilegij
kot tudi izjemna odgovornost. Za 1. brigado vemo, da vsa dolga leta predstavlja
sidrišče vojaškega instrumenta moči države.
Največ govorimo predvsem o dolgih letih
sistematičnega razvijanja človeških zmogljivosti. Pripadniki smo v vseh teh letih
in različnih obdobjih razvoja Slovenske
vojske (SV) vztrajali, razvijali, gradili brigado na poseben način. Prva je v dobesednem pomenu bila, je in bo eliten vojaški
laboratorij proizvodnje odličnih vojakov.
Tistih skromnih, preudarnih in strokovnih mož in žena, ki danes opravljalo dela
in naloge v tujini in na domači zemlji ter
sočasno opravljajo številne odgovorne
dolžnosti na vseh treh ravneh delovanja
v SV. Tako kot v preteklosti se tudi danes
vsi iz SV obračajo na nas skoraj vsakodnevno z izjavo »Potrebujem odličnega
desetnika, štabnega vodnika ali stotnika«. Prva je že dolga leta prepoznana kot
sopomenka za odličnost doma in v tujini.
Tako vojaške enote kot posamezniki v
njej se morajo vedno prilagoditi trenutku s ciljem, da nadzorujejo proces in način opravljanja nalog na poti k doseganju
odličnosti.
To leto prepoznavam kot prehodno obdobje iz preteklosti v prihodnost. Prihajajoča leta postavljajo pred Prvo izzive in
nujne prilagoditve, ki jih v vojaške organizacije vnašajo procesi modernizacije in
kadrovske popolnitve. Vse vojaške enote
gredo kronološko skozi različna obdobja.
Pred nami so leta, ki bodo zahtevala od
nas veliko stopnjo inovativnosti, ustvarjalnosti, prilagajanja in kritičnosti. Resen
preskok v novo generacijo oborožitvenih
sistemov bo prinesel nove strokovne izzive in tudi odgovornost.
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Zahvalo in strumen vojaški pozdrav namenjam vsem bivšim pripadnikom Prve,
ki ste del mozaika enote. Vsi mi, ki pa
danes nosimo na svojih plečih to odlično
vojaško enoto izjemnih posameznikov in
enot, pa smo trdno odločeni, da jo bomo
predali v dobri kondiciji novi generaciji
pripadnikov.
Iskrene čestitke vsem sokolom ob vašem
jubileju četrt stoletja.
Naši domovini pa iskren vojaški pozdrav
ob 30. obletnici samostojne in neodvisne
Republike Slovenije.
Polkovnik Boštjan Močnik,
poveljnik 1. brigade

USPOSABLJANJE JE PREDNOSTNA
ZAHTEVA. ŠE VEDNO?
»Usposabljanje je prioriteta,« so na sestankih vodstvene sestave v 1. brigadi (1.
BR) lani poudarjali načelnik GŠ SV, poveljnik sil SV in poveljnik 1. BR.
Usposabljanje je bilo Prvi vedno prednostna naloga. To se je kazalo skozi celotno
zgodovino enote, prek uveljavljanja sodobnih standardov zavezništva, grajenja
zmogljivosti v enotah 1. BR prek priprav
in delovanj v mednarodnih operacijah
in na misijah (MOM), v številnih mednarodnih vojaških vajah, katerih nosilka
je bila 1. brigada, in v številnih terenskih
usposabljanjih, ki so v Prvi stalnica. Lahko bi rekli, da je usposabljanje zapisano v
njen genom.
1. BR bo po veljavnih aktih poveljevanja in kontrole tudi nosilka uvajanja
nove vojaške tehnike, s katero se bo
gradil novi srednji bataljon in pozneje
tudi srednja bataljonska bojna skupina.
Oboje v 1. BR. Vse to so dejstva, vse to
drži. Zakaj potem v naslovu usposabljanje postavljam pod vprašaj? Pomembno
je poudariti, da je 1. BR trenutno v zelo
neugodnem položaju, pred njo pa je ogromna odgovornost. Leto 2021 je začela
v najslabši kadrovski kondiciji v zgodovini enote, skupno kadrovsko popolnjena
malenkost nad polovico. Obseg obremenitve z operativnimi nalogami odstotno
še nikoli ni bil večji kot prav v letu 2021.
Enote, čete, vodi v 1. BR nimajo več razkošja delovati v osnovnih formacijskih
sestavah, kot smo bili navajeni v preteklosti, pač pa so se prisiljene namensko
organizirati za opravljanje vsakodnevnih
nalog. Nič boljše niso kadrovske razmere
v poveljstvih bataljona, polkov in brigade.

Na tej podlagi smo v 1. BR vstopali v
leto 2021. Ko smo izdelovali analizo poslanstva med pripravljanjem poslovnega
plana, sem se kot načelnik štaba spraševal, ali je usposabljanje še prednostna
naloga. Dejstva so kazala na to, da bo
usposabljanje samo še »ekskluziva«, namenjena enotam, ki gradijo zmogljivosti,
in enotam, ki odhajajo v MOM. Večina
1. BR pa bo izvajala operativne naloge
in podpirala »eksluzivneže«, da se bodo
lahko usposabljali. Skozi prizmo razumevanja prihodnosti je jasno, da bodo
trenutni poveljniki vodov, čet in enotovni podčastniki tisti, ki bodo čez nekaj let
gradili srednji bataljon z najnovejšo tehniko in srednjo bataljonsko bojno skupino. Le na izkušnji večletnega opravljanja
operativnih nalog?
Na tej podstati smo v 1. BR vstopali v
leto 2021. Ko smo izdelovali analizo poslanstva v procesu izdelave poslovnega
plana, sem se kot načelnik štaba spraševal, ali je usposabljanje še prioriteta?
Dejstva so kazala na to, da bo usposabljanje zgolj ekskluziva, namenjena enotam, ki gradijo zmogljivosti in enotam,
ki odhajajo na MOM. Večina 1. BR pa
bo izvajala operativne naloge in podpirala »eksluzivneže«, da se bodo lahko
usposabljali. Skozi prizmo razumevanja
prihodnosti je jasno, da bodo trenutni
poveljniki vodov, čet in enotovni podčastniki tisti, ki bodo čez nekaj let gradili
srednji bataljon z najnovejšo tehniko in
srednjo bataljonsko bojno skupino. Zgolj
na izkušnji večletnega izvajanja operativnih nalog?
S poveljnikom in brigadnim podčastnikom smo se odločili, da ne smemo sprejeti dejstva, da brigada opravlja samo
operativne naloge, pač pa moramo vsa
prizadevanja usmeriti v usposabljanje in
vsaki od enot (čet) med letom omogočiti
vsaj en zahtevnejši dogodek usposabljanja, na katerega se bodo vezala usposabljanja za uresničevanje seznama bistvenih nalog. Ponovno smo oživili proces
menedžmenta usposabljanja enot, kjer
smo proces načrtovanja spustili na raven
čet in ga verificirali dve ravni višje. Skozi prizmo načrtovanja poveljnikov čet
in skozi sinhronizacijo brigadne ravni
smo optimizirali in povezovali dogodke usposabljanja pehotnih in rodovskih
enot in zagotovili vsaj osnovno večrodovsko usposabljanje. Zavedamo se,
da je načrt krhek, zlasti ob upoštevanju
kadrovskih razmer in trajanja epidemije
covida-19. Dosegli smo, da je vodstveni
kader 1. BR ponotranjil dejstvo, da se bo
v enotah usposabljalo, dokler bo obstaja-
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Ob vsem navedenem je treba poudariti
tudi tveganje, ki se kaže v obremenjenosti
kadra. Izračuni kažejo, da bo obremenjenost kadra v enotah še vedno izjemna in
se bo leta 2021 le še povečala.
Prav zato bi rad na tem mestu nekaj besed namenil vsem pripadnikom 1. BR,
mlajšim in tudi tistim izkušenejšim, ki se
jim »status« v enoti kaže tudi v odtenkih
sive barve na laseh ali bradi. Spoštovani
sodelavci, hvala Vam za ves trud, angažiranost, požrtvovalnost in profesionalnost, ki ga vlagate v Vaše delo in uresničevanje nalog, doma in po svetu, in s
tem izkazujete karakter Prve. Hvala tudi
Vašim najbližjim, ki so Vam trdna opora doma, da lahko tako dobro opravljate
naloge s kokardo 1. BR na glavi.
Verjamem, da bodo na temeljih žlahtne
zgodovine Prva in na trudu sedanjosti
postavljeni kakovostni temelji, da bomo
ob naslednji okrogli obletnici lahko pisali o uspešno zgrajenem srednjem bataljonu in srednji bataljonski bojni skupini.
Male korake na tej poti, v izvedbi taktične vaje z bojnim streljanjem oddelkov s
streljanjem čez lastne sile in metom ročne bombe, smo premierno v SV izvedli
že letos. In tukaj se vsekakor ne bomo
ustavili.
Vse najboljše, Prva!
Podpolkovnik Jure Rosulnik,
načelnik štaba 1. BR

»POMEMBNO JE SODELOVATI, NE
ZMAGATI« ZA PRVE NE VELJA
Da je pomembno le sodelovati, je miselnost tistih večno drugih. Športni moto
pa v tem primeru ne drži za pripadnike
Prve. Kljub njegovi pomembni sporočilni vrednosti mislim, da se vojak z njim
ne more in ne sme poistovetiti. Če moto
preslikamo v vojaško okolje, to pomeni,
da če sodeluješ v boju in ne zmagaš, potem te verjetno več ni, ne preživiš.
Prva že z imenom govori o želji po zmagi. Čemu bi sodelovali, zmage pa si ne
želeli? Zakaj bi se skrivali v povprečju,

čemu ne bi jasno povedali, da smo, da
zmagamo, da smo najboljši? Vojaki in
podčastniki Prve smo tu, da taki smo.
Občutek zmage in biti najboljši je tisti, ki
bi moral biti blizu vsakemu vojaku. Želja
po prevladi in pozitivna tekmovalnost
morata biti prisotna v vojaških vrstah,
taka miselnost namreč vodi k napredku,
strokovni rasti in osebnemu razvoju, vodi
v zmago. Prizadevati si za več, vedno pa
obdržati nekoliko samokritike in jo uporabiti za motivacijo in izboljšanje svojih
dosežkov, je tisto, kar utrjuje zmagovalnega duha.
Resda si lahko ob takem razmišljanju in
delovanju v očeh drugih nerazumljen,
drugačen in sploh predmet razprav. Neštetokrat sem slišal ljudi govoriti: »Vi v
Prvi spet nekaj po svoje, spet nekaj 'iztrčavate'.« Vrednost tega je stvar osebnega
dojemanja. Jaz take izjave vedno slišim
kot krike obupa. Vsak ne more slediti.
Kdaj se pri skupinskem teku začne negodovanje, ko določeni posamezniki ne
morejo slediti tempu večine?
Vojaki in podčastniki Prve si vedno prizadevamo, da smo nad varno ravnijo
povprečja. Če si dober, če imaš značaj
zmagovalca, ne potrebuješ potrditve, to
potrjujejo tudi rezultati. Na tekmovanjih
oddelkov Slovenske vojske oddelki Prve
vedno osvajajo najvišja mesta. Pripadniki,
poslani na šolanja (tudi v tujino), se domov vedno vrnejo kot najboljši kandidati
generacij, v mednarodnih aktivnostih so
Prvi vedno med najboljšimi. Vsako leto
znova so vojaki in podčastniki Prve najboljši pripadniki Slovenske vojske (SV).
Pred Prvo so novi izzivi, in zmagovalna
miselnost bo spet imela ključno vlogo.
Prevzem nove tehnike, gradnja ciljev
zmogljivosti SV, vedno dodatne operativne naloge, usposabljanja in vaje. Zmagovalni duh se da doseči le z veliko treninga, odrekanja in požrtvovalnosti, zato
moramo iskati možnosti in priložnosti za
usposabljanja, individualno usposobljenost in psihofizično ter strelsko kondicijo. Na tem mestu
je ključna vloga podčastnikov.
Osebno trdim, da je podčastniška podporna linija v 1. brigadi prepoznavno, učinkovito in
uporabljeno orodje poveljnikov
brigade, kar pripisujem dejstvu, da se je njen razvoj začel
prav v takratnem 10. bataljonu
za mednarodno sodelovanje
(10. BMS) in da ima brigada
častnike, ki so s to linijo začeli
svoje prve korake in znajo z njo
živeti in delati.

Zaspati na lovorikah preteklih dosežkov
in si ne prizadevati za nadgradnjo je dolgoročno lahko pogubno. In tu nastopijo pomen zrelosti, profesionalnosti, ne
nazadnje razumevanja filozofije Prve in
vloga ter pomen podčastnikov s podčastniško linijo.
Zavedati se je treba, da ni pomembno
»samo« zmagati, pomembno je zmagovati. Zmagovati vedno znova, zmagovati
na različne načine. Zmagati je le en sam
korak, do zmage pa vodi dolga pot korakov. Kako to doseči? V Prvi imamo
rešitev – trdo delo v vseh razmerah, nekaj odrekanja, veliko samokontrole in
precej samozavesti. Živeti vojaško življenje. Ključno vlogo odigra miselnost
vseh posameznikov − od vojaka prek
podčastnika do častnika. Miselnost, ki je
zmagovalna in vodi po dolgi poti zmag
do končnega zmagoslavja. Sodelovati,
vendar z enim samim ciljem – končno
zmago.
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la vsaj najmanjša možnost za to. Poveljniki čet s pomočjo skupnega načrtovanja
usposabljanja razumejo širšo sliko 1. BR
in položaj, v katerem so drugi poveljniki čet. Razumejo načelo podpiranega v
razmerju do podpirati. Vedo, kdaj so na
težišču delovanja brigade in jih podpira skoraj cela brigada, da dosežejo cilje
usposabljanja, in kdaj oni podirajo druge, ki so v danem trenutku na težišču.

Če si dober in se zavedaš svojih kompetenc, zaupaš v svoje znanje in poznaš
svoje prednosti, hkrati pa izboljšuješ
svoje šibkosti, si vedno na najboljši poti
do Prvega. Na pravi poti do Prve. Prvi
poznamo svoje močne točke, vemo, kako
izkoristiti svoje danosti in znanje. Vemo,
kdaj se izpostaviti, da bi s svojimi dejanji
ali znanjem dodali manjkajoči delček v
vojaški mozaik. Vse to zato, da bi tehtnico prevesili v skupno korist. V takih trenutkih vsak Prvi zbere pogum in naredi
tisto več – samozavestno, ponosno, dvignjene glave. Ker ve, da je to prav, da je
to edino pravilno. In v sebi čuti moč, ki
vodi do zmage.
Ostanimo še naprej »Mah, spet vi iz
Prve«, kajti to je pot, ki vodi do tistega
več. Do napredka, do premika meja.
Samo ena je Prva.
Višji praporščak
Robert Rotar
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BESEDA JE (LAHKO) OROŽJE ali
NAJPREJ UM, NATO POGUM
Biti vojak je poslanstvo, ki si ga vsak od
nas jemlje na svoj način,
a ni pomembno tuje mišljenje, važen je
režim, po katerem živim.
Nekaterim predstavlja varnost in skrb za
državo in njene vrednote,
spet drugim le način za pridobitev
izkušenj ali tiste osnovne vsote.

In ker sem našel svoje mesto, želim
sporočiti vsem,
da rad imam, kar počnem in tudi zaradi
tega sem postal to, kar sem danes. Da
lahko na nek svoj način poskrbim za
dobro državljanov,
a da sam ob tem skrbim še za duhovno
rast in razvoj možganov.

A resnica je ena, da vsem nam je to
način življenja.
In prepričan sem, ko rečem, da vsi smo
istega mnenja.
V tem sistemu, kjer pravila predstavljajo
zakon, po katerem se dela,
in vsak dan prinese nova spoznanja, ko
dojameš filozofijo načela.

Tam, kjer cenijo se vrednote, kot so čast,
tovarištvo in domoljubje,
predanost, pogum, lojalnost, vztrajnost, a
predvsem dejanja, in ne samo obljube.
Izurjeni za čase hude, z ramo ob rami
smo nepremagljivi,
če stopimo skupaj kot ekipa in
pokažemo vse, kar so nas učili.

In skoraj vse bo tako, kot bi rad, da je, če
se le v glavi prepričaš,
ker če nekaj delaš z odporom, verjemi,
da tega se hitro naveličaš.
A če gledaš na vse, kar zgodi se, kot na
izkušnjo več v svoji zgodbi,
znebiš se vsega, kar bremeni te in vsega
tistega, kar ne sodi.

Ker vsak je prvo človek, šele nato se
delimo na dobre in slabe
in na poti do pozabe vse, kar šteje, so le
dejanja in navade.
Zato glej, kam usmerjaš čas, ker ko
minejo leta, ne da se nazaj,
bodi odprt za izzive, razmišljaj vnaprej,
a vedno živi za tukaj in sedaj.

Tja, kjer ceni se disciplina, in vse kar
pripomore k ugledu,
saj že tako težko je dobiti sredstva, če
gospodarstvo je na tankem ledu.
In ne vem, zakaj država bi gledala naj
tisto, kar daje nam kot nagrado,
če navsezadnje ve se, ko bo narod
strado, kdo bo zanjo pado.

Navsezadnje živiš in odgovarjaš zase in
ne za druge,
zato se raje loti trdega dela in pozabi na
tuje usluge.
Zapomni si, v življenju ni mogoče kar
preskočiti poglavja,
vse, kar zgodi se, ima svoj namen in zato
tudi tako dolgo traja.

Na fronti, kjer koraka se usodi naproti
po neznani poti,
in vsak s seboj nosi svoje strahove in
skrivnosti in čeprav veš, kdo si.
Mnogi te bodo poskušali prepričati, da
ti si v zmoti,
zato bodi previden in zapomni si, da
ljudje nikoli ne bomo roboti.

In naj v miru živijo ga vsi narodi, ki
hrepene dočakati dan,
saj celo naša himna nagovarja na mir in
da prepir iz sveta bi bil pregnan.
A če vsak začne že pri sebi in dela
drugim, kar želi sam doživeti,
mogoče z leti vse se povrne, treba je
samo verjeti.

Le človeški um je zmožen programirati
se sam, da postane odporen,
in da vse je v glavi, slišal sem vsakič, ko
dvomil sem da zmorem.
In ni mi dalo miru, ker zveni preveč
enostavno, da bilo bi res.
A sčasoma spoznaš, da če kontroliraš
misli in stres, vse ostalo je le test.

Da še obstaja dobrota, sočlovek, ki ve,
kaj je vrednota,
in pošteni ljudje, za katere nobena
služba ni sramotna, da preživiš otroka.
Ker marsikaj spregledamo na svoji poti
v upanju na pravo srečo,
in s tem pozabimo, da življenje je lepo ...
in vsak trenutek ujet v večno.

Kot tudi zmage ni brez strategije in
surova sila se skrije,
če kateri koli del verige popusti ali se
zvije.
A kjer povezanost predstavlja glavno
vrlino kolektiva,
tu lahko gradi se prihodnost, ker le v
tem uspeh se skriva.
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Poddesetnik Alen Marošlić – Ali,
ČZV 1. BR

Preteklost odhaja, spokojna in mirna,
nič se ji ne mudi,
piše dneve lepše, piše dneve slabše,
začarane, objokane, nežne, hvaležne,
vesele, nasmejane, nič se ji ne mudi.
Ko ozreš se nazaj,
spomin tava po letih, po mesecih po
dnevih,
tako blizu pa tako daleč, vrtim spomine
teh petih, teh petih let prve.
Ustnice se razširijo na smeh, na veselje,
teh petih let prve, teh petih let prve,
bilo je prigod, ne muhastih nezgod,
veselja in smeha vsepovsod.
Ko poveljnik zakriči, po tri polni,
se že hiti, ogenj bruha, vse buči,
trese vse kosti,
na koncu se nekdo oglasi, zastoj.
Vse tiho postane, obraz se zresni,
problem se reši en dva tri.
Dogodilo, zgodilo, le malo se je zalomilo.
Razbesnelo, vihtelo, pokalo, grmelo,
tudi to se je godilo.
Če rekli so pojdimo, pojdimo nasproti,
valovom, bregom, kjer kaplja v znoju
prevesi se v val, kjer pogled zre v breg,
le kam?
Naprej.
Tja, kjer kralj 155 mm zaprosi kraljico
120 mm za divji ples,
tja, kjer smodnika vonj pleše nevidni ples.
Vihravo, poskočno, precizno, natančno.
Še nekdo jih opazuje, si plesa želi,
nič se ne vidi, vse se kadi.
Ali je to Aleksandar 155 mm ali
je to DITA 155 mm ali je to …
Nakar nekdo zarohni, rahlo zdrzne,
se nasmeji, ogovori, pomodruje.
Samo ena je Prva.
Višji štabni vodnik Jože Krapež,
baterijski podčastnik BATOP 1. BR

Prvi v verzih
VOJAKU, ČLOVEKU

Prežeto Jezusove krvi sprožilec,
ti moj najljubši prijatelj,
kako žalosten sem, ko te ne čutim.
Kajti ti, le ti, ti si mi tako drag.
S teboj, le s teboj mi je tako lepo,
ko zaide zvezdnato nebo.
O, ta »sovdaški boben« mi nekje v ušesu,
zopet zveni, ko ga na boj zgodovina spet
in spet tišči.
Rad bi odvrgel to tančico z obraza,
ko prevzamejo me te skrivnostne,
v daljavi tam, luči, eno in isto,
sva puška, jaz in ti.
Ne izpustim te iz rok, moja draga,
ne izpustim te iz rok.
Tudi za ceno luči, saj vrag tam med
drevesi režeče preži.
Senca, zopet ta senca.
Kje, le kje je moj dom.
Tam, tam blizu, kot piše poet naš veliki,
čisto tam blizu, kjer Slovencev zdaj glas
vedno znova in znova zapoje.
To je moja, moja, čisto moja vas.
Vrag, ti sovrag, ne več mejak,
še včeraj brat, danes pa tak.
O, Jezus, Jezus,
kako naj pomirim to mlado srce.
Ženke še nimam, očeta, ah siromaka,
tudi utrujenega od vojnega časa,
mi vrag zapelje dušo, v dušo bedaka.
Glej na obzorju že luč tistega dne,
dovoljenega sanjati, naslednjega pa
ne se vragu predati.
Luč, le luč naj nam sveti
ob tisočletnih solzah,
s krvjo napolnjenih brežin spomin
ob tridesetem letu,
naj bo le bežen opomin.
David Justin, 132. GORP

745/30/21/1 ali DUHOVNA OSKRBA
V 1. BRIGADI
Obletnice, (zgodovinski) dogodki, bližnji
in daljni spomini, trenutki. Nanje smo
ponosni, ob njih se čudimo, veselimo in
praznujemo, dajo nam misliti, nas navdušujejo in nam vlivajo pogum. Včasih
pustijo grenak priokus, morda nas tudi
ujezijo ali razžalostijo. Obletnice, dogodke, spomine pa zaznamujejo številke.
Slednje so lepe, okrogle, vzpodbudne,
dolgočasne, strašljive, tudi neprijetne. So
del življenja, ki ga živimo tu in zdaj, pa
– upam in močno verjamem – še kdaj in
kje drugje.
Ob številkah nikoli ni mogoče molčati. Tudi danes ne. Številke izzivajo. Vse
je treba povedati, vse je treba razglasiti.
Mediji, od časopisov do televizije, od
družbenih omrežij do najrazličnejših
portalov in vseh drugih možnosti, ki jih
ponuja splet, si prizadevajo novice o vseh
mogočih dogodkih čim prej prenesti
naprej. Tudi vojaške novice, pomembne
za posameznika, enoto in širšo skupnost.
S pritokom informacij o dogodkih, spominih in številkah si lahko ustvarimo
(vsaj delno) realno mnenje in ga tudi kakovostno zagovarjamo.
Vsak torej nosi neko odgovornost. Pripadniki Vojaškega vikariata Slovenske
vojske smo odgovorni za duhovno oskrbo in skrb za človeka ter za uresničevanje
pravic, ki so utemeljene v človekovem
dostojanstvu. V vojašnicah, na terenskih
usposabljanjih in mednarodnih misijah, ob kavici in na malici, na športnem
dnevu in pohodu, v pisarni in kapeli, v
trenutkih preizkušenj in stisk, pa tudi ob
praznovanjih in žalovanjih.

Zato pripadnika Vojaškega vikariata v 1.
brigadi ne želiva skrivati svojega prepričanja, temveč na podlagi tega graditi
spoštljiv odnos do vsakogar in povsod
- tudi glede na zgodovinske izkušnje in
bogato tradicijo, ki je naš narod materialno, narodnostno in duhovno vzgajala
in dvigala.
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Vojak, ti moj vojak,
odvrzi ogrinjalo vojne.

»Kdor svojo domovino ljubi, se bo vsega
veselil, kar srečo domovine povišuje. Srce
ga bo bolelo, če jo nadloga in nesreča
zadene. Dober deželan je pripravljen
z besedo in dejanjem svoji domovini v
potrebi po svoji moči pomagati.«

Pripadniki 1. brigade, plemeniti in ponosni možje in žene triglavskega zavetja,
častno služimo domovini Sloveniji tako,
da varujemo narodne vrednote, dostojanstvo in življenje šibkih in nemočnih,
mir, red in pravičnost ter utrjujemo
iskreno tovarištvo in zaupanje. S hvaležnostjo se spominjajmo tudi vseh naših
predhodnikov, živih in umrlih. Posebno
hvaležnost in spoštovanje pa izrazimo
našim družinam, ki so naš steber in podpora.
Zgodovina, izkušnje, tradicija, ponos,
narodnost in duhovnost, povezane skozi
številke iz naslova:
− 745-letnica krsta karantanskih knezov Gorazda in Hotimirja,
− 30 let naše domovine in 1. brigade,
− 21 let duhovne oskrbe v Slovenski
vojski oz. Vojaškega vikariata in
− 1 leto, odkar sva pripadnika Vojaškega vikariata v 1. brigadi.
Vojaški kaplan p. Vito Muhič,
OFM Conv.

Človek je jedro in vsebina vsake družbene organiziranosti, tudi vojaške, v vsej
celoti, saj »se tudi pod uniformo skriva
človek«. Je razumno, miselno, umsko in
ustvarjalno bitje. Je bitje odnosov, ki ga
predvsem določa ljubezen, ki jo živi, daje
in prejema. Kot človek in kot vojaški duhovnik se tudi sam trudim živeti ljubezen med vojaki, se z veselimi poveseliti
in z žalostnimi razjokati.
Ljubezen je namreč tista, ki nas povezuje.
Naše poslanstvo je »braniti šibke, varovati poštene in podpirati miroljubno sožitje
med narodi«, kot je leta 2000 v Rimu
dejal (danes sveti) papež Janez Pavel II.
In naše poslanstvo je ljubiti domovino, o
kateri je pred 150 leti škof Anton Martin
Slomšek dejal:
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OBSTATI IN SE RAZVIJATI V SVETU
MASK
Leta 2021, ko 10. pehotni polk (PEHP)
praznuje 25-letnico svojega obstoja, smo
še vedno globoko v epidemiji zaradi covida-19 in že več kot leto dni obvezno nosimo zaščitne maske kot del preventivnih
ukrepov zoper širjenje nalezljive bolezni.
Obstajajo pa tudi drugačne maske, take,
ki si jih pripadnice in pripadniki Slovenske vojske (SV) prostovoljno nadenemo
sami in se jih velikokrat niti več ne zavedamo. Od teh mask se moramo čim
prej posloviti, da bomo lahko uspešno
prestali preizkus zvestobe, zmogli vedno
in povsod častno ravnati in pogumno zakorakati novim vojaškim in življenjskim
izzivom naproti.
Vsakdo izmed nas občasno igra določeno vlogo, kaže lažno zanimanje za neko
tematiko ali pa potrpežljivo sprejema žaljivke. Vse to so naše maske. Maskiranje
je v našem poklicu v taktičnem smislu
sicer dobrodošlo, če je mogoče, vedno
uporabimo naravno masko, maskiramo
svojo opremo in orožje ter spoštujemo
ukrepe maskirne discipline. V sodobnih
časih sta se vojaška kamuflaža in učinkovita raba maskirnih vzorcev v boju dvignili do ravni, ko rečemo, da je to že veščina preživetja. Na žalost pa lahko v naši
vojaški organizaciji prepoznamo tudi ljudi, ki se vsakodnevno vztrajno maskirajo
na drugačen način. Po svoje poskušajo
preživeti in so v naši organizaciji skoraj
neprepoznavni. Maska se jim je pritrdila na obraz in se je najverjetneje niti
ne zavedajo več. Včasih je zaradi mask
težko najti ustrezen kader za napotitev
na mednarodno operacijo ali misijo, na
usposabljanje ali za izvedbo zahtevnejših nalog. Take maske so škodljive, saj
preprečujejo postavitev pravih ljudi na
prava mesta, preprečujejo tvorne medosebne odnose, pravično delitev bremen
in razvoj ustrezne vojaške organizacijske
kulture SV.
ZVESTOBA nam postavlja temelj, da
se postavimo zase, za to, kar kot vojaki
smo. Za svoj poklic, za enoto in domovino. Petindvajset let obstoja 10. PEHP
je pomemben mejnik, še toliko bolj, ker
je enota v SV imela eno pomembnejših
vlog. Najzahtevnejše naloge so bile dodeljene Desetemu, in tam, kjer so drugi
videli ovire, je ta enota prepoznala priložnosti. Deseti je že leta deležen občudovanja in obenem tudi kritik. O zmagovalcih se vedno govori, dobro in slabo.
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Tisti, ki ostajajo zvesti hinavščini in manipulacijam, se pod maskami zatekajo k
nekonstruktivnim kritikam. Slovencem
večkrat pripisujemo pretirano zavist, ki
pa je lahko tudi dobra, vsaj Desetemu je
vedno dodatna motivacija za dobro delo.
Sodelavcev si ne moremo izbirati. Lahko
pa jih vodimo k delovanju, pri katerem
so pomembne vrednote zvestoba in predanost modremu, odgovornemu ravnanju, doseganju moči za spremembe, negovanju zvestobe zmagovalni kulturi in
predanosti Desetega.
ČAST je jedro vojaškega poklica. Med
drugim častno nosimo uniformo in se
je ne sramujemo, niti ne našega poklica niti organizacije, ki je temelj vsake
demokratične države in podpora prebivalstvu v težkih razmerah. Pripadnice
in pripadniki Desetega častno skrbimo
za svoj videz in psihofizično pripravljenost, opremo in oborožitev ter odgovorno ravnamo v civilnem okolju, da smo
SV vedno v ponos. Okolje pa se nenehno spreminja in spremembam moramo
slediti tudi mi. Nekateri se sprememb
bojijo in nanje niso pripravljeni. Način
njihovega delovanja pod masko jim daje
varljiv občutek varnosti. Maska poskrbi
za vztrajanje pri navadah, ki so močno
zasidrane in privzgojene, kljub zavedanju, da so spremembe dolgoročno pozitivne. Cono ugodja je težko zapustiti.
Desetega pa spremembe ne prizadenejo.
Zavedamo se, da je navade in medosebne odnose mogoče spremeniti, ker smo
pogumni, odločni in častni. Kar nam je
pomembno, pokažemo s svojimi dejanji.
Čista vest in močan značaj nam omogočata dobro počutje v lastnih škornjih.
Zaupanje in pristen trden odnos v enoti

in zunaj nje se je med leti in se bo tudi
v prihodnje gradil na iskrenih in častnih
dejanjih pripadnic in pripadnikov Desetega.
POGUM nam daje moč in vztrajnost za
premagovanje strahu in ovir ter prizadevanje za iskanje rešitev. Pogum vojaka je
tudi pripravljenost žrtvovati svoje življenje. Pogum je svobodna odločitev, da
kljub strahu naredimo, kar je treba. To pa
temelji na zavedanju lastne vrednosti in
prepričanju, da smo lahko uspešni. Pravijo, da smo v velikih škripcih, če je naša
lastna vrednost odvisna od zunanjih dejavnikov. Lastna vrednost Desetega je v
bogati zgodovini enote, in tudi danes,
vedno prihajala iz enote, njenih visoko
motiviranih pripadnic in pripadnikov
ter organizacijske kulture enote. Ker
verjamemo vase, za vsakodnevno potrjevanje pozitivne samopodobe ne potrebujemo promocije ali soja medijskih
žarometov. Marsikaterim, ki se skrivajo
pod maskami, pa primanjkuje občutka lastne vrednosti in posledično vsako
željo po spremembi doživljajo kot velik
napor. Vzrokov za pomanjkanje poguma
je več, rešitev pa je odstranitev škodljivih
mask in spoprijetje s svojim resničnim
bistvom, saj edino to vodi v pogumen
korak naprej do pravega napredka.
V zadnjih petindvajsetih letih je Deseti
naredil marsikaj dobrega. Tudi v prihodnje ni strahu za pomanjkanje volje, energije in poguma za odločna dejanja. Poskrbeli bomo, da bomo za zgled in oporo
drugim. Sreča spremlja pogumne. Tisti,
ki zdržijo, tudi ko postane neprijetno, in
pogumno vztrajajo do konca, so svetel
vzor in graditelj Desetega.

Prvi o prvih
Deseti pehotni polk se je na svoji 25-letni poti pogosto spoprijemal z ovirami,
vzponi in spusti, vendar je vse izzive
s sokoli, ki so imeli zavedanje »Mi smo
prvi«, premagal. Predvsem zvestoba, čast
in osebni pogum naših predhodnikov so
pogosto delali razliko, ki je zagotovila
uspeh. Mi vsi moramo biti ponosni na
prehojeno pot naše enote in hvaležni za
prispevek vsakega sokola, zavedati pa se
moramo, da kdor hodi naprej, mora imeti tudi pogled usmerjen naprej, naprej
proti cilju, ki je za nas več in bolje.
Naša resničnost bodo ostale spremembe, ki bodo jutri bolj kot kdaj prej oblikovale usodo naše enote. Dejstvo je,
da smo Deseti nova generacija sokolov, ki bomo morali v vse kompleksnejšem svetu dokazati, da si zaslužimo

nositi znak Desetega. Za naš uspeh je
nujno negovanje vrednot, tradicije, predvsem pa razumevanja današnjega časa, ki
bo nekoč gotovo zahteval tudi preoblikovanje definicije nekaterih pojmov, kot so
vojaška družina, voditeljstvo, predvsem
pa skrb za pripadnika.
Dragi sokoli, iskrene čestitke ob 25-letnici 10. pehotnega polka in hvala za vse,
kar ste in kar boste še naredili za Desetega. Želim vam veliko poguma pri spoprijemanju z osebnimi izzivi, ki jih bodo
prinesle »jutrišnje« spremembe. Zagotavljam vam, da so in da bodo moja vrata
vedno odprta za vsakega sokola, ki razume in živi »Mi smo prvi«!
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V prihajajočem obdobju nas čakajo nove
naloge. Ne bo lahko, tega ni nihče niti
obljubljal. Če bi bilo lahko, bi te nove in
težavne naloge lahko opravil vsak. Čez
več let se bomo pogledali v ogledalo in se
vprašali: »Ali sem bil pozitiven in tvoren
graditelj zmogljivosti in opravil zadane
naloge ali pa sem si nadel masko negativca, ki išče ovire za vsakim vogalom? Sem
naredil vse, kar je bilo v moji moči, tudi
ko sem bil utrujen in neprespan, ali pa
sem se držal ob strani in pustil, da drugi
rešujejo težave?« Zdaj je idealen čas, da
odvržemo svoje maske, s katerimi najbolj zavajamo predvsem sami sebe in se
lažno predstavljamo okolici. Vsaka stvar
potrebuje čas, da se zgradi, podreti jo je
mogoče veliko hitreje in laže. Pripadnice
in pripadniki Desetega smo vedno znali
ohraniti zmagovito miselnost in motiviranost, da stvari opravimo odlično in pokažemo svoje vrline in zvestobo soborcem, enoti, državi. Občutek zmagoslavja
ob učinkovito opravljenih nalogah
nam daje nov pogum, da v prihodnosti uspešno uresničimo vse zmogljivosti
Desetega.

ZVESTOBA, ČAST, POGUM
Vaš polkovni podčastnik

Podpolkovnik Bojan Langerholc,
poveljnik 10. PEHP

EDINA VOJAŠKA STALNICA SO
SPREMEMBE
Spoštovani sokoli,
vojaški poklic je edinstven po svojih elementarnih zakonitostih. V nasprotju z
drugimi službami od svojih zaposlenih
zahteva celega človeka in od njega pričakuje, da vso svojo bit popolnoma kalibrira z vrednotami organizacije, da skladno
z njimi živi in lastne interese podreja interesu družbe. Ne glede na edinstvenost
našega poklica pa nam zakon narave
dnevno dokazuje, da se vse spreminja
in da so spremembe neizogibno dejstvo
tudi za nas sokole.
Spremembe so, kot vse v življenju, lahko
negativne ali pozitivne in samo mi smo
tisti, ki jih bomo opredelili kot pozitivne.
Paradoksalno je, da si ljudje želimo sprememb, vendar se hkrati bojimo njihovih
posledic, zaradi česar spremembe pogosto dojemamo kot negativen stres. Ko
jih bomo dojeli kot priložnost za rast, za
učenje, za napredek in razvoj, bo naš korak postal samozavestnejši in naša drža
pokončnejša. Kdor koli je hodil naprej,
se je na svoji poti spoprijemal tudi z napakami, ki pa naj bodo vedno in samo
priložnost za rast in razvoj, in ne kamen,
ob katerega se bomo spotikali še vrsto let.
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RDEČA BARETKA
Bordo rdeča baretka je bila pripadnikom
Desetega prvič uradno podeljena decembra 1998 in ima za njih že od začetka poseben pomen.
Zanimivo je, da se bordo rdeča barva
ne spreminja, ne glede na to, ali je premočena od vremena, od potu ali lepo
poveznjena za slavnostni postroj. Barva
ostane ista. Enako velja za pripadnike
Desetega, zveste svojim vrednotam in
standardom, ne glede na vremenske razmere, v katerih delujemo, ob bolj in manj
zahtevnih nalogah, različnih namerah
poveljnikov, očitkih drugih, da smo posebni, in še bi lahko naštevali. Deseti je
nosilec profesionalnosti Slovenske vojske
(SV) in enota, ki je prva po vojaškem ve-

denju, načinu delovanja in profesionalnih standardih. Od drugih enot pa se ne
razlikuje zgolj po drugačnem pokrivalu.
Pripadniki Desetega so si v zgodovini
pravico do rdeče baretke pridobivali na
različne načine. Ne moremo reči, da baretka nikoli nikomur ni bila podarjena,
ker bi lagali, vendar pa je bilo teh bore
malo. Že na začetku je bil namreč sprejet
pravilnik, ki je opredeljeval način podeljevanja baretke, v njem sta bili dve poglavitni točki: da je baretko imel pravico
nositi vojak, ki je uspešno opravil prvo
fazo osnovnega usposabljanja, in da so
starešine, ki so v bataljon prišle iz drugih
enot SV, morale pred podelitvijo baretke
v enoti odslužiti vsaj šest mesecev.
Pravilnik je veljal do leta 2002, ko je takratni poveljnik 1. brigade (na vaji Skok

2002) tradicijo rdeče baretke razširil tudi
na 20. motorizirani bataljon (MOTB).
Pozneje je rdeča baretka tako postala
simbol 1. brigade in na sploh pehotnih
enot.
Pripadniki Desetega do svojega simbola
še vedno čutimo izjemno odgovornost,
predvsem do posameznikov, ki so enoti
dali del sebe. Prav to je razlog, da smo
vedno ohranjali tradicijo pridobivanja
pravice do nošenja rdeče baretke, ki danes pripada tistim, ki uspešno opravijo
usposabljanje za novo prispele pripadnike v 10. PEHP ‒ Sokolji let ‒ ki traja 14
dni in se konča s slavnostno vročitvijo
rdečih baretk. Častniki in podčastniki pa
pridobijo pravico do nošenja rdeče baretke po šestih mesecih v enoti in uspešno opravljenem pohodu rdečih baretk.

ZNAKI »DESETEGA« SKOZI ČAS
Sedemindvajsetega maja 1996, ko se je oblikovala prva slovenska vojaška enota za mednarodno
sodelovanje – 10. bataljon za mednarodno sodelovanje (10. bMS), je ta izdelala tudi svojo prvo
oznako. Na njej so bili upodobljeni:
− MEČ – postavljen v obrambni položaj čez obris Slovenije je simboliziral odločenost ubraniti Slovenijo pred vsakršno nevarnostjo;
− VITEŠKA ROKAVICA – simbol viteške časti bojevnikov;
− LIPOVI VEJICI – simbol zvestobe slovenski zgodovinski tradiciji, upornosti in sposobnosti preživetja;
− ZVESTOBA, ČAST, POGUM – slogan enote.
Aprila 2001 se je 10. bMS preoblikoval v 10. motorizirani bataljon (10. MOTB), pozneje pa se
je spremenila tudi njegova oznaka. Sokolje osnovno orožje, kljun in kremplji, sokol v končnem
naletu na plen. Sokol kot simbol hitrosti, skladnosti gibov, moči, vztrajnosti, zvestobe, plemenitosti in prevlade nad svojim plenom.
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Novemu preoblikovanju 10. MOTB v 10. pehotni polk (10. PEHP) je maja 2013 sledila nova
oznaka. Osrednji lik je ostal sokol ‒ le v drugačni obliki, prekrižani puški simbolizirata rod
pehote, številka 10 predstavlja Desetega.
Višji štabni vodnik Matevž Špindler
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ALBA – Albanija
− Prva mirovna operacija, v kateri
so sodelovali pripadniki Slovenske
vojske (SV).
− Od 14. maja do 26. julija 1997, znotraj Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
− V sanitetno enoto SV so bili vključeni tudi pripadniki 10. bataljona za
mednarodno sodelovanje (10. bMS).
− Sanitetna pomoč vojaškim in civilnim osebam.
UNFICYP – Ciper
− Prva mirovna operacija, ki jo je organiziral OZN, v kateri so sodelovali
pripadniki SV – vod 10. bMS.
− Od 30. septembra 1997 do 19. junija
2001 je vod 10. bMS deloval v trilateralnem bataljonu (skupaj z Avstrijo
in Madžarsko).
− Naloga misije je bila preprečevanje
novih spopadov med ciprskimi Turki in Grki, nadzor prekinitve ognja
in vzdrževanje tamponskega območja. Pripadniki 10. bMS so opazovali, nadzirali in posredovali ob incidentih na razmejitvenem območju.
SFOR – Bosna in Hercegovina (BiH)
− Z januarjem 2003 je bila v Bosni in
Hercegovini v večnacionalno (poljsko-portugalsko-slovensko) bojno
skupino napotena 1. motorizirana
četa 10. motoriziranega bataljona (1.
MOTČ 10. MOTB).
− MOTČ je bila takrat največja enota
SV v mirovni operaciji na tujem.
− Pripadniki 10. MOTB so sodelovali
s štirimi kontingenti velikosti čete
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do januarja 2005. Opravljali so naloge patruljiranja, varovanja Natovih
objektov in posredovanje ob kršitvah javnega reda in miru.
ISAF – Afganistan
− Od februarja do avgusta 2005 je bil
v operacijo ISAF napoten izvidniški
vod 10. MOTB.
− Misija voda je bila pomoč prehodni
afganistanski vladi pri zagotavljanju
varnosti na območju odgovornosti.
KFOR ‒ Kosovo
− Februarja 2007 je SV prvič v svoji
zgodovini na mednarodno operacijo
napotila enoto velikosti bataljona –
10. MOTB.
− Deseti motorizirani bataljon je prvič
prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje
vojske, članice Nata.
− Naloge slovenskih vojakov na Kosovu so bile: vzdrževanje varnega
in stabilnega okolja, zagotavljanje
pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, nadzor na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena
ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.
− Pripadniki 10. pehotnega polka
(PEHP) še vedno sodelujejo na rotacijah na misiji KFOR, in sicer v sestavi čete, nacionalnega podpornega
elementa in/ali v poveljstvih KFOR.
UNIFIL – Libanon
− Pripadniki 10. MOTB so na misiji
UNIFIL sodelovali s tremi kontingenti, od maja do novembra 2008,
2009 in 2013.
− Pripadniki so opravljali naloge nadzora območja odgovornosti, tudi
nadzor razmejitvene črte med Liba-

nonom in Izraelom ter vseh vstopnih
točk v južni Libanon, pomagali pa so
tudi libanonski vojski pri vzpostavljanju in ohranjanju stabilnosti ter
opravljanju štabnih nalog v poveljstvu zahodnega sektorja.
EUFOR/CAR – Čad
− Avgusta 2008 je bil v mirovno operacijo EUFOR v Čad napoten drugi kontingent SV, sestavljen iz pripadnikov izvidniškega voda 10.
MOTB.
− Kontingent je od avgusta do decembra 2008 pomagal pri vzpostavitvi
razmer za opravljanje humanitarnih
dejavnosti na območju odgovornosti
sil EU.
eFP – Latvija
− Konec junija 2018 je bil na misijo Okrepljena prednja prisotnost v
Latvijo napoten tretji kontingent SV,
večinoma popolnjen s pripadniki izvidniškega voda 10. PEHP.
− Od 5. julija do 21. decembra 2018 so
pripadniki sodelovali pri opravljanju
mirnodobnih dejavnosti sil, tudi pri
vajah, usposabljanjih, premikih za
zaščito lastnih sil in drugih mirnodobnih dejavnostih.
EUTM – Mali
− Konec novembra 2020 je bil v Republiko Mali napoten 16. kontingent
SV. Večji del kontingenta je popolnjeval 10. PEHP.
− Pripadniki so od decembra do maja
2020 usposabljali pripadnike malijske vojske. Pripadniki 10. PEHP popolnjujejo tudi 17. kontingent SV na
misiji v Maliju.
Višji štabni vodnik Matevž Špindler
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DVAJSET LET DELA IN ŽIVLJENJA V
DESETEM
Kako oziroma kaj napisati o dvajsetih letih dela in življenja v Desetem. Preprosta
ali težka naloga. Odvisno od tega, kako
gledaš na teh dvajset let. Preprosta, če po
letnicah naštejem vse napotitve na misije, terenska usposabljanja in vaje. Težka,
ko začnem o tem razmišljati. Kako strniti
v nekaj besed dvajset let Desetega? Skoraj
nemogoče, vendar bom poskusil.
Že v dokaj zrelih letih sem se odločil, da
bom sledil svoji želji, ki je v meni tlela že
po končanem obveznem služenju vojaškega roka še v takratni skupni državi.
Splet okoliščin je vplival na to, da sem
to željo postavil na stranski tir. Ker pa
je bila želja, da se pridružim slovenski
vojski kot profesionalni vojak velika oziroma največja, se je našla tudi pot. Tako
sem od prvega dne, od podpisa pogodbe,
zaposlen v Desetem.
V vseh teh letih sem doživel kar nekaj
sprememb. Sprememb v imenu Desetega, v formacijah, ampak najpomembnejše spremembe so, ko dobiš nove nadrejene in podrejene. In v dvajsetih letih dela
sem zamenjal, kot radi rečemo, veliko
obojih. Prav to pa je bilo moje gonilo, ki
je ohranjalo visok prag profesionalizma
in motivacije za delo.
Seveda se je tudi vame večkrat prikradel dvom, ali sem še dovolj dober za
opravljanje svojega dela, ali še sledim
poveljnikovi nameri, ali bom še dovolj
motiviran, da bom dajal zgled mlajšim.
Na srečo sem do zdaj vedno delal z nadrejenimi, ki so znali prisluhniti in so se
zanašali na moje izkušnje in jim ni bilo
težko pohvaliti opravljenega dela. Prav
tako sem imel srečo s svojim podrejenimi, ki so razumeli, kaj se zahteva od njih,
in so naloge opravili, kot se je od njih pričakovalo.
Največ svojega dela v Desetem sem preživel kot logistik. Sprva v Poveljniško-logistični četi, kjer sem pridobil neprecenljive izkušnje za nadaljnje delo, nekaj
let kot četni logistik in zadnjih nekaj let
kot podčastnik za logistične zadeve v S-4
poveljstva 10. pehotnega polka. Delo logistika ni lahko, je pa dinamično in nikakor dolgočasno. Ko imaš občutek, da te
res ne more več nič presenetiti, se naslednji dan zgodi ravno to. Ampak z dobro
voljo, trmo in znanjem ter seveda z obilo
pomoči sodelavcev v poveljstvu in predvsem v S-4 se ob koncu dneva z veseljem
ozreš nazaj in si rečeš »ful smo dobri«.
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Vesel sem, da me je življenjska pot pripeljala v tako odličen in homogen delovni
kolektiv, kot je v Desetem. Vsakemu, ki
me ne pozna, s ponosom povem, da sem
zaposlen v Desetem. Verjamem, da bom
še vedno predano in visoko motivirano
opravljal naloge. Če in ko bo prišel čas
slovesa, bo v mojem srcu še vedno prostor za – Desetko.
Štabni vodnik Dušan Napečnik

MOJIH 16 LET V 10. PEHP
V Desetega sem prišel leta 2005, takrat
smo ravno začeli cikel. Druga četa je
bila oblikovana večinoma iz novih pripadnikov. Povprečna starost vojaka je
bila okrog 22 let. Spomnim se prvega
terena, ko smo bili na Počku nastanjeni
na Mlečnem hribu še v starih šotorih, ki
smo jih ogrevali še s tako imenovanim
»gašperčkom«. Takrat sem bil nov in povsem logično mi je bilo, da sem bil ponoči
dežuren za kurjavo. Sledilo je obdobje
terenov in leta 2007 odhod na mojo prvo
misijo na Kosovo.
Ob pogledu v preteklost pravijo, da se
človek spominja le lepih stvari, in tako
je tudi glede moje šestnajstletne poti
v Desetem. Veliko mi pomeni, da sem
po šestnajstih letih v Desetem še vedno
enako zmogljiv vojak, kot sem bil na začetku poti. Z zmerno telesno vadbo in
udeležbo na streljanjih in usposabljanjih
sem dosegel, da nikdar nisem imel niti
najmanjših težav pri zagotavljanju svoje
vojaške pripravljenosti. Od takrat sem
spoznal veliko dobrih soborcev, žal pa
jih je veliko svojo vojaško pot že končalo ali pa so vojaško pot nadaljevali v
drugih enotah. Lepo jih je srečevati tudi
v drugih enotah in z njimi obujati spomine na čas, ki smo ga skupaj preživeli v
Desetem. Tudi v teh časih epidemije smo
si s soborci, s katerimi smo skupaj preživeli veliko časa v Desetem, ostali blizu ‒ s
pomočjo tehnologije smo pivo pač popili
vsak na svojem balkonu in si nazdravili kar virtualno. Vse to je zame največji
dokaz, da ima Deseti res dušo, ta duša pa
smo borci, ki smo preživeli vzpone Desetega z ramo ob rami.
Največja prelomnica v življenju je bilo
leto 2011, ko sem postal oče. Pred misijo
2011 sem izvedel, da bom dobil prvega
otroka, kljub temu sva se z ženo odločila,
da grem na misijo. Spomnim se trenutka, ko sem že bil na misiji in sem izvedel, da bo moj prvorojenec sin. Vse te
lepe novice so mi dale največjo mogočo

motivacijo, da sem misijo uspešno končal in kmalu ob prihodu iz misije doživel
rojstvo sina. Leta 2014 pa sem bil nagrajen še z rojstvom hčerke. Lahko rečem,
da mi usklajevanje družinskega življenja
z delom v Desetem včasih pomeni pravi
izziv. Poskrbim, da prosti čas z družino
preživljamo čim bolj aktivno. Vesel sem,
da sva z ženo poskrbela, da imata otroka rada šport, in tako skupaj smučamo,
drsamo in plavamo. Otroka sicer nista
nikoli navdušena, kadar grem na teren
oziroma sem drugače službeno odsoten,
vendar se vedno že vnaprej veselimo snidenja, saj vemo, da bomo kmalu skupaj
doma ali v naravi preživeli kakšen aktiven prost dan.
V Desetem sem do zdaj preživel kar velik
del svojega življenja. Dosegel sem veliko
življenjskih uspehov. Koliko časa bom še
v Desetem, ne vem. Vem pa, da nikoli
ne bom obžaloval, da sem bil pripadnik
Desetega.
Naddesetnik Tomaž Pajntar
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Moje mnenje se je med leti spremenilo.
Ko sem bila mlajša, sem sovražila, da je
bil moj ati vedno od doma. Poslan je bil
na veliko misij, zato sem večino svojega
otroštva preživela brez očetovskega zgleda. Najbolj me je razžalostilo, ko sem
imela kakšen nastop v šoli, saj je imel
vsak otrok očeta, ki ga je opazoval s ponosom, le jaz sem bila prikrajšana za to.
Menim, da je še veliko otrok v takem položaju, kar je res žalostno, saj vsak otrok
potrebuje očeta ali mamo. Mislim, da bi
se morali več pogovarjati o tem. Ne zdi
se mi prav, da zaradi službe staršev trpijo tudi otroci. Veliko jih bo reklo, da je
to težava staršev, saj so si sami izbrali to
službo in so vedeli, da vključuje tudi misije. Vendar mi otroci se nismo odločili,
da se bomo rodili v vojaški družini, zato
to ne bi smelo vplivati na naša življenja
ali celo na našo prihodnost.
Veliko premalo pozornosti namenimo tudi vojaškim ženam ali možem, ki
skrbijo za otroke v odsotnosti partnerja.
Ti morajo včasih tudi po celo leto sami
skrbeti za otroke. Veliko staršev ima
poleg tega še naporno službo in včasih
preprosto ne zmorejo več. Zato je veliko
otrok do večera samih doma. Čeprav se
partnerji na misijah trudijo, da pokličejo
redno, ni isto, kot če bi bili doma. Veliko
staršev si težko predstavlja biti tako dolgo časa brez partnerja, ki bi ti pomagal
pri hišnih opravilih. Največje veselje je
bilo takrat, ko se je vojak vrnil iz misije.
Neučakano smo čakali na letališču, da se
bodo vrata odprla in bo s kovčki prikorakal do nas. Ko sem ga zagledala, kako
prihaja, se je v meni nabralo navdušenje in stekla sem ga objet. Spomnim se
njegovega močnega in varnega objema.
Vendar sem bila kljub vsemu zelo ponosna nanj, saj opravlja zelo pomembno
službo. To je delo, ki ga ne more opravljati
vsak. Ljudje so prisotni ne le fizično, tudi
psihično, predani so temu, kar delajo.
Mislim, da bi jim morali namenjati več
pozornosti, saj zvesto služijo naši državi.
Če bi morda prišlo do vojne, bi bili ravno
to tisti ljudje, ki bi žrtvovali svoja življenja za našo varnost. Večina ljudi se sploh
ne zaveda, kako naporna je ta služba in
kako veliko časa ljudje vložijo v njo.
Moje mnenje se je spremenilo šele lani.
Ko je bila cela družina poslana v Ameriko. Na začetku nisem bila preveč navdušena, saj se nisem želela ločiti od prijateljev in domačega kraja. Težko se je bilo
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ŠTIRINAJST LET ŽIVLJENJA V
VOJAŠKI DRUŽINI

posloviti in vstopiti v popolnoma nov
svet. Prišli smo ravno med počitnicami,
tako da smo imeli veliko časa za raziskovanje in spoznavanje nove kulture. Obiskali smo veliko različnih držav, kar je
razširilo tudi moje znanje o svetu. Ko pa
se je začela šola, sem postala živčna, saj
je bilo težko vstopiti v popolnoma novo
okolje, kjer vsi govorijo drugačen jezik.
Vendar so vse skrbi spuhtele po prvem
tednu šole. Hitro smo se privadili, saj so
bili vsi gostoljubni. Leto je minilo, kot bi
mignil, in že smo se vračali domov. Ravno ta izkušnja je v meni prebudila željo
po potovanju in razumevanju vojaškega
poklica. To leto mi je tudi zelo pomagalo
pri izbiranju srednje šole in pri izostritvi
moje prihodnosti.
Čeprav je vojaško življenje včasih težko,
vem, da se je moj ati odločil prav, da se je
posvetil temu poklicu.
Izabela (14 let)

ČASTNIK 10. PEHOTNEGA POLKA –
ZVESTOBA, ČAST, POGUM
Med izobraževanjem v Šoli za častnike
smo se s sošolci pogovarjali, v katero
enoto bi si želeli biti napoteni po končanem šolanju. Od sošolcev, ki so bili že
predhodno zaposleni v Slovenski vojski
(SV), sem izvedel za 10. pehotni polk
(10. PEHP). Opisali so ga kot enoto, v
kateri so doma profesionalnost, prodornost in kohezivnost. Polk sem imel možnost pobližje spoznati med specializacijo
častnikov pehote, ki je potekala pod njegovim okriljem. Inštruktorski kader je
bil sestavljen iz izkušenih podčastnikov
in častnikov, izšolanih doma in v tujini
v različnih oboroženih silah. Med usposabljanjem so pokazali iskreno skrb za
naš vojaško strokoven razvoj, saj so nam
omogočili izjemno kakovostno izobra-

ževanje. Vedno so se trudili, da so nam
omogočili pridobiti znanja, ki nam bodo
pomagala v prihodnosti pri delu poveljnikov vodov.
Po končanju šolanja sem bil razporejen v
prvo četo 10. PEHP. Takoj ob prihodu v
enoto mi je poveljnik čete omogočil napotitev na tečaj za vaditelja streljanja, na
katerem sem pridobil znanje in veščine,
ki pomagajo pripraviti in utrditi udeležence za učinkovito bojno streljanje.
Po koncu tečaja je četa začela cikel
priprav pred odhodom na mednarodno
misijo na Kosovo. Tako sem dobil priložnost dobro spoznati vojake, podčastnike
in častnike. Med usposabljanji so dokazali izjemno srčnost in trdoživost, vedno
so pokazali ponos v delu, ki so ga opravili. Naučili so me, da je na prvem mestu
vedno odgovornost za soborce. Opazil
sem, da izkušenejši vojaki svoj čas namenjajo mlajšim in jim svetujejo, kako postati boljši. Spoznal sem, da se moč enote
kaže v zdravem in trdnem kolektivu.
Največja prednost mednarodne misije je
čas, ki ga preživiš skupaj z enoto, in izzivi, s katerimi se spoprijemaš med delom.
Med misijo sem se naučil, kako načrtovati in izvesti usposabljanja za voznike
vojaških nebojnih vozil, načrtovati zahtevnejša streljanja in izvesti operativne
naloge skladno z postopkovniki. Ravno
tako sem med misijo dobil priložnost
sodelovati pri izvidovanju novega območja delovanja, ki je bilo preneseno iz
Večnacionalne bojne skupine na vzhodu
(angl. Multinational Battle Group ‒ East,
MNBG ‒ East) v Večnacionalno bojno
skupino na zahod (angl. MNGB ‒ West).
Spoznal sem razlike med patruljiranjem,
ki so ga izvajali Američani, in našo prednostjo zaradi boljšega poznavanja okolja,
v katerem smo delovali.
Po vrnitvi v domovino mi je polk omogočil napotitev na tečaj letnega gorni-
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štva, ki ga je organiziral 132. gorski polk.
Tečaj je bil izjemno kakovosten, saj smo
udeleženci dobili znanje in izkušnje iz
varnega in hitrega premikanja na goratem območju, preživetja v naravi, taktike v gorah in streljanja pod visokimi
koti. Vsi inštruktorji so bili strokovnjaki
na svojem področju in si prizadevali, da
smo bili ob koncu dneva vsi samostojni
pri delovanju v gorah (poznavanje vozlov, različnih tehnik plezanja, spusta in
premagovanja ovir, postavitev različnih
zavetij, zavzemanja strelskih položajev
na visokih naklonih, čez stene ali med
spustom, premik ranjenca v gorah itn.).

začela cikel usposabljanj za delovanje
v bojni skupini Evropske unije (EUBG
2021/22) v drugi polovici leta. Za nami je
tako že kopica zahtevnejših bojnih streljanj podnevi in ponoči ter mednarodna
vojaška vaja Sokol (angl. Eagle), ki je potekala v sodelovanju s 173. zračnodesantno brigado. Na njej smo se usposobili za
bojevanje v poseljenem območju, čiščenje objektov in premikanje po naselju.
V prihodnosti nas čaka še kar nekaj terenskih usposabljanj in bojnih streljanj,
vendar verjamem, da jih bomo uspešno
prestali ter dosegli končne operativne
zmogljivosti.

Želel sem si nadaljevati še tečaj zimskega
gorništva, vendar mi je bilo ob povratku
v četo ponujeno usposabljanje za poveljnike voda protioklepnih enot (angl. Anti-Armor Platoon Commander Course)
v Veliki Britaniji, ki sem ga z veseljem
sprejel, saj sem se veselil priložnosti, da
spoznam, kako deluje tuja vojska. Takoj
ob prihodu na usposabljanje sem spoznal, da gre za vojsko, ki je nedavno končala vojno v Iraku ter se strateško vrača
nazaj h konvencionalnemu bojevanju.
Britanci so izjemno profesionalni, strokovni in zagnani pri svojem delu. Popolnoma upoštevajo izrek »treniraj, kot da
se bojuješ« (angl. train as you fight). Opazil sem, da je bilo med izobraževanjem
pri udeležencih vedno mogoče zaznati, da se usposabljajo z mislijo na vojno
v prihodnosti. Tečaj mi je dal znanje in
izkušnje iz načrtovanja protioklepnega
boja, analize naloge (namesto metode
METT-TC uporabljajo metodo sedmih
vprašanj (angl. 7 questions)), prepoznave
bojnih vozil, poznavanja protioklepnih
orožij, taktike oklepnih enot itn. Tečaj
je bil izjemna izkušnja, saj je bilo popolnoma drugače voditi tujo enoto v tujem
jeziku.

Ko se danes ozrem nazaj, mislim, da sem
imel izjemno srečo, ko so ugodili moji želji in me razporedili v 10. pehotni polk ter
mi tako dali privilegij voditi motivirane,
profesionalne in skrbne vojake, od katerih sem se ogromno naučil. Ravno tako
so mi z nasveti vedno stali ob strani poveljniki oddelkov in enotovni podčastniki, ki so skrbeli, da so bile naloge in usposabljanja vedno opravljeni po standardih.
Častniki so me znali usmeriti v pravo
smer, mi pomagati z nasveti, tudi o tem,
kako se lotiti izzivov, s katerimi sem se
srečal na svoji karierni poti. Deseti polk
pa mi je omogočil, da pridobim širok razpon znanja in izkušenj, ki jih ob vrnitvi v
enoto delim z drugimi ter tako položim
svoj kamenček v mozaik sokolov.

Po končanem tečaju in povratku v četo
smo se z vodom poleg rednih operativnih nalog udeležili tudi mednarodnih
vojaških vaj, kot sta na primer Takojšen odgovor in Zvezda Triglava. Vedno
je bilo med vojaki mogoče opaziti željo
po realističnem usposabljanju. Izjemno
motivirani smo bili predvsem, ko smo
se bojevali proti tujim vojskam, saj smo
le takrat lahko preizkusili našo taktiko.
Na terenskih usposabljanjih se je izkazalo, da znamo dobro oceniti razmere in
se hitro prilagoditi, da imamo zaupanje
v lastne sposobnosti in orožje ter trdoživost, ki v najtežjih trenutkih omogoča
trmasto vztrajanje pri boju.
Letos sem prevzel novo dolžnost namestnika poveljnika čete, medtem ko je četa

14

Poročnik Rok Brezavšček,
namestnik poveljnika čete

NOV KONCEPT ZAPOSLOVANJA
V drugi polovici leta 2020 se je v Slovenski vojski (SV) spremenil način zaposlovanja. Del zaposlitvenega postopka se je
prenesel v enote in tako tudi v 10. pehotni polk (10. PEHP).
V Desetem smo k novemu projektu, ki
naj bi povečal zanimanje in olajšal zaposlovanje v SV, pristopili zavzeto in predano. Projekt smo razdelili na dva dela:
kadrovsko-administrativnega in praktičnega s pripravo kandidatov na temeljno
vojaško strokovno usposabljanje in s tem
na vojaško življenje.
Za pripravo kandidatov se je ponovno
oblikovala 4. PEHČ.
Z novim načinom zaposlovanja imajo vsi
zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje, možnost, da se v SV zaposlijo v
sedmih dneh. Zaposlitev se začne z oddajo prošnje za zaposlitev, nadaljuje z
informativni pogovorom, varnostnim
preverjanjem, preverjanjem gibalnih
sposobnosti in zdravniškim pregledom.
Sedmi dan lahko kandidat že podpiše
pogodbo in zadolži opremo. Sledi prihod v 4. PEHČ 10. PEHP, kjer se začnejo
priprave na temeljno vojaško strokovno
usposabljanje.
Priprave temeljijo na usposabljanju s postopnim približevanjem do poklica vojaka. Kandidatom se omogoči spoznavanje
vojaškega okolja s postopnim poglablja-
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Kandidat med pripravami na usposabljanje sledi tem vsebinam:
− seznanitev z osnovnimi vojaškimi
pravili (postroji, normativi ipd.),
− dvig psihofizične pripravljenosti,
− seznanitev z osnovnimi individualnimi veščinami, opremo in oborožitvijo v SV,
− seznanitev z domicilnim okoljem in
enotami v SV,
− seznanitev z osnovami streljanja in
orientacijski pohod,
− indoktrinacija kandidatov za vojake
v vojaško službo.
Kandidatom za pripadnike vseskozi svetujemo in jih mentoriramo, veliko pozornosti pa je namenjene oblikovanju
vojaške osebe skladno z motom 1. brigade »Mi smo prvi« in poistovetenju kandidatov z motom Desetega »Zvestoba ‒ čast
‒ pogum«.
Stotnik Jaka Berger,
poveljnik 4. PEHČ 10. PEHP

KANDIDATKA ZA VOJAKINJO POVE
»S Slovensko vojsko (SV) sem se prvič
srečala septembra 2020, ko sem se udeležila prostovoljnega služenja v Vipavi.
Tam se je zaradi manjše poškodbe moje
služenje ustavilo. Vendar sem se odločila,
da svojo kariero nadaljujem, zato sem se
letos (2021) januarja zaposlila kot vojakinja v SV. Rada bi povedala to, da z ustanovitvijo predhodne faze usposabljanja
kandidatov za pripadnike v SV prihaja
lep čas, v katerem se bodo lahko dodatno
pripravili in izobrazili ter tako uspešno
začeli svoje usposabljanje v Vipavi. Rada
bi pohvalila vse inštruktorje, ki so nas
na Vipavo odlično pripravili, ker so nam
dali poleg vojaškega znanja tudi veliko
znanja za življenje. Vipave se veselim, ker
vem, da grem tja pripravljena z ekipo, ki
mi stoji ob strani.«
Anja Čretnik,
kandidatka za vojakinjo
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INŠTRUKTOR V 10. PEHP POVE
»Z novim načinom prijaznega zaposlovanja je SV naredila korak naprej, predvsem pa z načinom hitrejšega in celovitejšega pristopa za vse iskalce zaposlitve
stopila naproti vsem zainteresiranim. S
takim pristopom zaposlovanja ne gre le
za zmanjšanje tveganja glede morebitnega odliva takega kadra zaradi čakanja na
temeljno vojaško strokovno usposabljanje, temveč se pozitivne strani omenjenega načina odražajo tudi v postopnem
približevanju vojaškega poklica na novo
zaposlenim kandidatom, ki jih sprejmejo
njihove domicilne enote.
Za kakovostno izvajanje načrta usposabljanja kandidatom prijazne zaposlitve se
je tudi pri nas v 4. PEHČ 10. PEHP oblikovala skupina za usposabljanje novo
zaposlenih kandidatov, ki se je po končanem prvem štirimesečnem obdobju
izkazala za zelo uspešno z vidika inštruktorjev in tudi po mnenju kandidatov na
usposabljanju. V tem času so kandidati s
pomočjo inštruktorjev in njihovih mentorjev postopoma dvignili raven psihofizične pripravljenosti, predvsem pa
bili vpeljani v vojaški način življenja, ki
zajema elemente določenih specifičnih
vojaških vrednot in pravil ter tudi seznanitev z osnovami individualnih vojaških
veščin prve ravni ter drugimi, za delo
potrebnimi znanji.
Tako je kandidatom zagotovljeno kakovostno in predvsem postopno usmerjeno
usposabljanje, ki se je izkazalo kot zelo
dobra podlaga za nadaljnje usposabljanje, oziraje tudi na njihove povratne informacije, ki smo jih prejeli naknadno,
po začetku urjenja v Veščinskem centru
Vipava. S takim celovitim in po potrebi
individualnim pristopom do kandidatov
za vojaka ter najbolj kakovostno opravljenim usposabljanjem se v 10. pehotnem polku trudimo zmanjšati tveganje
za nastanek poškodb, predvsem pa kandidate ustrezno pripraviti, da lahko brez
večjih težav uspešno končajo temeljno
vojaško strokovno usposabljanje v Vipavi in se nam potem pridružijo v službi
domovine.«
Desetnik Lovro Jerbič,
inštruktor

IZVEDBA MEDNARODNE VOJAŠKE
VAJE SOKOL 21 V RAZMERAH
COVIDA-19
Mednarodna vojaška vaja Sokol 21 (angl.
Eagle, MVV ES21) je bila ena ključnih
vaj za graditev zmogljivosti bojne skupine Evropske unije (EUBG) 2021/22.
Na vaji so se od 6. do 20. marca skupaj
usposabljale enote 1. brigade in 173.
zračnodesantne brigade oboroženih sil
Združenih držav Amerike (IBCT ABN).
Na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna je bilo tako prisotnih
več kot 300 slovenskih in 200 ameriških
vadbencev.
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njem znanj in sposobnosti. Ključni cilj
usposabljanja je, da je kandidat ob vstopu v Veščinski center v Vipavi prepričan
o odličnosti okolja. Okolja, v katerem se
ustrezno skrbi za pripadnike, njihovo
usposabljanje, izobraževanje in urjenje.
Vzporedno z usposabljanjem se pred
temeljnim vojaškim strokovnim usposabljanjem pripadnikom prikaže delovanje
okolja z urejenimi medosebnimi odnosi
in spoštovanjem integritete, zelo pomembne za delovanje kolektivov in enot.

Po nekajletnem premoru je bila mednarodna vojaška vaja Sokol 21 namenjena
obnovitvi dvostranskega sodelovanja
med sorodnima brigadama. Posebna in
drugačna od vseh prejšnjih vaj je bila
ravno zato, ker se je usposabljanje opravilo pod pogoji preprečevanja širjenja
koronavirusa in je pomenila preizkus za
vse prihodnje vaje in usposabljanja v t. i.
časih koronavirusa. Od nje se je veliko
pričakovalo, vložek in tveganje sta bila
velika.
Da bi čim bolj zmanjšali možnost okužb
s koronavirusom in morebitno širjenje
med udeleženci, so bili sprejeti ukrepi.
Izdelan je bil načrt izvedbe preventivnih
ukrepov glede covida-19 na vaji, ki je obsegal ukrepe pri nastanitvi in storitvah,
na področjih oskrbovanja, zdravstva, pri
premikih in transportu. Vse enote so bile
nastanjene na tabornem prostoru Bile,
vsi pa so se zavedali osebne odgovornosti
in nujnosti osnovnih preventivnih ukrepov nošenja zaščitnih mask, vzdrževanja
razdalje in zagotavljanja osebne higiene.
Upoštevale so se časovnice uporabe fizično ločenih sanitarij, tuširnic, šotorov
glede na slovenski in ameriški del. Šotori
so se dezinficirali pred postavitvijo in po
sedmih dnevih. Enote so se zadrževale
skupaj največ do ravni voda, ves čas vaje
so bili glavna prehrana pripravljeni bojni
obroki in voda v plastenkah. Sestankov
in koordinacij usposabljanja se je udeleževal le ključni kader.
Vsi udeleženci vaje so se na koronavirus
testirali pred vajo in sedem dni po prihodu nanjo. Vsakodnevno so se izvajali
tudi naključni testi pripadnikov iz vseh
šotorov. Na območje vaje so imele dovoljen vstop samo osebe z negativnim
hitrim antigenskim testom, ne starejšim
od 24 ur. Če je bil pripadnik pozitiven,
se je izoliral v izolacijski šotor skupaj z
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rizičnimi stiki, v najkrajšem času pa poslalo domov. Vse premike in transport so
izvajale izključno logistične enote, ki so
zagotavljale podporo bazi, točenje goriva pa je bilo organizirano in dovoljeno
samo v tabornem prostoru.
Tako je 10. pehotni polk oral ledino v
izvedbi mednarodnih vojaških vaj ter
usposabljanj in postavil temelje ter pravila za uspešno izvedbo vojaških dejavnosti v t. i. razmerah covida-19.
Stotnik Nenad Rikić

USPOSABLJANJE, VAJE
SOKOL II
Januarja in februarja 2009 je potekala
vaja Sokol II v Nemčiji, na kateri je sodelovalo več kot 1100 pripadnikov Slovenske vojske. Poleg poveljstva 1. brigade in
10. motoriziranega bataljona kot nosilne
enote lahke bataljonske bojne skupine je
na vaji sodelovalo še osem modulov iz
drugih enot Slovenske vojske.
ROCK PROOF 1
Decembra 2013 so se skupaj s pripadniki 10. pehotnega polka in 132. gorskega
polka na vojaškem vadišču Bač prvič urili tudi pripadniki 503. polka 173. zračnodesantne brigade oboroženih sil Združenih držav Amerike (angl. 173rd Airborne
Brigade Combat team).
ROCK PROOF 2
Aprila 2014 je bilo na Postojnskem skupno usposabljanje 1.brigade Slovenske
vojske in 173. zračnodesantne brigade
oboroženih sil Združenih držav Amerike (angl. 173rd Airborne Brigade Combat
team) – Rock proof 2.

ROCK PROOF 4
Junija in julija 2015 je 1. brigada Slovenske vojske nadaljevala skupna usposabljanja s 173. zračnodesantno brigado
Združenih držav Amerike. Znotraj Rock
proof 4 so na območju osrednjega vadišča preverjali tudi oddelke.
ROCK PROOF 5
Na osrednjem vadišču Slovenske vojske
Poček se je oktobra 2015 začelo skupno
usposabljanje 1. brigade in 173. zračnodesantne brigade oboroženih sil Združenih držav Amerike. Peto tako usposabljanje zapovrstjo, Trden dokaz – Rock
proof 5.
ROCK PROOF 6
Na osrednjem vadišču Poček se je februarja in marca 2016 opravilo šesto skupno
usposabljanje 1. brigade in 173. zračnodesantne brigade oboroženih sil Združenih držav Amerike – Rock proof 6, pri
katerem so poleg taktičnih vaj in taktičnih vaj z bojnim streljanjem (TVBS)
vodov preverjali tudi vode za delovanje
znotraj zmogljivosti motorizirane bataljonske bojne skupine.

IR 2014
Avgusta 2014 so se pripadniki 10. pehotnega polka udeležili vaje Takojšen odziv
2014.
ROCK PROOF 3
Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske
Postojna je bilo novembra in decembra
2014 skupno usposabljanje 1. brigade
Slovenske vojske in 173. zračnodesantne
brigade Združenih držav Amerike. To je
bilo že tretje skupno usposabljanje (Rock
proof 3).

CILJI ZA PRIHODNOST
Deseti pehotni polk je bil vedno gonilna
sila in nosilna enota pri izvedbi dejavnosti, ki še niso bile izvedene ali pa se uvajajo. Tako se je leta 2020 prvič streljalo čez
lastne enote in mimo njih, testiralo novo
namerilno napravo CN-4 za minomete
60 milimetrov in marca 2021 prvič opravilo mednarodno vojaško vajo (Sokol 21)
v t. i. razmerah covida-19.
Leta 2021 bo polk v svoje vrste sprejel in
uvajal nova lahka taktična oklepna vozila
(angl. Joint Light Tactical Vehicle, JLTV),
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zagotovil pripadnike za 9. slovenski kontingent (SVNKON 9 eFP), 17. slovenski
kontingent za misijo Evropske unije za
usposabljanje oboroženih sil v Maliju
(SVNKON EUTM 17 Mali), 44. slovenski kontingent v silah Kfor (SVNKON 44
Kfor) in bojno skupino Evropske unije
ter do konca leta zgradil protioklepni
vod s protioklepnim raketnim sistemom
Spike LR.
Cilj v bližnji prihodnosti je poglobiti
sodelovanje s 173. zračnodesantno bri-

gado oboroženih sil Združenih držav
Amerike in utrditi odnose z njo. Pri tem
se želimo udeležiti padalskih usposabljanj v Italiji ter napotiti pripadnike na
tečaje znotraj programa za izmenjavo vojaškega osebja (angl. Military Personnel
Exchange Program).
V daljni prihodnosti pa je cilj preoblikovanje 10. pehotnega polka v srednjo bataljonsko bojno skupino.
Stotnik Nenad Rikić
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SOKOL II (2. pehotna četa)

TAKTIČNE VAJE Z BOJNIM
STRELJANJEM VODA
(2. PEHOTNE ČETE)
Junija so pripadniki 10. pehotnega polka izvajali taktično vajo z bojnim streljanjem na ravni voda. Usposabljanje je
potekalo v sklopu priprav na novi operativni cikel.
Vrhunec usposabljanja na ravni vodov je
bila za pripadnike 2. pehotne čete taktična vaja z bojnim streljanjem, ki je potekala v zahtevnih terenskih in vremenskih
razmerah ter zmanjšani vidljivosti oziroma nočnih razmerah.
Pripadniki 2. pehotne čete 10. pehotnega polka so s predhodnim praktičnim in
sistematičnim usposabljanjem osnovnih
bojnih postopkov voda in intenzivnim
strelskim usposabljanjem uspešno opravili taktično vajo z bojnim streljanjem
in s tem potrdili pripravljenost vodov.
Marca letos so opravili oddelčno fazo
usposabljanja, konec leta pa bodo opravili še taktično vajo z bojnim streljanjem
na ravni čete in preverjanje operativnih
zmogljivosti ter tako potrdili pripravljenost za delovanje v novem operativnem
ciklu.

Novembra 2019 so pripadniki 2. pehotne
čete 10. pehotnega polka opravili taktično vajo z bojnim streljanjem z dodanimi
elementi. Delovanje pehote so podpirali
minometni oddelek z minometi 60 milimetrov in pripadniki Protioklepne čete
Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske s protioklepnim sistemom
Spike.
Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske
Postojna so opravili obsežno in zahtevno taktično vajo z bojnim streljanjem v
dnevnih in nočnih razmerah in tako preverili usposobljenost, taktične postopke
in strelske veščine. S sodelovanjem elementov protioklepnega sistema Spike in
minometov 60 milimetrov ter simulacijo
ognjene podpore minometov 120 milimetrov so preverili tudi sposobnosti
združenega bojevanja rodov, kar je za
vsako oboroženo silo ključnega pomena.
Na vaji so s podporo Centra za združeno
usposabljanje uporabljali premični tarčni
sistem, ki se lahko premika s strelišča na
strelišče in ima možnost nočne osvetlitve
z infrardečo svetlobo. Tako so lahko simulacijo sovražnika, kolikor je bilo mogoče,
približali resničnim razmeram na bojišču. Vaja je varnostno zelo zahtevna, zato
je bilo v priprave, organizacijo in izvedbo
vključeno veliko število pripadnikov Slovenske vojske, ki so skrbeli za ocenjevanje
pravilnosti taktičnih postopkov, varnost
in logistično ter zdravstveno podporo.

PRESKOK 2020
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Sodelovanje v nizu vaj Preskok 2020.
TAKTIČNO BOJNO STRELJANJE
ODDELČNE RAVNI ČEZ LASTNE
ENOTE IN MIMO NJIH
(1. PEHOTNA ČETA)
Septembra 2020 so pripadniki 10. pehotnega polka opravili taktično bojno
streljanje do ravni skupine in taktično
vajo z bojnim streljanjem na ravni oddelka, v katero so prvič vključili streljanje čez lastne enote in mimo njih ter
met bojne ročne bombe. Pripadniki 10.
pehotnega polka so leta 2020 nadaljevali
izboljševanje individualne in kolektivne
strelske usposobljenosti za vzpostavitev
dveh zmogljivosti, in sicer bojne skupine Evropske unije (EUBG) 2021/2022 ter
motorizirane čete za 44. slovenski kontingent v silah Kfor.

10. PEHOTNI POLK

Oktobra 2019 so pripadniki 10. pehotnega polka izvajali taktično vajo Sokol
II, pri kateri so na vojaških zemljiščih
v okolici letališča Cerklje ob Krki urili
osnovne bojne postopke s poudarkom
na ofenzivnem delovanju v razmerah
zmanjšane vidljivosti.

TAKTIČNE VAJE Z BOJNIM
STRELJANJEM ČETE
(2. PEHOTNE ČETE)

Junija 2020 so opravili prvi sklop usposabljanja posameznika iz taktičnega bojnega streljanja. V taktično vajo z bojnim
streljanjem na ravni oddelka, ki so jo
opravili na Osrednjem vadišču Postojna, pa so v manever oddelka integrirali
streljanje z mitraljezi čez lastne enote in
mimo njih ter met bojne ročne bombe.
To je zapletenost in zahtevnost streljanja
še povečalo.
Pred bojnim streljanjem so taktično delovanje oddelka urili z manevrskim strelivom. V sklopu streljanja so uporabljali
tudi robotske tarče.
Štabni vodnik Boštjan Ekselenski
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132. GORSKI POLK

Prvi o prvih
ZA GAMSE JE EDINA PRAVA POT
TISTA PROTI VRHU
Mineva 29 let, odkar je bil ustanovljen
132. gorski polk (GORP). Od 25. obletnice do danes je polk kljub zmanjševanju kadra sprejemal nove izzive, se
prilagajal ter naloge opravljal zanesljivo,
strokovno, častno in predano. Pripadniki
132. GORP s ponosom nosimo simbola
prepoznavnosti in odličnosti – gamsa na
rokavih in na glavah sivo baretko. Nismo
nosilna enota 1. brigade, in to verjetno
nikoli ne bomo, toda to ne pomeni, da
dela ni veliko in da tega ne bi opravljali
profesionalno. Celo nasprotno – podpirati je velikokrat zahtevnejše kot biti
podpiran.
Poleg rednih nalog in usposabljanj smo v
obdobju zadnjih petih let ponosni na odgovorno in resno delo na južni državni
meji z izpostavljenim poveljniškim mestom Gams v Primožih. Naša odličnost se
kaže tudi z najboljšima podčastnikoma v
SV. Prav tako smo zelo ponosni na pomembno tekmovanje Slovenske vojske,
na katerem smo dve leti zapored zmagali
na tekmovanju oddelkov.
Zelo vidno vlogo v naši enoti ima prostovoljna rezervna sestava (PRS), saj pripadnike obravnavamo kot nam enake in
ti zato opravljajo vse naloge polka (delo
na južni meji, vaje, varovanja, usposabljanja).
Največja sprememba je bila leta 2020
z ukrepi za preprečevanje okužb s covidom-19, kar je vplivalo na opravljanje nalog in delovanje vseh v Slovenski
vojski. Zaradi razglasitve pandemije so
bile odpovedane številne vaje, med njimi
tudi »naša« Zvezda Triglava (Triglav star
‒ TS20), edina taka mednarodna vaja v
sredogorju pri nas.
Kot enota 132. GORP dokazuje, da slovenski vojak ni vpet le v vojaško okolje,
teren in naloge, temveč tudi v civilnega ‒
gamsi pomagajo, da se športne prireditve
svetovnega kova izpeljejo na najvišji ravni, da udeleženci taborov MORS in mladi spoznavajo osnove vojaškega življenja,
hkrati pa inštruktorji 132. GORP izkoristijo čas tudi za lastno usposabljanje in
urjenje v prilagojenih veščinah vodenja
in poveljevanja z mladoletnimi osebami.
Glavna naloga 132. GORP je biti pripravljen in usposobljen (izurjen) za bojevanje. To pa lahko dosežemo z usposabljanjem in urjenjem, katerega konec
ali vrhunec je mednarodna vojaška vaja
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Zvezda Triglava. Letos, upajmo, bo ta
ukrepom glede koronavirusa navkljub
izvedena in bo tako potrjena naša strokovnost v gorniških in vojaških veščinah.
Zato je treba stopiti skupaj in aktivno
pristopiti k zaščitnim ukrepom. Naš cilj
je najučinkovitejši ukrep – cepljenje, s
katerim ščitimo in skrbimo zase in za vse
okoli nas, saj se bo le tako naše življenje
vrnilo v običajne tokove.
»Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so
vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo biti boljši.« (S. Covey) Pomembno je
namreč, da smo osredotočeni na to, kar
želimo doseči. Brez pridnih, usposobljenih vojakov, podčastnikov in častnikov
ter njihovih prizadevanj ne bi bili tako
uspešni, za kar se vsem iskreno zahvaljujem.
Major Primož Savinšek,
poveljnik 132. GORP

VIŠJI KOT JE VRH, BOLJ PIHA
Kaj napisati ob jubileju 1. brigade? Vsi
odmevni mejniki, naloge, dogodki so bili
že ničkolikokrat opisani, zato sem se odločil, da za popotnico Prvi ne bom našteval suhoparnih dejstev, s katerimi se je v
svojem obstoju proslavila.
Obletnica brigade, ki jo praznujemo,
predstavlja precejšen odmik od preostalih devetindvajsetih. Zaradi 30. obletnice
je 1. brigada tako zrela, kot še ni bila. Ker
sem tudi sam v svoji dvajsetletni karieri tako ali drugače vpet v Prvo, vem, da
ji nikoli ni manjkalo bojevniškega duha
in tovariškega zanosa pri opravljanju
poslanstva in nalog, ki so se v večini
primerov nanašale na vidnega, znanega
nasprotnika in ne redko tudi prijatelja,
tovariša. V jubilejnem tridesetem letu pa
se je tudi Prva z vsemi svojimi enotami
spoprijela z nevidnim, nepredvidljivim
in trdovratnim nasprotnikom, covidom-19. Ker smo približno toliko let, kot
jih letos šteje naša Prva, tudi del demokratičnega sistema, so seveda dovoljeni
različni pogledi na pandemijo koronavirusne bolezni, dejstvo pa je, da je ta nadloga bistveno vplivala tudi na delovanje
1. brigade, na pripadnike in družine ter
naše civilno življenje. Tu pridemo do bistva vsake družbe, organizacije, vojske in
tudi naše brigade, človeka.
Človek je bil med razvojem nagnjen k
raziskovanju, odkrivanju novih svetov,
širjenju obzorij, k napredku. Vendar pa
se v boju s trenutno pandemijo srečuje-

mo tudi z nezaupanjem, dvomi o smiselnosti cepljenja, o negativnih učinkih in
teorijah zarote. Veliko teh dezinformacij
so predlagali nekompetentni ljudje, hobi
virologi ali kavč zdravniki in raznovrstne
sekte na socialnih omrežjih in drugih
platformah.
Dejstvo pa je, da je trenutno edino orožje
za boj proti pandemiji koronavirusne bolezni cepljenje, v kar tudi v kolektivu 132.
gorskega polka (GORP) trdno verjamemo. Kot polkovni podčastnik 132. GORP
in kot pripadnik Prve trdno verjamem,
da bomo tudi ta izziv uspešno premagali
in končno spet zadihali v običajno življenje. Dokaz, da smo na pravi poti, je to, da
smo v 132. GORP s samodisciplino in situacijskim zavedanjem brez novih okužb
poleg rednih operativnih nalog uspešno
izpeljali tudi dva termina zimskih taborov MORS in mladi, svetovno prvenstvo
v biatlonu na Pokljuki, svetovni pokal v
smučarskih poletih v Planici in 14. zimski tabor podčastnikov Nata.
Vsem pripadnikom Prve čestitam za jubilej, 1. brigadi pa želim veliko bojevniškega značaja in tovariškega zanosa še vsaj
naslednjih 30 let. Srečno, Prva!
Višji štabni vodnik Jurij Erzar,
polkovni podčastnik 132. GORP

Prvi o prvih
V HRIBIH JE LAHKO LEPO IN LAHKO

Od začetka je bila vojašnica dom gorske
enote ‒ sprva 1. bataljona 32. gorske brigade do današnjega 132. gorskega polka,
v vojašnici pa je bila tudi Gorska šola Slovenske vojske (SV).
»Slovenija, moja dežela« je razgibana in
gorata alpska dežela, mi pa fantje in dekleta, ponosni Slovenci v svoji kokoški.
Že od nekdaj poslušam, da smo Slovenci gorski narod. Res je, samo poglejte,
koliko hribov in gora imamo. To je naš
predpražnik, naše dvorišče, naš dom. Kje
se otrok doma najraje igra? Ja na svojem
dvorišču. In to za nas pomeni usposabljanje po gričevjih, planotah, hribih, dolinah, rekah, morju, ravnicah in gorah.
Hribi niso samo hribi, ampak jih klasificiramo ali seciramo kot kirurgi na
prafaktorje. Za 132. GORP iti v hribe na
splošno pomeni hoditi v gore, od morja
pa vse do Triglava, simbola Slovencev in
našega očaka, ki ga je od Nemcev kot kilo
kruha za goldinar kupil Jakob Aljaž, leta
1895 pa so na njem postavili stolp.
Gornik, kdo oziroma kaj je gornik? Ni
zgolj oseba, ki živi v objemu gora, pomeni način življenja. Gornik ljubi gore, jih
spoštuje in dojema kot svoj vsakdan, so
njegova muza, njegovo življenje. Gornik
živi z gorami v dobrem in slabem in je
sposoben svoje hribovito okolje obrniti
sebi v prid. Ničesar se ne boji, temveč je
pripravljen in sposoben obrniti neprilike
v svojo korist.
Stodvaintrideseti gorski polk usposablja
rodove SV, da bi jim dal vpogled v to, kar
omogočajo gore kot prednost oziroma
kaj preprečujejo nasprotniku v smislu

Marca 2021 so na usposabljanje bojevanja v gorskem svetu prišli bodoči častniki
pod taktirko specializacije pehote. Marec
je v gorskem svetu glede na vreme in čas
še popolnoma zimski. Vprašam jih, kaj
njim predstavlja gorsko bojevanje v zimskih razmerah. Odgovor je hudo visokoleteč v smislu, to je tam nekje visoko nad
oblaki, v obilici snega, na strmem terenu,
na ramenih ogromen nahrbtnik, v rokah
puška, čez obraz podkapa in kar sliši se
tuljenje vetra. Seveda, ampak do tja je
še daleč, začne pa se tukaj in zdaj, takrat
v učilnici, kjer smo jim predstavili specialistično vojaško gorniško opremo za
zimske razmere, pod številko 1 – lavinski
trojček.
Kjer koli in kadar koli si na snegu, najprej
potrebuješ opremo. To je lavinski trojček,
sestavljen iz lavinske sonde, žolne in lopate. Brez tega na sneg nikdar in nikoli.
Sledijo turne smuči, kože, pancerji, krplji,
čelada, bencinski kuhalnik, plezalni pas,
vponke, varovala, najlonski trakovi, prižemi in pomožne vrvice, nekaj toplih
oblačil, spalna in bivak vreča, nato pa še
skupinska oprema, kot so glavne vrvi, najlonski trakovi, vponke za premagovanje
naravnih in umetnih ovir za dosego cilja
oziroma za uspešno dokončanje naloge.

Seveda pa je vso to opremo treba poznati in ne samo poznati po imenu izdelka,
temveč znati pravilno in varno uporabljati.
Še prej pa jo je treba pravilno zložiti v
nahrbtnik. Opreme v nahrbtniku je bilo
za dobrih 30 kilogramov, poleg bojne
opreme. Ja, ni lahko biti gornik.
Sledilo je terensko usposabljanje, saj je
treba veščine po rokah in nogah spraviti v glavo. Začeli smo s pripravo turnih
smuči in hojo po ravnem, v breg in z
brega brez nahrbtnika, nato pa pred začrtano potjo preverili lavinske žolne posameznika na sprejemu in oddaji, s čimer
preverimo delovanje lavinske žolne vsakega posameznika ob zasutju v snežnem
plazu. Z lavinsko žolno lociramo zasutega, z lavinsko sondo določimo mikrolokacijo, z lavinsko lopato pa ga izkopljemo. Pa naj bo še tako banalna stvar, kot
je izkopavanje zasutega v snežnem plazu,
če se je ne lotimo pravilno, si lahko zelo
otežimo proces dela in tvegamo smrt zasutega.

132. GORSKI POLK

Naj vas naslov ne zavede. Kdo je gornik,
kaj je v hribih lepega in lahkega? Lepo
počasi in po vrsti, »kot so hiše v Trsti«.
Dom 132. gorskega polka (GORP) je na
Bohinjski Beli, izvira že iz zgodovine.
Vojašnica je bila zgrajena leta 1934, še v
Kraljevini Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno jo je zasedel vermaht, po njej
pa je prešla v last Jugoslovanske ljudske
armade. Po osamosvojitvi Slovenije je
Teritorialna obramba Republike Slovenije 21. septembra 1991 uradno prevzela lastništvo nad objektom. Sprva se
je imenovala Vojašnica Bohinjska Bela,
leta 2012 pa je bila poimenovana po Boštjanu Kekcu, nekdanjem alpinističnem
inštruktorju Teritorialne obrambe in veteranu osamosvojitvene vojne, ki je umrl
med odpravo na Himalajo leta 1993.

načrtovanja, dodatnega treninga, izurjenosti in težavnost napada na kogar koli
v gorskem svetu. Res je, da Slovenija ni
samo gorata dežela, temveč se v njej skriva veliko več, zato moramo biti pripravljeni na vse. K nam na usposabljanje prihajajo sveže pečeni vojaki in vojakinje, ki
so na temeljnem vojaškem strokovnem
usposabljanju, tečaju za pridobitev čina
desetnik, kot šola za častnike pod okriljem specializacije pehote in mednarodne enote, od angleških kraljevih marincev Royal Marines do ameriških tjulnjev
Navy Seals. Bojevanje v gorskem svetu
šteje kot eno izmed najtežjih bojevanj
nasploh. Poleg zelo dobre psihofizične
priprave posameznika in enote moramo
upoštevati tudi znanje posebnih gorniških veščin, vremena, terena in nevarnosti
v gorah, ki pa nemalokrat niso odvisne
samo od nas, ne glede na to, kako dobro
smo pripravljeni in usposobljeni.

Pri bojevanju v gorah, še posebej v zimskem času, je v ospredju človek s svojim
znanjem in neznanjem, iznajdljivostjo,
hranjenjem, pravilno izbiro mesta za
bivakiranje, pravilno izbiro načina premagovanja terena (snežni plaz), kajti če
ne upoštevaš vremenskih razmer in terenskih značilnosti, si kaj kmalu lahko
sam sebi največji nasprotnik.
Karavana osmih tečajnikov, treh inštruktorjev in vodje terenskega usposabljanja
je krenila proti zastavljenemu cilju.
Hodili smo s turnimi smučmi, zavajali
nasprotnika v snegu, ob strmem vzponu
zamenjali smuči za krplje, na varnem območju opravili trening iskanja zasutega v
plazu, »zalaufali« bencinske kuhalnike in
si skuhali topel obrok in čaj, vso pot pa so
vodili tečajniki po prej načrtovani poti.
Vso pot smo uporabljali gorniška nosila
UT 2000 kot sani za vleko skupne opreme. Prispeli smo na mesto bivakiranja.
Z lavinsko sondo smo pregledali teren,
da smo našli kar največ snega na tistem
delu, kar nam je pomagalo pri določitvi
vrste bivaka. Za snežno luknjo je bilo
snega premalo, saj ga ni bilo več kot 180
centimetrov. Inštruktorji smo pokazali
maketo bivaka, tečajniki pa so nato začeli
s kopanjem v sneg, izdelali septično luknjo, jo označili s kemično lučko, ves čas
pa so delali vsi štirje bencinski kuhalniki
za topel čaj in obroke.
Postavili smo tudi višinski šotor v globokem snegu, ki bi nam služil kot prvo
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Prvi o prvih
zavetje, če bi se kdo poškodoval ali bi
obnemogel. Inštruktorji smo ves čas
nadzorovali izdelavo bivakov, pomagali
z nasveti in praktičnimi veščinami. Na
ta tridnevni zimski teren smo inštruktorji vzeli novo opremo za bivakiranje,
ki je sestavljena iz dveh spalnih vreč in
bivaka vreče, napihljive ležalne podloge, ponča in ponjave za gradnjo strehe.
Ni kaj, oprema za bivakiranje je odlična, služi svojemu namenu, je pa res, da
smo tako opremo že večkrat preizkusili
in smo vedeli, kaj lahko od nje pričakujemo. Vsekakor je zmotno misliti, da
bo oprema tako dobro delovala sama od
sebe, ti pa boš prezebel, lačen, žejen in
moker. Najprej moraš dobro poskrbeti
zase, šele nato pride do izraza oprema.
Naslednji dan smo nadaljevali proti vrhu
Bače, kjer stoji eden izmed številnih bunkerjev kot ostanek Alpskega zidu, zgrajenega med obema vojnama. Sledil je ogled
dostopa do bunkerja in zasedba bunkerja
z vrvjo ter 60-metrski spust neposredno
na vhod. Nadaljevali smo strmo navkreber proti območju bivakiranja v okolico
Možica na nadmorski višini 1600 metrov.
Tokrat pa je bilo snega dovolj za snežno luknjo. Sledili so rutina sondiranja,
višinski šotor, kuhalniki in menjave pri
kopanju. Na obisk, za nadzor in oceno
dela je prišel tudi poveljnik z vodjo celotnega usposabljanja. Pozdravila sta
bodoče častnike, toda čas je priganjal,
saj je bilo spanje še daleč. Tisto noč
smo končali ob drugi uri, dokler niso
vsi sladko spali, toda straža je ostala.
Zadnje jutro smo izvedli hojo z derezami in cepinom, zaustavljanje s cepinom
ob padcu na snežni strmini in vadili
strelske položaje na smučeh in krpljih.
Udeleženci specializacije pehote Šole za
častnike so dobili vpogled v to, da je v
hribih težko, toda s pravimi veščinami
in opremo je lahko tudi lepo in lahko.
Višji štabni vodnik Jurij Erzar,
polkovni podčastnik 132. GORP

USPOSABLJANJE ALLIED WINTER
COURSE ALI KAKO PREŽIVETI
NORVEŠKI MRAZ
Poleg usposabljanja iz gorniških veščin
in modularnega usposabljanja vojaškega
gorništva v SV se pripadniki 132. GORP
udeležujemo tudi tečajev v tujini. Eden
svetovno bolj znanih je na Norveškem
že od leta 1924. Bistvo ostaja nespremenjeno ‒ tečajnike spoznati in usposobiti
za delovanje v skrajno mrzlih podnebnih
razmerah.
Moto tečaja je izjava nekega britanskega
častnika: »Če se lahko boriš in preživiš v
skrajnosti Arktike, lahko preživiš kjer koli
na svetu!« (Angl. »If you can fight and
survive in the extremes of the Arctic, you
can survive anywhere in the world!«)
Čeprav se je tečaj vsebinsko nekoliko
spreminjal, ima v grobem dva dela. V
prvem se tečajniki seznanijo z različno
opremo (telemark smuči, vlečne sani
– pulke, lavinska oprema, šotori za nizke temperature), orožjem (HK 416),
vzdrževanjem in streljanjem, bojnimi
postopki oddelka, vodom na smučeh,
s krpljami. Veliko pozornosti je namenjene pravilnemu oblačenju, prehrani,
varovanju pred podhladitvijo, izdelavi
različnih bivakov.
Prav tako je del prvega sklopa t. i. urjenje v ledeni luknji (angl. ice break drill),
ko tečajnik s smučmi in nahrbtnikom
zdrsne v ledeno mrzlo vodo, iz katere
se mora nato sam rešiti, sleči oblačila, se
posušiti in toplo obleči ter nadaljevati pot.

Teža opreme in izčrpanost pri temperaturah do minus 25 stopinj Celzija sta se
na dolgi rok poznali pri vseh. Poraba kalorij je bila neverjetna, tudi do 8000 kcal.
V snežnih in mrzlih razmerah vse dejavnosti potekajo počasneje kot v običajnih.
Zato je na tečaju ves čas treba ohranjati
zbranost in osredotočenje na nalogo. Naš
glavni pohod sta šest dni spremljala močen veter in megla, kar je gradilo zidove v
glavah pri marsikom. In vsak tak preplezan ali prebit zid človeka, pripadnika SV,
samo še bolj utrdi.
Ko se po zadnji preizkušnji pripelješ z
avtobusom nazaj v vojašnico in ko te kuharsko osebje postreže že med čiščenjem
opreme, spoznaš, kakšno spoštovanje
uživa tečaj na Norveškem.
Neprecenljive izkušnje s takih tečajev v
tujini utrjujejo znanje pripadnikov 132.
GORP, ki tudi tako ohranjamo znanje in
tradicijo enote, specializirane za delovanje v gorskem, mrzlem, skratka skrajnem
okolju, kjer je narava lahko prva grožnja,
še pred nasprotnikom.
Nadporočnik Jaka Bizjak

ZVEZDA TRIGLAVA – VOJAŠKA
IN GORNIŠKO USMERJENA
V drugem delu, ki traja dvanajst dni in
MEDNARODNA VAJA
enajst noči, tečajnike čaka prečkanje norveške pokrajine na smučeh, s polnimi
nahrbtniki in pripetimi sanmi z dodatno
opremo. Največji poudarek je na pravilnih rutinah in tukaj rutina ne ubija, temveč rešuje. Pravilna rutina prehranjevanja
(trije večji obroki in vmes nekaj manjših), uživanje zadostne tekočine, priprava vode, izdelava bivaka, suho večerno
oblačenje. Tečajniki smo smeli imeti en
rezervni komplet oblačil, ki smo si ga po
potrebi preoblekli za počitek in se zjutraj
ponovno oblekli v delovna oblačila.
Cel dan se vrstijo različne preizkušnje,
na primer reševanje ponesrečenega izpod plazu, reševanje iz vode (ponovno
urjenje v ledeni luknji), pa tudi nekatere
dejanske, nenačrtovane okoliščine. Kar
nekaj tečajnikov si je pri telemark tehniki
poškodovalo kolena in na žalost končalo
v bolnišnici.
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Patruljna baza je bila izbrana in posedena z največjo mogočo konspirativnostjo
ob izdelavi lažnih sledi, zakrivanju pravih, pripravi pasti. Nočna orientacija na
smučeh s polno bojno opremo pa se je
izkazala tudi za posebno doživetje na eno
izmed redkih jasnih noči, ko je bila vidljivost naravnost osupljiva.

Vaja ima dokaj kratko zgodovino ‒ organiziranih in zelo uspešno izvedenih je
bilo pet. Začelo se je z angleškimi rezervisti leta 2015, dve leti pozneje so sledili pripadniki oboroženih sil Združenih
držav Amerike iz Kolorada. Vsako leto
smo napredovali, v velikosti in zahtevnosti vaje. Lani je zaradi epidemije koronavirusne bolezni nismo izvedli, za leto
2021 pa načrtujemo vajo v Karavankah
in Škofjeloškem hribovju. Pridružili se
nam bodo kraljevi marinci iz Velike Britanije, kolegi iz Kolorada in prvič Nizozemci, kar pomeni, da bomo imeli zelo
pisano mednarodno sestavo.
Vaja traja tri tedne, izvedena je v treh
načinih: plazenje, hoja, tek. V prvem
tednu izvajamo individualne veščine in
se »sinhroniziramo«. V drugem tednu
izvedemo situacijsko taktično vajo (angl.
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Na zadnji vaji smo imeli pod Sorico
osnovno poveljniško mesto (OPM),
taktični operativni center (TOC), ki je
spremljal delovanje enot po razgibanem sredogorju in od tam vodil in usmerjal dve četi (angleško in slovensko).
Poleg tega smo na osnovnem poveljniškem mestu »igrali« tudi vodstvo vaje
(EXCON), tako imenovano »srce vaje«.
Od tam smo nadzorovali in usmerjali
vajo tako, da so se dogodki, ki so bili načrtovani, tudi izvedli. Komunicirali smo
v angleščini.
Slovenska četa, popolnjena s pripadniki
rezervne sestave (PRS), je delovala v prvi
črti, na desnem boku območja odgovornosti pa je delovala angleška četa. Po premiku z zbirnega območja sta četi napredovali in napadali v slabem vremenu in
na zanimivem, toda zahtevnem območju.
Na vaji so obrambne položaje po globini
obrambnega območja zagotavljali pripadniki iz 10. pehotnega polka (PEHP).
Po uspešnem napadu, konsolidaciji in reorganizaciji so se enote premaknile nazaj
v vojašnico. Enote so več dni preživele in
delovale na terenu, vaja pa je potekala v
zahtevnih in težkih vremenskih ter reliefnih razmerah.
Smo v koraku z najboljšimi. Maloštevilni, strokovni, brez prostora za napake.
Gorniški srečno!
Major Primož Savinšek,
poveljnik 132. GORP

rah. Sprva je 1. brigada dodelila nalogo
Večnacionalnemu centru odličnosti za
gorsko bojevanje (VCOGB), z oblikovanjem Natovega večnacionalnega centra
odličnosti za gorsko bojevanje pa je 132.
gorski polk (132. GORP) nosilna enota
za zagotavljanje zmogljivosti »GORE«.
Ko danes govorimo o helikopterski
reševalni skupini (HERS), govorimo
predvsem o zmogljivosti, in ne o enoti.
Skupino sestavlja osem vojaških letalcev
reševalcev, od tega sedem inštruktorjev.
Vsi člani skupine imajo veljavne licence
za helikopterja SV Bell 412 in AS 532
Cougar.
Glavni namen skupine HERS je helikoptersko reševanje pripadnikov SV, pripadnikov tujih vojsk na vajah v Sloveniji
in, če je treba, tudi reševanje civilnega
prebivalstva v domovini in tujini. Poleg
tega se pripadniki usposabljajo, opravljajo dežurstva, vzdržujejo, zagotavljajo
in skladiščijo osebno ter skupno opremo in sodelujejo na prikaznih vajah ter
predstavitvah.
Veliko je tudi sodelovanja s 151. helikoptersko eskadriljo (HEESK), ki ji pomagajo pri transportu tovora na zahtevnih lokacijah in pri usposabljanju novih članov
posadk helikopterjev za delo z vitlom in
spustom po vrvi iz helikopterja.
Usposabljanje
Skupina enkrat mesečno opravlja
dvodnevno usposabljanje, če jim to dopuščajo druge naloge. En dan poteka
usposabljanje s helikopterjem. Načrt
usposabljanja si naredijo sami po seznamu vaj, ki jih je treba opraviti za podaljšanje licence.
Vsi člani skupine so tudi civilni gorski reševalci, zato jim zamisli za vaje ne
zmanjka. Velikokrat poskusijo tudi nove
tehnike reševanja in jih po večkratnem
preverjanju tudi uvedejo v postopek reševanja.
Drugi dan je namenjen »klasičnemu reševanju«, kamor so vključeni tudi drugi
vojaški gorski reševalci. Ta dan temelji
predvsem na usposabljanju različnih

HERS – SKUPINA, KI VEDNO PRILETI
NA POMOČ
Prva skupina vojaških letalcev reševalcev
je bila oblikovana v tedanjem Pokrajinskemu poveljstvu Teritorialne obrambe
Gorenjske. Po zadnjih veljavnih dokumentih je 1. brigada nosilna enota za
zagotavljanje reševalne skupine za opravljanje različnih načinov reševanja v go-

vrvnih tehnik na kopnem in v snegu. Sodelovanje obeh ekip je vsekakor potrebno, saj se v reševanje nemalokrat vključi
helikopter, ko to že poteka klasično.
Izkušnje
Zmogljivost se lahko aktivira tudi za
uporabo članov posadk zrakoplovov SV
liR ob izstrelitvi pilota ali strmoglavljenju plovila.
Izkušnje kažejo, da so naravne katastrofe
že skoraj naš vsakdan, zato moramo biti
pripravljeni na najrazličnejše oblike reševanj in iskanj za potrebe vojske, civilnega prebivalstva ali v obliki mednarodne
pomoči tuji državi. Ravno pred kratkim
je takratni pripadnik skupine HERS ob
poplavah v Bosni z vitlom na helikopterju reševal dojenčka v lupinici, posnetek
reševanja pa je obkrožil svet. To dokazuje, da smo pripadniki zmogljivosti ne
samo usposobljeni, temveč tudi uporabni za izvedbo reševanja v zahtevnih nepredvidljivih okoliščinah.
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Situational Training Exercises – STX), v
tretjem tednu pa sledi taktična vaja enot
(angl. Field Training Exercises – FTX),
kjer se pokažejo pravo znanje, trud, izurjenost in delovna vnema.

Pri zahtevnejših oblikah usposabljanj
ali pohodov v visokogorje je vedno
vzpostavljeno dežurstvo pripadnikov
HERS za potrebe helikopterskega reševanja ob nesrečah. Za čim hitrejšo oskrbo
ponesrečenca in neposredno strokovno
podporo glede zahteve za helikopter in
usklajevanje s helikoptersko posadko in
Združenim operativnim centrom so bili
posamezni pripadniki helikopterske reševalne skupine že prisotni na omenjenih
dejavnostih v visokogorju. Izkazalo se je,
da je bila prisotnost reševalca na terenu
zelo dobrodošla, saj je ob nesreči, ko se
je zahtevalo helikoptersko reševanje, lahko reševalec aktivirani reševalni ekipi
in posadki helikopterja posredoval vse
potrebne informacije s terena za izvedbo reševalne intervencije. Med čakanjem
na helikoptersko reševanje sta reševalec
in bolničar oskrbela ponesrečenca in ga
pripravila za transport ter tako skrajšala
čas od nesreče do prihoda ponesrečenca
na urgenco. Skrajšal se je tudi čas naleta helikopterja, saj posadki ni bilo treba
iskati ponesrečenca po širšem območju
nesreče in čakati na imobilizacijo ponesrečenca.
Zadnja leta se kaže tudi porast letalskih
nesreč lahkih manjših letal. Ob strmoglavljenju letala na težko dostopnem terenu
je potrebno helikoptersko posredovanje
reševalcev in tudi helikopterski prevoz
razbitin letala. Ravno pred kratkim se je
zgodila letalska nesreča na težko dostopnem terenu v okolici Bovca, kjer je posredoval tudi helikopter SV. Helikopterska
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posadka in reševalca ‒ letalca (pripadnika HERS) so pomagali drugim službam
s prevozom osebja na težko dostopen teren ter pri prevozu razbitin letala.
Štabni vodnik Matej Bizjak

PROSTORSKA LOGISTIKA – ŽIVA
ENOTA
Konec leta 2014 je znotraj preoblikovanja
SV tudi v 132. gorskem polku (GORP)
prišlo do pomembne spremembe. Takratna Enota Vojašnice Boštjana Kekca
(EVOJ BK) je bila namesto Poveljstvu
za podporo po novem podrejena poveljniku 132. gorskega polka. Novo nastala
Enota Vojašnice 132. gorskega polka se
je združila s pokljuško Enoto Vojaškega
objekta Rudolfa Badjure (EVOJO RB),
Enota Vojašnice 132. GORP pa je prevzela tudi Vojaški objekt Poljče (VOP).
Z novo strukturo je tako nastala namensko sestavljena enota vojaške logistike
na taktični ravni ‒ Enota Vojašnice 132.
GORP, ki je začela delovati 1. 1. 2015.
To je nepremostljiva enota vojaške logistike, ki zagotavlja prostorsko logistiko v
objektih v pristojnosti 132. GORP (Vojašnica Boštjana Kekca, Vojaški objekt
Rudolfa Badjure, Vojaški objekt v Poljčah, kjer je nastanjen Natov center odličnosti za gorsko bojevanje (NCOGB), in
strelišča in vadišča Mačkovec – z dnem
1. 4. 2021 je upravljanje strelišča in vadišča Mačkovec prevzela novo nastala
skupina za vodenje strelišč in vadbišč v
SV). Vzporedno Enota Vojašnice/Vojaški
objekt Rudolfa Badjure zagotavlja počitniško in lastno dejavnost Vojaškega
objekta Rudolfa Badjure, da ponuja kapacitete pripadnikom SV in Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije, pa tudi
drugim posameznikom, skupinam in
podporo zavezniškim silam znotraj podpore države gostiteljice.
Danes enota deluje na treh lokacijah s
tremi operativnimi skupinami v Vojašnici Boštjana Kekca in Vojaškem objektu
Rudolfa Badjure ter dvema skupinama
v Vojaškem objektu Poljče. Njihovo delo
usklajuje poveljstvo Enote Vojašnice 132.
GORP s sedežem v Vojašnici Boštjana
Kekca.
Pripadniki Enote Vojašnice 132. GORP
se pri vsakodnevnem delu seznanjamo z dejavnostmi prostorske logistične
podpore vseh uporabnikov, ki svoje delo
opravljajo bodisi v Vojašnici Boštjana
Kekca, Vojaškem objektu Rudolfa Bad-
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jure ali Vojaškem objektu Poljče. Ob tem
skrbimo za opravljanje nalog znotraj redne in lastne dejavnosti kot tudi za zagotavljanje pogojev za vzdržno delovanje
enote. Ni veliko enot v sestavi SV, ki se
pri svojem delu seznanjajo z nalogami
s področja lastne dejavnosti. Enota Vojašnice 132.GORP ima ta privilegij, da v
sodelovanju s Službo za splošne zadeve
obrambnega ministrstva in z drugimi
civilnimi sestavami znotraj civilno-vojaškega sodelovanja opravlja naloge s področja prostorske logistike pri opravljanju
počitniške in lastne dejavnosti v objektih
132. GORP.
Da pa so vse te posebne naloge uspešno
izvedene, v enoti skrbimo za opravljanje
vojaškega izobraževanja in usposabljanja
pripadnikov Enote Vojašnice 132. GORP,
kar je osnova in predpogoj za ohranitev
ustrezne ravni vojaške strokovne usposobljenosti pripadnikov. Izobraževati se
moramo tudi iz nevojaških vsebin, saj
smo pri svojem delu vpeti tudi v civilno
zakonodajo, ki zahteva pridobivanje in
obnavljanje licenc/certifikatov za opravljanje posameznih nalog skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti.
Prostorska logistika je ključna za običajno delovanje enot in s takim trendom,
kot se kaže v zadnjih letih, Enota Vojašnice 132. GORP v bližnji prihodnosti
ne bo več zmožna zagotavljati prostorske
logistike za normalno delovanje. Potreben je razmislek, kako naprej. Mogoče
je čas za razmislek o oddaji določenih
nalog zunanjim izvajalcem in preveritev
smotrnost umestitve določenih objektov
v sedanjo strukturo SV. Odgovorov na to
žal ne poznamo, vemo pa, da pripadniki Enote Vojašnice 132. GORP želimo
opravljati naloge na visoki ravni, kar pa
nam na dolgi rok ne bo uspelo, če se razmere ne bodo spremenile na bolje.
Major Stojan Marn,
poveljnik Enote Vojašnice 132. GORP

4. GORSKA ČETA – OPREMLJENA
Z ZNANJEM IN USPOSOBLJENIMI
REZERVISTI
So ljudje, ki radi stopijo iz rutine. Med
njimi so tudi taki, ki radi oblečejo vojaško uniformo z državnim grbom. Vsako
leto to naredijo za dober mesec. Njihovi
delodajalci jih takrat bolj ali manj radi
pustijo pri miru in bolj ali manj spoštujejo to njihovo odločitev in potrebo. Ko
oblečejo uniformo, postanejo enotni. Ni
več pomembno, s katerim avtom se je

kdo pripeljal, niti koliko kdo premore
na bančnem računu. Pridejo od vsepovsod. Iz rudnikov, tovarn, industrijskih
obratov, proizvodnih hal, pisarn, birojev,
uprav, učilnic, ateljejev, gozdov, trgovin, kmetij. Njihovo družbeno omrežje
je tukaj in zdaj. V živo. Nekateri imajo
»iPhone«, vsi pa imajo »eye contact«. Nekateri prihajajo k nam že 20 let. Ti posebni ljudje so pripadniki 4. gorske čete
(4. GORČ) ‒ Čete pogodbene rezervne
sestave (PRS).
Veliko poveljniškega kadra se je že zamenjalo v vojašnici na Bohinjski Beli.
Oni ostajajo tukaj. Vedno. Zvesto. Predano. Ne glede na vreme, ne glede na čas.
Opravijo vse naloge, ki so jim zaupane.
In teh nalog je vsako leto več. In ponosni so na to. Do leta 2019 se jih je lahko
prepoznalo in ločilo od stalne sestave
SV po barvi uniforme in drugačni oborožitvi. Marsikdo jim je zavidal njihove
stare dobre »kalaše«. Kakor koli, zdaj so
za čas svojega vpoklica poenoteni s stalno sestavo SV. In ponosni so na to. Kot
pripadniki 4. GORČ 132.GORP.
Včasih imajo občutek, da so človeška
vrsta v izumiranju, saj dejavnosti v pogodbeni rezervni sestavi ne sovpadajo s
hlepenjem sodobnega človeka po denarju, moči, prestižu. Pomislijo tudi, da so
se rodili v napačnem času, ker ne dobivajo prav veliko podmladka. Ampak oni
vztrajajo. In bojo. Dokler bojo lahko. To
je postal njihov način življenja. Radi se
učijo veščin preživetja in vojskovanja v
gorskem svetu. To jih naredi samozavestne, odločne in posledično mirne. Imajo
skupen cilj. In rastejo skupaj. Z znanji,
ki so jih prinesli s seboj v vojašnico iz
svojih primarnih poklicev, pomembno
pomagajo pri reševanju marsikaterih
okoliščin, pri katerih so potrebna tudi
nevojaška znanja.
Slovenska vojska je to prepoznala, zato
sta njihova vloga in poslanstvo vsako
leto večja. Nekateri pripadniki 4. GORČ
sodelujejo kot inštruktorji na letnem in
zimskem taboru MORS in mladi, drugi
so bili poklicani za nudenje pomoči v
prvi migrantski krizi.
Od januarja 2016 so pripadnike 4. GORČ
začeli vpoklicevati na služenje v miru, ki
omogoča tudi večmesečni vpoklic. V takih primerih je po navadi prišlo do t. i.
načela vzajemnosti. Dobrodošlo za 132.
GORP, ki ima glede na količino nalog
premalo pripadnikov in je tako pridobil
nekaj manevrskega prostora. In dobrodošlo tudi za pripadnika 4. GORČ, ki se
po navadi odloči za daljši vpoklic zaradi
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težav, v katerih se je znašel njegov civilni
delodajalec. Smiselno, pravilno in solidarno.

Četrta gorska četa je ponosna na stopnjo
zaupanja, ki ga uživa znotraj 132. GORP.
Konec koncev so nekateri pripadniki dobili priložnost sodelovanja pri opazovanju in varovanju južne državne meje.
Vloga in znanje 4. GORČ sta vsako leto
večja. In spet smo ponosni na to. In še
ponosnejši smo, ker se zavedamo, da
132. GORP brez 4. GORČ ne more še
naprej zmagovati pri premagovanju nalog in izzivov.
Samo, da ne izumremo. Za koga? Za Slovenijo!
Nadporočnik Vincenc Šparovec Lotos

ZLATA REZERVA 132. GORP
Odmevne mednarodne vaje, rezervisti,
težka bo. Vendar pa se je kot že ničkolikokrat doslej ob prvem srečanju z vpoklicanimi pripadniki rezervne sestave izkazalo, da je bil strah odveč. Ko pogledam
nazaj na vse izvedbe vaje Zvezda Triglava,
vidim, da tako predanih vojakov in starešin, kot jih ima 132. gorski polk (GORP),
ne najdeš zlahka v vsaki enoti.

Vsak pripadnik rezervne sestave 132.
GORP je pustil pečat oziroma sled v
zgodbi z naslovom 4. gorska četa (4.
GORČ), nekateri s prihodom, spet drugi
z odhodom. Dejstvo pa je, da se tudi v tej
zgodbi, ne po svoji krivdi, spoprijemamo
z vedno redkejšimi vrstami.
Zlato rezervo imamo za težke čase, najsi
bo to zlata rezerva hrane, denarja, orožja, streliva. Zlato rezervo 132. GORP pa
sestavljajo dekleta in fantje iz 4. GORČ.
Toliko različnih znanj, izkušenj, pogledov tudi iz drugih, civilnih perspektiv ne
najdeš nikjer drugje. In ravno ta raznovrstnost, volja do dela, razmišljanje zunaj
okvirov jo delajo posebno.
Višji štabni vodnik Jurij Erzar,
polkovni podčastnik 132. GORP

PODPORA GAMSOV PRI NAJVEČJIH
ŠPORTNIH DOGODKIH
Da planiški orli letijo in pokljuški biatlonci tečejo in streljajo ob podpori gamsov, je jasno kot beli dan. Gre za dogodka, ki odmevata doma in v svetu. Tudi
letos je 132. gorski polk (GORP) podprl
oba, da pa sta dogodka pomembna za
slovenski prostor in za promocijo SV, pa
dokazujejo številke udejstvovanja moštva in opreme pri nalogah. Ne smemo
pozabiti na nastanitvene kapacitete, ki
jih zagotavljamo med biatlonom, in vso
pripravljeno hrano naših kuharjev.

Gamsi skupaj z drugimi enotami SV s
svojim znanjem in izkušnjami podpiramo organizacijo biatlona na več področjih. Prisotnost vodje in koordinatorja iz
SV, priprava tekmovalne proge, prisotnost sodnikov na strelišču, delo in prisotnost sodnikov na biatlonskem stadionu, zagotavljanje reševalcev na progi,
komunikacijsko-informacijska podpora
tekmovanju in zagotavljanje prevozov
tekmovalcem in tekmovalnemu osebju
do prizorišča in z njega.
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Četrta gorska četa je bila in bo z enim
vodom prisotna tudi na mednarodni
vojaški vaji Zvezda Triglava, kjer lahko
v taktičnih razmerah v gorskem svetu
preverja stopnjo svoje usposobljenosti
in primerljivost s tujimi vojskami. Nekaj pripadnikov je sodelovalo na vaji
Preskok 2020, spet drugi na jesenskem
usposabljanju 2020. Malo je dejavnosti
132. GORP, v katerih ne bi bil navzoč vsaj
kakšen pripadnik 4. GORČ. Na podlagi
te pripadnosti in spoštovanja je prišlo
tudi do oblikovanja mešanih oddelkov in
vodov s stalno sestavo SV.

oborožitvi in navsezadnje tudi statusu
približajo pripadnikom stalne sestave.
Prav tako se je z vsemi vajami poskušalo
bolje vplesti in postaviti v vloge starešinski kader, saj se le v čim boljših okoliščinah bojnih razmer lahko največ naučimo. Seveda bi šlo tudi lažje ‒ ampak to ni
v slogu 132. GORP.

Da imajo orli pod Poncami odlične in
predvsem vsi iste pogoje za tekmovanje,
posrbijo gamsi, ki enotno in usklajeno istočasno zastirajo vzletišče, s čimer
preprečijo vpliv naravnih pojavov na
vzletišče (dež, sneg, sonce). Na tekmovanju zagotavljamo še prisotnost vodje in
koordinatorja iz SV, komunikacijsko-informacijsko podporo, zdravstveno ekipo,
helikopter v konfiguraciji medicinske
evakuacije, zastavonošo in nekaj materialne podpore (šotor, agregat, elektrifikacija za šotor, plošče UMTECH).
Biatlon je šport, ki ima veliko skupnega z vojaškim poklicem, predvsem pa z
gamsi. Vzdržljivost, streljanje, mirnost,
natančnost, prilagodljivost, obvladanje
veščin na snegu. S poleti imamo veliko
manj skupnega, vendar se prav tako najdejo skupne iztočnice, kot so mirnost,
natančnost, ekipno delo, usklajenost.
V zadnjem letu je bila podpora dogodkoma res posebna. Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 so postregli z drugačno
organizacijo dogodka. Nenehna testiranja za preverjanje okuženosti s koronavirusom, mehurčki, koridorji premikanja,
vse, česar do zdaj nismo bili vajeni in na
kar nismo bili pripravljeni. Hitro smo se
morali učiti in predvsem navaditi rutine
umivanja in dezinfekcije rok ter nošenja
zaščitnih mask. Tekmovanja brez gledalcev so bila dosti pustejša, brez pravega
pridiha.

Opisovanje vseh dogodkov, občutkov in
ponosa bi zapolnilo celo publikacijo, dejstvo pa je, da ko vidiš četo pogodbenih
rezervistov, postrojenih med pripadniki
stalne sestave SV, in skupaj s pripadniki
tujih oboroženih sil, se zaveš, da si na
pragu zgodbe o uspehu, da gre za silo,
kateri se nič ne zdi nemogoče.
Ob skupnem delovanju s pripadniki partnerskih držav marsikdo ni mogel skriti
začudenja nad opremljenostjo in motiviranostjo pripadnikov rezervistov. Res pa
je, da smo bili v 132. GORP vsaj nazadnje
osredinjeni na to, da se tudi pripadniki
rezervne sestave po opremljenosti in
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Gamsi vsako leto z veseljem podpremo
oba dogodka. Čutimo, da smo del »belega cirkusa« v Planici in na Pokljuki. Na
obeh dogodkih smo slovenski vojaki zelo
lepo sprejeti, da bi bilo dogodka nemogoče izpeljati brez podpore SV, pa poudarjata tudi organizatorja dogodka. Z
zavedanjem, da je naša podpora ključna,
še toliko bolj z zanosom in profesionalnostjo opravimo svoj del »posla«. To je
naše domicilno območje in naše igrišče
za urjenje.
Stotnica Mojca Flerin Drevenšek

PRVA ŽENSKA, KI JE OPRAVILA
»EDELWEISS RAID«
Edelweiss Raid 2019. Že iz imena je jasno, da gre za veliko, pomembno tekmo,
ko se je začelo šušljati po hodniku 1.
gorske čete. Do priprav se je vse odvilo
zelo hitro. Izbrana je bila skupina dobro
psihofizično pripravljenih pripadnikov,
tistih, vedno »za akcijo«. Takratna poveljnica čete mi je predstavila celotno zadevo in me spodbujajoče vključila. Verjela je v moje sposobnosti za tekmovanje
z najboljšimi. Niti nisem oklevala, bilo
mi je v ponos in konec koncev take izzive
obožujem. Zelo hitro so se organizirale
priprave, ki smo jih večinoma izvajali na
domačem terenu, v Julijcih. Časa, da bi
se urili za kakšne vrhunske uvrstitve, ni
bilo, bilo pa ga je dovolj, da smo utrdili
moč in vzdržljivost ter utrjevali posamezne tehnike vojaškega gorništva.
Naš cilj je bil predvsem dati vse od sebe,
končati tekmo in pridobiti izkušnje za v
prihodnje. Toda kaj nas je v resnici čakalo, se nam ni niti sanjalo.
Prišel je čas odhoda. Pot je potekala mirno, brez zapletov, vzdušje sproščeno, vezi
med nami močne, toda globoko v sebi
smo imeli verjetno vsi tisti mali vihar
vznemirjenja. Ko smo prispeli na cilj, ki

pa to še ni bil, je postajalo napeto. Poti
so bile neprevozne. Kombije smo pustili
na vhodni točki v osrčje dogajanja. Do
tja so nas z vso opremo peljali s kamioni.
Precej adrenalinska vožnja se je končala
na enem najlepših koščkov sveta. Vojaški poligon Lizum-Walchen, obdan s
soncem obsijanim gorovjem. In tu se je
vse začelo. Nastanitev, pravila, postroj,
priprave, hranjenje, spanje, pakiranje,
nastreljevanje orožja, oprema.
Sreda, 9.00 zjutraj. Najtežje gorsko tekmovanje na svetu, pok pištole. Proti mestu iskanja zasutega pod plazom smo se
pognali v skupinskem štartu. Šlo je kar
hitro. Nato prvi vzpon. Tisti najboljši so
se s polno paro pognali in grizli kolena,
drugi bolj za ogrevanje. Treba je bilo
ohraniti trezno glavo, pred nami je bila
najtežja uganka. Spust proti skalnemu
previsu, spustili smo se po vrvi do ledenika, nadaljevali spust in vzpon v ledeniški navezi. Teren brutalen. Nekaj najbolj
adrenalinskega ta dan, sploh če to delaš
prvič. Smeh, solze od bolečin, noro.
Prihod na mesto reševanja padlega v
prepadu. Ekipno delo je bilo neizogibno, enotno sodelovanje je bilo pogoj za
hitro in gladko izvleko. Spet prva taka
izkušnja, njihova pravila. Prav nam je
prišlo praktično znanje posameznikov,
z malce zmede in veliko smeha nam je
uspelo izvleči ponesrečenega. Živega,
celega in zdravega. Še danes nam gre na
smeh. Pognali smo se dalje, krajši spust
proti točki izvidovanja, kjer smo določali
razdaljo in smer objekta. Sledil je daljši
spust do točke, kjer smo prevzeli opremo za bivakiranje, jo naložili na nosila
in odvlekli v hrib, na 2040 metrov visoko območje, kjer smo ob mraku končali
prvi dan. Najprej malo raztezanja, potem
postavljanje šotorov, preoblačenje, kuhanje. Roko na srce, moj želodec je bil kot
oreh. Spanje je bilo zelo kratko, neutrjena podlaga pod šotorom je dajala zelo
raznovrsten relief podloge, popolnega

položaja nisi našel. Sreča, da je bil adrenalin še v krvi. Hude utrujenosti ni bilo,
le malo boleče noge. Čez nekaj trenutkov ‒ sirena za vstajanje. Kot novi smo
se pognali pokonci, adrenalin še vedno
na delu, na hitro nekaj pojedli, pospravili
in se odpravili proti štartu. Ob 6.00, pok!
Za »fruštek« smo morali prvo premagati naporen vzpon do strelišča. Pogled na
napihnjene balone, ki so se divje zibali
v vetru, tam daleč v dolini. Sede, naslon
iz smučarskih palic. Vsak je naredil, kar
je lahko, rešil nas je le en odličen strelec
med nami. Balonov ni bilo več, gremo
naprej. Napoved točnega časa prihoda
na vrh in ponovni vzpon. Mudilo se nam
ni, vzeli smo si čas in predčasno prispeli,
zato smo morali čakati na nadaljevanje,
veter pa je pošteno bril naša lica. Pognali
smo se naprej proti ozkemu grebenu, ki
smo ga prečkali peš, potem pa s smučmi v spust, kjer smo se morali znajti v
orientaciji, če smo želeli priti na pravo
pot. Sneg je bil težak in moker, noge so
že pošteno bolele in pekle, sonce nas je
žgalo. Prihod na točko, kjer smo naložili
poškodovanega na nosila UT 2000 ‒ ki
smo jih ves čas nosili s seboj, jih po pravilih sestavili ‒ in ga odpeljali v dolino,
kjer smo imeli še met bombe. Sledil je
končni kronometer po zelo razgibanem
terenu s stalnim vzpenjanjem proti cilju,
poligonu Lizum-Walchen. Zadnji, ampak res zadnji atomi moči so šli v noge,
vsak meter je bil kot kilometer, naposled
pa končno tisti hrup ljudi, glasba, glasovi
tam za vogalom. Pijanih nog smo se pognali okrog zadnjega ovinka v cilj, ki je bil
od štarta oddaljen dva dni. Mi smo zmagali, za nas. Dobili smo tisti mali srebrni
cvet, cvet planike, cvet gorske elite.
V teh dveh peklenskih dneh smo imeli
pod smučmi dobrih 43 kilometrov terena in več kot 4000 metrov višine, celotno dogajanje je potekalo na povprečnih
2000 metrih višine, z nahrbtniki, težkimi
povprečno 20 kilogramov in nosili UT
2000.
»Si prva ženska, ki je končala to elitno
tekmo,« so rekli. V nemščini, takoj tam
zgoraj. Ja, sem vedela, da res ni punc v
drugih ekipah. Niti prejšnja leta, ali pa
tekme niso končale. Moja misel na to je
zmedena. Nikoli se nisem imela za superžensko, le uživam in dam vse od sebe,
tudi kadar je hudo. Preprosto samo greš,
fokus je jasen. Cilj. Seveda sem ponosna,
vendar nikoli ne kujem tega v zvezde, ker
se vse da, če se hoče, ker mora biti to del
vsakdana ne glede na nalogo.
Vojakinja Jerneja Mihevc
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RODOVSKI BATALJON

SKUPAJ DO CILJA
Poslanstvo Rodovskega bataljona 1. brigade (RB 1. BR) je vzpostaviti visoko
stopnjo specialistične zmogljivosti rodovskih čet in baterij za bojno podporo
ofenzivnega in defenzivnega delovanja
brigade, brigadnih enot in bojne podpore bojnim bataljonskim skupinam doma,
v operacijah kriznega odzivanja in specialistične podpore v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Ključne naloge Rodovskega bataljona so:
− vzdrževanje pripravljenosti za delovanje,
− zagotavljanje podpore funkciji neprekinjenega poveljevanja,
− delovanje v operacijah kriznega odzivanja,
− sodelovanje pri zaščiti in reševanju
ob naravnih in drugih nesrečah,
− zagotavljanje modulov in podpora
delovanja srednje bojne bataljonske
skupine.
Usposobljenost gradimo na ustrezno načrtovanih vajah in usposabljanjih doma
in v tujini, na katerih povezujemo delovanje zmogljivosti rodov znotraj združenega bojevanja.
Veliko vlagamo v sodelovanje s sorodnimi enotami zavezništva, prednostno z
enotami, nastanjenimi v zemljepisni bližini. Na ta način želimo dvigniti raven
usposobljenosti in povezljivosti v zavezništvu ter optimizirati operativne stroške
delovanja.
Rodovski bataljon je sestavljen iz osmih
različnih enot, ki tvorijo jedro zmogljivosti. Četa vojaške policije (ČVP),
Protioklepna četa (POČ), Četa za zveze
(ČZV), Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (ČJRKBO),
Baterija za ognjeno podporo (BATOP),
Lahka raketna baterija zračne obrambe
(LRBZO), Inženirska četa (INŽČ) in Obveščevalno-izvidniška četa (OIČ) imajo
kot enote rodovskega bataljona iste cilje
− homogenost, ohranjanje strokovnosti,
povezljivosti in zmogljivosti 1. brigade.
Strokovnost, profesionalen odnos in dolgoletne izkušnje pripadnikov rodovskih
enot se kažejo tudi v razpoznavnosti in
učinkovitem delovanju. Bataljon sestavljajo motivirani in sposobni pripadniki,
ki s svojim poslanstvom sledijo ciljem 1.
brigade in SV.
Vpet je v vse vidike delovanja SV. Nepogrešljiv je vsakodnevni prispevek pripadnikov pri varnostni-nadzorni službi,
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varovanju južne državne meje, različnih
specialističnih nalogah in drugih operativnih nalogah. Sodeluje na vseh vajah
SV v Sloveniji in tujini ter prispeva pripadnike za delovanje v mednarodnem
okolju.
V zadnjih letih je podpiral vse kontingente SV v Natovih silah na Kosovu
(Kfor), s posamezniki pa sodeluje tudi
v Misiji EU za usposabljanje oboroženih
sil Malija (EUTM Mali) in mirovni misiji
začasnih sil ZN v Libanonu (Unifil). Večinski delež sodelujočih v tujini pa ima še
vedno misija Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji. Napoteni so bili že
pripadniki Čete za jedrsko, radiološko,
kemično in biološko obrambo, Inženirske čete in Baterije za ognjeno podporo,
vedno tudi pripadniki Čete vojaške policije. V prihodnje bo poleg enote izvidnikov svoje mesto v eFP dobil tudi modul
Obveščevalno-izvidniške čete z brezpilotnimi letalniki.
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RODOVSKI BATALJON

Pogled do 2026
V sodobnem svetu je vedno več groženj,
ki pretijo varnostnim vidikom družbe,
od konvencionalnega do nekonvencionalnega in hibridnega delovanja. Varnostne grožnje izhajajo z nestabilnih
zemljepisnih območij, iz tehnološkega
napredka in z njimi povezane dostopnosti do znanja, produktov in tehnologij,
v Evropi pa imajo pomemben vpliv tudi
procesi stabilizacije na območju Zahodnega Balkana, migracijski pritiski in epidemiološka slika.
Rodovski bataljon s svojim delovanjem
podpira vizijo razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije, ki v prihodnosti predvideva modernizacijo SV z
bojnimi kolesnimi vozili, samovoznimi
havbicami in sistemom zračne obrambe kratkega do srednjega dosega. Poleg
tega je jedro zmogljivosti in modernizacije v prihodnosti vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, v katero

bodo vpeti rod zračne obrambe, artilerija, inženirci, JRKB-obramba, zveze in
obveščevalno-izvidniški modul. Protioklepne zmogljivosti bi se uporabljale
znotraj pehotnih zmogljivosti. Prva bataljonska bojna skupina naj bi se vzpostavila do leta 2027, druga do leta 2030.
Vse pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona so zaslužni za izvedbo nalog
in rast enote. S svojim trudom, trdim delom, strokovnostjo in požrtvovalnostjo
so prispevali pomemben delček v 30-letni mozaik Prve.
Verjamem, da nam ciljev, ambicij in izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo,
vsem pa nam želim vse najlepše na poti
do naslednje obletnice. Nam rodovcem
in vsem »prvim« kolegom.
Major Bojan Leskovar,
poveljnik RB 1. BR

27

Baterija za ognjeno podporo

Prvi o prvih
NI VSE V VELIKIH CEVEH IN DOLGIH
DOSEGIH
Baterija za ognjeno podporo (BATOP)
zagotavlja nenehno ognjeno podporo
enotam 1. brigade, kar bo njena glavna
naloga tudi v prihodnje. Razvoj ognjene
podpore je v digitalizaciji in avtomatizaciji. Pri opazovanju ciljev in navajanju
nanje so ključnega pomena prednji opazovalci, vendar eni pomembnejših opazovalcev in navajalcev ognjene podpore
postajajo brezpilotna letala. BATOP je že
sodelovala z enoto brezpilotnih letalnih
sistemov (BLS) pri opazovanju in navajanju ognjene podpore, skupna usposabljanja pa se bodo za zagotovitev ognjene
podpore na pravi cilj ob pravem času še
nadaljevala.
Za zagotovitev hitre ognjene podpore so
ključnega pomena samovozni artilerijski
in minometni sistemi, ki omogočajo hitro izvedbo ognjene naloge. Samovozni
sistem prav tako omogoča hiter umik,
ki je ključnega pomena za zaščito pred
artilerijskimi radarji. Sodobni artilerijski
in minometni sistemi omogočajo manjše
posadke. Ognjena podpora je najučinkovitejša takrat, ko deluje na pravi cilj ob
pravem času. Glede na to je ključna povezljivost med sistemi ognjene podpore
po digitalnih povezavah, ki omogočajo
povezljivost večjega števila sistemov ognjene podpore s senzorji za odkrivanje
in spremljanje ciljev. Vsi ti sistemi so pomembni za zagotovitev hitre in neprekinjene ognjene podpore, toda ne edini. Za
našo baterijo je ključnega pomena usposabljanje in vzdrževanje oziroma dvig
usposobljenosti pripadnikov. BATOP bo
vedno iskala priložnosti za usposabljanje
z enotami 1. brigade.
Pripravljenost in usposobljenost enot
ognjene podpore je namreč ključnega
pomena za zagotovitev hitre, pravočasne in neprekinjene ognjene podpore. Za
to pa ni nič manj pomembno tehnično
vzdrževanje sredstev in oborožitve.
Bistvo BATOP ni v velikih ceveh, dolgih dosegih in močni ognjeni podpori.
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Bistvo so pripadniki. S svojimi izkušnjami, znanjem, strokovnostjo in prilagodljivostjo so zgradili in gradijo močno,
trdno, motivirano enoto. Ob tem pa ne
smemo pozabiti na družine pripadnikov
baterije, ki vsa usposabljanja, varovanja
objektov, mednarodne vaje in misije posredno podpirajo in so pomemben steber
naše enote. BATOP ima jasen cilj ‒ biti
pripravljen za delovanje, biti pripravljen
za ognjeno podporo enotam 1. brigade.
BATOP ve, kaj mora narediti za dosego
tega cilja. Pot ni lahka, vendar nenehno
gledamo proti cilju. Vsa odstopanja, ki
se pojavijo na poti, pa rešujemo v duhu
artilerije ‒ z nenehnimi popravki (desno
200 ‒ bližje 100, OGENJ!).
Stotnik Vasja Bučar,
poveljnik BATOP,
in
višji štabni vodnik Jože Krapež,
baterijski podčastnik

RAZUMETI PRETEKLOST POMENI
POZNATI PRIHODNOST
Leta tečejo, spomini ostajajo. Je že tako
v človeški naravi, da se lepih dogodkov
spominjamo, tisti malo manj lepi pa gredo počasi v pozabo. V zadnjih petih letih
je bilo neprimerno več lepih dogodkov,
dogodkov, ki se jih z veseljem spomniš,
ob katerih ti zaigra srce, se ti na ustnicah
nariše nasmeh, in si rečeš: »To je to, kar
si želim.« Deliti dogodke s sodelavci, jih
podoživljati, se nasmejati. Zgodilo se je
tudi marsikaj nenačrtovanega, vendar v
zdravem kolektivu je tudi najtežja naloga
najmanjša težava. In tak kolektiv Baterija
za ognjeno podporo (BATOP) je.

Leto 2016
− Začetek sodelovanja pri reševanju
migrantske problematike, najprej na
območju Dobove, pozneje s postavljanjem začasnih tehničnih ovir na
celotnem območju južne državne
meje in patruljiranjem kot pomoč
policiji na območju Ilirske Bistrice.
− Izvedba usposabljanja za pridobitev
vojaške evidenčne dolžnosti (VED)
podčastnika artilerije in dopolnilne
VED vojaka.
− Udeležba pripadnikov na različnih
kariernih usposabljanjih, na primer
na tečaju za desetnike, tečaju za pirotehnike, nadaljevalnem tečaju za
podčastnike 1. stopnje.
− Udeležba na tekmovanju oddelkov
10. pehotnega polka (PEHP) in SV.
− Izvedba več artilerijskih bojnih streljanj s havbico (TH 155 milimetrov)
in minometom 120 milimetrov, testno streljanje za minometno strelivo, streljanje s simulatorjem NIVAS.
− V sodelovanju z Baterijo 72. brigade na streljanju s havbico TH 155
milimetrov v Šibeniku. Sestavljeno
enoto smo zaradi vzpostavitve Motorizirane bataljonske bojne skupine
(MOTBBSK) podredili 10. PEHP.
− Podpora delovanja pehotnih čet 10.
PEHP z artilerijskimi izvidniki in
minometnim vodom 120 milimetrov pri doseganju končnih operativnih zmogljivosti.
− Sodelovanje na vajah: Adriatic strike, Allied spirit, Platinum lion,
Serpentex.
− Popolnjevanje enote za bojno skupino Evropske unije (EUBG), napotitve pripadnikov na Kosovo, zagotavljanje pripadnikov za opravljanje
nalog državnega protokola.
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Leto 2017

Leto 2018
− Usposabljanje za pridobitev VED
podčastnika artilerije.
− Varovanje južne državne meje.
− Sodelovanje v promocijskih dejavnostih uprav za obrambo in SV.
− Karierna šolanja doma in v tujini: tečaj za desetnike, nadaljevalni tečaj za
podčastnike 1. stopnje, Šola za podčastnike.
− Streljanja z artilerijsko oborožitvijo.
− Sodelovanje na vaji RIS 2018.

OKREPLJENA PREDNJA PRISOTNOST
– PONOS IN PRILOŽNOST
Od leta 2016 tudi Slovenija deluje znotraj
večnacionalnih bojnih skupin okrepljene prednje prisotnosti (angl. Enchanced
Forward Presence ‒ eFP) v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem. Enote, ki jih
prispeva Slovenska vojska (SV), so večinoma rodovske.
Baterija za ognjeno podporo 1. brigade
(BATOP 1. BR) je bila v 6. kontingentu/
rotaciji SV prva artilerijska enota SV in
sploh prva enota kopenske ognjene podpore, ki je na območju odgovornosti na
misiji opravljala naloge ognjene podpore.
Na eFP je BATOP delovala z minometnim vodom (minometi MN9 120 milimetrov) in za potrebe vleke s predelanimi
oklepnimi vozili (LKOV VALUK). Podporna orožja so zagotavljala višjo stopnjo
zaščite sil, vozila pa premičnost na območju odgovornosti in omogočala jedrsko,
radiološko, kemično in biološko zaščito.
Zaradi napotitve na eFP se enoti že v
fazi priprav omogoča kakovostno uspo-

− Udeležba na desetniškem tečaju v
Nemčiji in Sloveniji, nadaljevalno
vojaško izobraževanje in usposabljanje 1. stopnje, štabno šolanje za
častnike.
− Usposabljanje za VED vojaka kot
priprave na delovanje na okrepljeni
prednji prisotnosti 6 (eFP 6).
− Usposabljanja za pridobitev licenc
za vožnjo vozil Hummer in tečaj za
prevoz nevarnega blaga (ADR).
− Udeležba na tekmovanju oddelkov
SV.
− Izvedba več artilerijskih streljanj.
− Napotitev pripadnikov na eFP 6.
Leto 2020
− Usposabljanje častnikov in podčastnikov za VED artilerije.
− Udeležba na šolanju za pridobitev
VED zračne obrambe v ZDA, karierni tečaji, kot so nadaljevalno vojaško
izobraževanje in usposabljanje 1. in
2. stopnje, Šola za podčastnike, tečaj
za desetnike, pridobivanje licenc za
namerilce na LKOV, bojiščne reševalce.
− Izvedba artilerijskih streljanj.

Pot BATOP 1. brigade je jasna. Večina
nalog je bila usmerjena v popolnjevanje
kontingentov v mednarodnih operacijah in na misijah, izvedli smo ogromno
usposabljanj za pridobitev VED artilerije.
Tako svoje osnovno poslanstvo vzdržujemo, ohranjamo in postavljamo na višjo
raven. Uspešno smo gradili karierne poti
perspektivnih pripadnikov baterije, kar
prav tako omogoča velike razvojne zmogljivosti za prihodnja obdobja.
Žal je opaziti tudi to, da se v tem času na
tehnološkem področju nismo razvijali,
toda z gotovostjo povemo, da so ogromno napredovali v osebnostnem razvoju
pripadniki, ki so se usposobili za delovanje v najrazličnejših razmerah delovanja
doma in v tujini ter bodo izkušnje prenašali na prihodnje rodove artileristov.

Baterija za ognjeno podporo

− Usposabljanje za VED podčastnika
artilerije.
− Popolnjevanje namenske enote
EUBG.
− Udeležba na padalskem tečaju, tekmovanja za strelsko ligo.
− Promocija zaposlovanja na domicilnem območju.
− Artilerijska streljanja s TH 155 milimetrov znotraj baterijskega usposabljanja.
− Napotitve v Latvijo ‒ okrepljena prednja prisotnost 1 in 2 (eFP 1 in eFP
2).
− Usposabljanje za delovanje v silah
KFOR na Kosovu.

Leto 2019

Višji štabni vodnik Jože Krapež,
baterijski podčastnik,
in
štabni vodnik Mitja Cvetko,
vodni podčastnik izvidniškega voda

sabljanje, raven pripravljenosti pa se
dviga na integracijskih usposabljanjih
na območju odgovornosti. Napotitev na
eFP je namreč za baterijo pomenilo eno
leto usposabljanja in delovanja enote na
lastnem področju dela, kar je ključnega
pomena za ohranjanje ravni specialističnega znanja. Vod je celo leto formacijsko popolnjen, kar je za razvoj kadra,
posebej poveljniškega, odlična, toda žal
danes redka priložnost rodovskih enot.
Opravljanje ključnih nalog artilerijske
enote, izpopolnjevanje specialističnih
znanj, praktični preizkus tega med delovanjem v enoti povečajo (tudi) samozavest za hitro in učinkovito delovanje.
Ne samo, da je bila BATOP na eFP 6 deležna več pohval in različnih priznanj za
profesionalno načrtovanje in izvedbo ognjene podpore, imela je odlične pogoje
za usposabljanje v mednarodnem okolju,
Slovenska vojska pa je po vrnitvi z delovanja na eFP postala bogatejša za visoko
usposobljeno enoto ognjene podpore.
Poročnik Matej Peterlin,
poveljnik voda 155 mm
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EDINSTVENOST ČJRKBO IN IZZIVI
– ZAGOTOVILO ZA OBSTOJ IN
NADALJNI RAZVOJ
Enota brez vizije in izzivov je mrtva enota, ki nekoč gotovo obstane na mestu in se
preneha razvijati. Tega se v Četi jedrske,
radiološke, kemične in biološke obrambe
(ČJRKBO) 1. brigade ne bojimo. Specifičnost znanj, ki jih imamo, specialistična
in draga tehnika ter ekskluzivnost enote
so zagotovilo, da bo enota tudi v prihodnosti živela, se usposabljala in razvijala,
posodabljala svojo opremo in bo postavljena pred nove izzive.
Eden zadnjih izzivov, ki je pošteno »prebudil« enoto, sta bila gradnja in usposabljanje večnamenskega voda za jedrsko,
radiološko, kemično in biološko obrambo (JRKBO) za delovanje v Natovi pobudi pripravljenosti (angl. Nato Readiness
initiative ‒ NRI). V drugi polovici preteklega leta se je četa po dolgem obdobju zbrala na enem mestu, za nekaj časa
prenehala opravljati operativne naloge in
se ukvarjala le z zagotavljanjem pogojev
za vzpostavitev večnamenskega voda in
njegovim namenskim usposabljanjem.
Poveljnik voda je končno dobil priložnost poveljevati in poveljniki oddelkov
so ponovno imeli svojo vlogo. Četa se je
»prebudila«, dobila je oprijemljivo nalogo in cilj. To je četo povezalo, izkušnje pa
so poveljstvu čete in poveljniškemu kadru voda neprecenljive in dobra naložba
za delo naprej.
ČJRKBO bo skladno z zavezami Natu
zagotavljala večnamenski vod za JRKBO
za potrebe aktivacije in delovanja NRI v
povišani stopnji pripravljenosti vsaj do
konca leta 2022. Vzdrževanje enote na
visoki stopnji pripravljenosti od te zahteva nepretrgano načrtovanje in usposabljanje ter druge skupne dejavnosti, kar
bo enoto gnalo še naprej, utrjevalo povezanost in skupinski duh. Četa bo ostala
živa, nadrejeni pa bo skladno z zahtevo
po odzivnosti enote poskrbel za zahtevano kadrovsko in materialno popolnjenost čete ter operativnost njenih materialnih sredstev.
Enote JRKBO smo vedno bile in bomo
zanimive za vojaške mednarodne strukture. Paket ciljev zmogljivosti Nata za
naslednje petletno obdobje predvideva
nove zmogljivosti JRKBO tudi v prihodnosti, njihove nosilke bodo čete za
JRKBO. Enote JRKBO so tudi vse pomembnejši dejavnik nacionalnega sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) in
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sistema lastne zaščite in reševanja (ZiR).
Specialistične zmogljivosti JRKBO so
se že v preteklosti izkazale za zelo uporabne tudi za nevojaške naloge v miru
(posredovanje ob naravnih in drugih
nesrečah), zadnje leto pa s svojimi silami
in sredstvi sodelujejo pri preprečevanju
širjenja epidemije nove koronavirusne bolezni in blaženju njenih posledic.
Naravne in druge nesreče bodo tudi v
prihodnosti eden izmed virov ogrožanja
varnosti v Sloveniji, zato lahko pričakujemo, da bodo enote JRKBO še naprej
imele pomembno mesto v sistemu ZRP
in ZiR. V prihodnje si na področju ZRP
želimo še več sodelovanja z drugimi civilnimi ustanovami in večjo uporabo
enote tudi v civilnem okolju.
Specialisti za JRKBO se zavedajo, da je
najprej treba biti vojak in da je področje JRKBO le eno izmed področij, ki jih
obsega taktika JRKBO. Enote JRKBO sicer v bojnem delovanju naj ne bi bile izpostavljene neposredni grožnji nasprotnika, vendar pa to ni izključeno. Tako bo
v prihodnosti še naprej poudarek tudi na
nespecialističnih vsebinah, predvsem s
področja splošne taktike.
V prihodnje velja želja po poglobljenem
sodelovanju z drugimi enotami 1. brigade in boljšo vključenost JRKBO v izvedbo vaj in usposabljanj na ravni brigade
in SV. Tako želimo rod približati drugim
rodovom, predstaviti svoje poslanstvo,
zmožnosti in zmogljivosti ter način,
kako se rod pri usposabljanju oziroma
delovanju uporabi. Hkrati je to odlična
priložnost za rod, da pridobi boljši vpog-

led v način delovanja drugih, njihovo
tehniko in se hkrati usposablja. Ostaja
želja po večnamenskem usposabljanju in
namenski uporabi enote.
V ČJRKBO se zavedamo, da smo sistem
ljudje, zato veliko truda in energije vlagamo v kakovostno izvedbo usposabljanj
za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti, katerih nosilka je četa. Zavedamo se,
da so znanje in izkušnje naložba v prenos
in ohranjanje specialističnih znanj JRKBO v prihodnje. Da bi lahko premagovali
izzive in izpolnjevali nacionalne zahteve
in zahteve zavezništva, pa si želimo novega, mlajšega kadra, ki bo stroko in znanje JRKBO razvijal naprej.
Kaj prinaša prihodnost, ne vemo. Dejstvo pa je, da se bomo v ČJRKBO še naprej trudili vzdrževati in nadgrajevati svoje znanje, ki je svojevrstno in edinstveno.
Zaradi novodobnih groženj (naravne in
druge nesreče) obstajajo možnosti dvonamenske uporabe takih enot (v miru
in vojni) in izpolnjevanja zahtev zavezništva, vse mirnodobne enote JRKBO v
SV imajo zagotovljen razvoj in obstoj in
bomo tudi v prihodnje imeli pomembno
mesto v sestavi SV.
Stotnica Saša Galičič,
poveljnica ČJRKBO 1. BR
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ČJRKBO – EKSOTIKA V VOJAŠKIH
SESTAVAH

V PRVIH VRSTAH V BOJU ZOPER
SARS-COV-2

Četo za jedrsko, radiološko, kemično in
biološko obrambo (ČJRKBO 1. BR) kot
rodovsko četo Rodovskega bataljona (RB
1. BR) sestavljajo psihofizično bolje pripravljeni pripadniki, kot bi si marsikdo
mislil. Večkrat smo dokazali, da nas ne
gre podcenjevati.

Slovenska vojska (SV) se v krizno odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah
vključuje na podlagi državnih načrtov.
Med njimi je tudi načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni, ki je bil ob pojavu
epidemije SARS-CoV-2 aktiviran dvakrat, in sicer marca in oktobra 2020. Prva
brigada (1. BR) v teh primerih zagotavlja
sile in sredstva v obliki različnih zmogljivosti, med katerimi so tudi zmogljivosti
Čete jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe (ČJRKBO). Po načrtu
Vihra covid-19 od oktobra 2020 četa
zagotavlja dva oddelka za jedrsko, radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo, ki sta pripravljena za uporabo in
podporo pri zaščiti, reševanju in pomoči
civilnemu prebivalstvu.

Dnevno se srečujemo z izzivi, vendar
smo jim kos, saj se nenehno usposabljamo iz specialističnih veščin, nujnih za
delovanje na področju JRKBO.
ČJRKBO se vedno izkaže na vajah doma
in v tujini. Nič drugače ni bilo na vajah
Anakonda na Poljskem, Falco IV in Bold
blast v Sloveniji, Allied spirit v Nemčiji,
Falco V in Falco VI v Sloveniji ter Iron
mask v Nemčiji.
Leta 2017 je Slovenija prvič napotila pripadnike SV v Latvijo. Prvi kontingent
okrepljene prednje prisotnosti (eFP) so
sestavili pripadniki specialisti za JRKBO.
S svojo strokovnostjo in delom so se med
delovanjem v Latviji izkazali za izurjene,
strokovno podkovane in zagrizene vojake. Poleg usposabljanj in nalog so večkrat
usposabljali iz vsebin JRKBO, predstavljali delovanje in postopke specialistov v
JRKB-okolju, nad čimer so bili pripadniki tujih oboroženih sil vedno navdušeni.

V prvi četrtini leta 2020 je tako ČJRKBO začela pisati novo poglavje – nove

Četa med epidemijo redno razkužuje
prostore in objekte SV, vozila in formacijsko opremo pripadnikov. Odgovorna
je predvsem za preventivno razkuževanje prostorov in materialnih sredstev na
območjih z večjo izmenjavo pripadnikov
SV ter zagotavlja dva dekontaminacijska
oddelka v visoki stopnji pripravljenosti.
V praksi to pomeni redno in nenehno
razkuževanje prostorov, vozil in materialnih sredstev pripadnikov ob menjavah
moštva na izpostavljenih poveljniških
mestih na južni državni meji, objektov
varnostno-nadzornih služb, jedilnic, taborov ipd. Po potrebi in na zahtevo enot
1. brigade četa opravlja tudi kurativno
razkuževanje zaradi potrjene okužbe s
covidom-19.
Razširjeno razkuževanje, ki ga opravlja
ČJRKBO, poteka pod vodstvom in v
sodelovanju s strokovnim osebjem Veterinarske enote in čete laboratorijev Logistične brigade, pripadniki pa pri tem
nosijo zaščitno obleko, zaščitno masko
in zaščitne rokavice iz lateksa.

Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo

naloge v obliki krize, ki jo je prinesel virus SARS-CoV-2 (covid-19). Kot specialisti na področju JRKBO so pripadniki
čete že na začetku epidemije postali del
hitrih odzivnih sil (Vihra covid-19) za
posredovanje in preprečevanje širjenja
covida-19.

Po vsakem opravljenem razkuževanju
prostorov se izobesi poročilo z navodili o
zračenju prostorov in morebitnih nadaljnjih postopkih.
ČJRKBO si bo tudi v prihodnje prizadevala dati največji mogoči prispevek v
boju z epidemijo covida-19 in po svojih
najboljših močeh omejiti njeno širjenje
med pripadniki Slovenske vojske. V četi
si želimo, da bi nacionalni sistem zaščite, reševanja in pomoči prepoznal naše

Pripadniki ČJRKBO 1. BR se ne ponašamo s starimi lovorikami in dosežki. Delo
tudi danes nadaljujemo enako zagrizeno
in motivirano kot v preteklosti, komaj pa
čakamo priložnost, da ponovno dokažemo, iz kakšnega testa smo.
Naddesetnik Matej Božek,
specialist, JRKB-analitik
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zmogljivosti in nas ob izbruhu take epidemije angažiral tudi v civilnem okolju.
Za to je ČJRKBO usposobljena, ima znanje in ustrezno opremo. Tako pa bi tudi
SV približali civilnemu prebivalstvu in
mu dali občutek, da se lahko na svojo
vojsko vedno zanese.
V ČJRKBO smo ponosni na svoj rod,
na svoje znanje in bogate izkušnje, pridobljene na domačih tleh in tudi na
številnih vajah v tujini. Naše znanje je
svojevrstno, edinstveno in neprecenljivo.
Z vsemi močmi se ga bomo trudili nadgrajevati, hkrati pa se veselimo novih izzivov, znanj in izkušenj, ki jih bo prinesla
prihodnost.
Višji vodnik Jure Koprivec,
podčastnik specialist za analizo JRKBO,
in
poveljstvo ČJRKBO 1. BR

PONOSNI NA SVOJE DOSEŽKE
Četa za jedrsko, radiološko, kemično in
biološko obrambo 1. brigade (ČJRKBO
1. BR) je ena izmed treh čet nekdanjega 18. bataljona za JRKBO, ki so nastale ob preoblikovanju Slovenske vojske
leta 2013. Sestavljena je iz poveljstva,
logističnega oddelka, voda za dekontaminacijo, izvidniškega voda ter skupine
za JRKB-poročanje in analizo. Nastanjena je v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.
Njene poglavitne naloge so zagotavljanje
JRKB-podpore lastnim silam in silam
zavezništva pri bojnih delovanjih. Poleg
tega tudi specialistična podpora pri zaščiti, reševanju in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah.
Preoblikovanje bataljona v tri specialistične čete nam je prineslo velike spremembe v delovanje enote. Zamenjali
smo veliko kadra, zamenjali smo nadrejeno brigado in dobili vodstvo v obliki
rodovskega bataljona 1. brigade. Četa se
prvič pojavlja v mešani izvidniško-dekontaminacijski sestavi, kjer se poveljniki več ne usmerjajo tako ozko samo na
eno prvino JRKB-obrambe, pač pa morajo že na ravni čete združevati vse prvine JRKB-obrambe (JRKB-izvidništvo,
dekontaminacija in JRKB-opozarjanje
in poročanje) in jih vzporedno voditi
ter razvijati. Prvič se v enoti znajdemo
v okoliščinah brez neposredne administrativne in logistične podpore nadrejene enote iz »iste zgradbe« oz. iz iste
vojašnice. Veliko funkcij, ki so nam bile
pod bataljonom samoumevne in priča-
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kovane, smo morali razviti na novo. Visoke prepreke nam je predstavljala tudi
izguba pomembnega ‒ specialističnega
kadra, ki je iz enote odnesel pomembno
znanje in izkušnje.
V obdobju po naši »osamosvojitvi« smo
se tako spoprijemali s številnimi izzivi
pri oblikovanju novega načina delovanja čete. Z novo energijo in načinom
vodenja 1. brigade so vsi poporodni krči
kmalu izzveneli. Preoblikovanje je za nas
prineslo veliko izzivov na področju organizacije enote, hkrati pa smo dobili možnost znanje in način delovanja izboljšati
in prilagoditi.
Kot enota v sestavi 1. brigade smo dobili dodaten vpogled v delo drugih rodov,
tako smo naš način dela lahko uspešno
prilagodili njihovemu načinu dela in
obratno. Tudi drugi rodovi so na podlagi
številnih skupnih usposabljanj spoznali
naše poslanstvo, naše zmogljivosti in koristi, ki jih lahko dobijo od naše enote.
V obdobju po preoblikovanju pa vse do
danes smo sodelovali na številnih usposabljanjih in vajah po Evropi. Med najpomembnejšimi bi omenili dejavnosti,
na katere smo še posebno ponosni:
− sodelovanje z enoto za JRKBO hrvaške vojske (Slunj, Hrvaška ‒ 2015),
− mednarodna vojaška vaja Anakonda
(Žagan, Poljska ‒ 2016),
− 1. rotacija eFP (Adaži, Latvija ‒
2017),
− mednarodna vojaška vaja Iron Mask
(Hohenfels, Nemčija ‒ 2019).
V istem časovnem obdobju smo izkušnje pridobivali tudi v resničnih okoliščinah, saj smo leta 2015 sodelovali pri
odpravljanju migrantske krize, kjer smo
sodelovali pri obvladovanju množic, ki
so nezakonito vstopale v našo državo.

Zgodba se nadaljuje še danes, saj četa
redno pošilja pripadnike, ki našo južno
državno mejo varujejo pred nezakonitimi prehodi.
V prvi četrtini leta 2020 pa smo začeli pisati novo poglavje – nove naloge v obliki
krize, ki jo je prinesel virus SARS-CoV-2
(covid-19). Kot specialisti na področju
JRKBO smo že na začetku epidemije postali del hitrih odzivnih sil (Vihra
covid-19) za posredovanje in preprečevanje širjenja covida-19. Naše naloge so
razkuževanje prostorov in materialnih
sredstev na območjih z večjo izmenjavo
pripadnikov SV ter zagotavljanje dveh
dekontaminacijskih oddelkov v visoki
stopnji pripravljenosti.
Septembra 2020 smo začeli graditi in
usposabljati večnamenski vod za jedrsko, radiološko in kemično obrambo
(VVJRKBO) za delovanje v NRI (NATO
Readiness Initiative) in novembra 2020
dosegli končne operativne zmogljivosti
ter enoto tudi uspešno certificirali. Vod
je od 1. januarja 2021 razpoložljiv v povišani stopnji pripravljenosti za morebitno
aktivacijo in delovanje znotraj Natove
pobude pripravljenosti (NRI).
V ČJRKBO smo ponosni na svoj rod,
na svoje znanje in bogate izkušnje, pridobljene na domačih tleh in tudi na
številnih vajah v tujini. Naše znanje je
svojevrstno, edinstveno in neprecenljivo.
Z vsemi močmi se ga bomo trudili nadgrajevati, hkrati pa se veselimo novih izzivov, znanj in izkušenj, ki jih bo prinesla
prihodnost.
Višji vodnik Jure Koprivec,
podčastnik specialist za analizo JRKBO
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Pisati ne znam, zato bo moje misli ubesedila ona. Znam govoriti, vendar mojega jezika ne razumejo vsi. V mojem
svetu občutij ni prostora za pretvarjanje.
Prevod zato prepuščam njej. Njej, ki ji
zaupam, ki jo imam najrajši na svetu, za
katero bi naredila prav vse.
Pravi, da ji je težko, ker zanjo nisem le
nekdo na poti, ki ga uporabiš, izrabiš in
zavržeš. Vedno pravi, da sem nekdo, zaradi katerega dobita besedi čast in predanost pravi pomen.
»Sem Ora Divja Jaga, belgijska ovčarka,
specialistka za odkrivanje minskoeksplozivnih sredstev. Zaposlena sem v Slovenski vojski, pripadnica vojaške policije.
Skotila sem se 19. aprila 2008 v Mežici
na Koroškem, vzreditelju Gojku Lenku.
Pri njem sem živela do svojega tretjega leta, med tem sem dvakrat postala
mama. Gojko je spodbujal moje močno
prirojene nagone, potrebne za delo, ki ga
opravljam. V tretjem letu svojega življenja pa sem se pridružila Slovenski vojski.
Usposabljala sem se pod vodstvom odličnega inštruktorja Jožeta Čopa v Enoti za
vzrejo in šolanje vojaških psov Slovenske
vojske. Zelo hitro sem napredovala in že
po enem letu sem bila pripravljena za
operativno delo v vojaški policiji.
Bilo je v maju, ko sva se spoznali. V moje
življenje je stopila vojaška policistka Petra, za nekatere neprilagojena, neposredna in egocentrična, zame pa naravnost
čudovita. Z medsebojnim ujemanjem in
razumevanjem sva zlahka opravili preverjanje, ki je pomenilo začetek moje
operativne poti v vrstah vojaške policije.

Na vrtu bajte me je prčakov vojašk penzionist Fleš. K je spoznov, da sm baba, mi je
z veselm zaželu dobrodošlco. U bajt pa sta
me prčakale Čila in Ira. Zlata prnašalka
Čila me je uprašava, če sm tud ta službena
in mn povedava, da je pr ns čist fletn. Belgijka Ira pa ni bva prov kantent nad tmo,
da sm zasedva polovico dnevnga cimra.
Pozn popone sta s šihta pršva še invalidsk
upokojenc vojaške polcije labrador Balto in špringerka Ula. Prpelov jh je Peter,
tud prebivalc našga kraljestva. Moje zaupane v nega je preskočiv v trenutk, sej je
upoštevov pravila pruga randija. Kt vidte
sm ratava že ta prava Gorenka, vseen pa
svoga koroška porekla nam nkol pozabiva.
Upam, da ste me u tmole del zastopl, je
pa ta stara rekva, da morva tole gorensko
špraho za en cajt zamenat za kukr tok
knižno slovenščino.
Moje življenje se je s službo v vojaški policiji močno spremenilo. Na delo sem se
vsak dan odpeljala v Vojašnico Edvarda
Peperka. Vrhunci dneva pa so nastopili
popoldan. Do svojega osmega leta sem
dvakrat tedensko šla na popoldansko-nočni trening iskanja. Za mojo kondicijsko pripravo pa poskrbi vsakodnevni
sprehod na bližnji hrib. V času dopusta
in med vikendi sem osvajala vrhove Karavank, Julijskih Alp, in kot se za kleno
Korošico spodobi, vse višje vrhove hribovja po Koroškem.
Na službenem področju sem od svojega
četrtega leta do letošnjega marca skupaj
z bombnimi tehniki Specializirane enote
vojaške policije skrbela za protibombne
preglede ob obiskih in dogodkih visokih
vojaških predstavnikov. V sodelovanju s
Policijo pa sem skrbela celo za varnost
ruskega predsednika Vladimirja Putina.«
Največja skrivnost življenja je ljubezen.
Moramo jo prepoznati, občutiti, živeti in
deliti. Ljubezen premaga vse, to je nekaj,
kar te dela srečnega in ti daje moč.
Zakaj toliko o ljubezni? To, da imam Oro
neizmerno rada, ve že vsak. Mogoče pa ne
tega, da njeno znanje ne temelji na zastarelih metodah šolanja in pobiranju delčkov sistemov šolanja brez cilja vsevprek.
Temelji na ljubezni do šolanja in stalnem
učenju od najboljših. V poplavi kinološkega povzpetništva pa je to za povprečno kinološko oko žal nevidno. Zato hvala
vsem, ki so pri njenem razvoju sodelovali.

Stranski proizvod naše ljubezni sta njena
gladiatorska želja po delu in žar v njenih
očeh po opravljeni nalogi. To je zame
neprecenljiv vir energije in potrditve.
Orson, pri tvojih trinajstih letih ti v pokoju želim veliko zdravja in se ti zahvaljujem za ljubezen in vse, kar si dobrega
storila za Slovensko vojsko.
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ORA – DIVJA JAGA V SLUŽBI
DOMOVINE

Pot v moj drugi dom je vodila na Gorenjsko, na moje veliko veselje le s kratkim
postankom v nastanitvenih objektih mojih pasjih kolegov.

Moj poklon, tvoja Petra.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vzreditelju Gojku Lenku in pripadnikom SV:
inštruktorjema Jožetu Čopu in Božidarju
Simoniču, pripadnikom SEVP (Bojanu
Jančarju, Robertu Bokavšku in Luki Dolničarju), Tanji Repnik in Mateju Tušku.
Hvala za vse.
Naddesetnica Petra Prebeg,
vojaška policistka ‒
vodnica službenega psa

VOJAŠKA POLICIJA 1. BRIGADE
Začetki segajo v leto 1991, ko je bila 9.
julija ustanovljena prva enota vojaške
policije (VP) v samostojni Sloveniji.
Maja 1992 se je vod preoblikoval v 107.
četo VP, pod neposrednim poveljstvom
Republiškega štaba Teritorialne obrambe
(RŠTO). Tisto leto so bili na območjih
pokrajinskih štabov Teritorialne obrambe oblikovani vodi VP, leta 1998 pa združeni v novonastali 17. bataljon (17. BVP).
Ob zadnjem preoblikovanju Slovenske
vojske (SV) leta 2013 sta iz bataljona
nastali dve četi VP – ena v 1. in druga
v 72. brigadi, ter Specializirana enota VP
(SEVP).
Vojaški policist mora biti oseba, ki zna
oceniti položaj in pravilno ukrepati
po trenutno veljavni zakonodaji proti
kršiteljem, ne glede na funkcijo ali čin,
ki ga nosi. Velikokrat se znajde v položaju, ko kot vojak opravlja postopek s
pripadnikom, ki ima veliko višji čin, in
mora ukrepati po pooblastilih kot pooblaščena uradna oseba. Dokler VP ne
konča postopka z obravnavano osebo, ni
pomembnejše naloge v SV, ki bi obravnavani osebi opravičila njeno odsotnost
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ali neupoštevanje navodil in ukazov. Pripadniki SV večinoma ne poznajo razlike
med ukazom nadrejenega in ukazom, ki
jim ga izreče VP. Za neupoštevanje prvega pripadnik disciplinsko odgovarja, ob
neupoštevanju drugega pa si lahko ob
ustreznih pogojih nakoplje ne le denarno
kazen, temveč celo kaznivo dejanje.
Pripadniki Čete vojaške policije (ČVP)
trenutno delujejo v več mednarodnih
operacijah in na misijah ‒ eFP, UNIFIL,
pripravljajo pa se še za KFOR in EUTM
ter dajejo podporo pri gradnji zmogljivosti za bojno skupino Evropske unije
(EUBG).
Pri usposabljanju pripadnikov 1. brigade
vojaški policisti sodelujejo kot inštruktorji in pomagajo Policiji pri nalogah
varovanja južne državne meje. So tudi
nosilci usposabljanj iz tematike nadzora
množic in nemirov ter strahu pred ognjem (pirofobije) tako za SV kot za pripadnike tujih oboroženih sil.
Mejnikov ČVP 1. BR, kjer so pripadniki
čete aktivno sodelovali ali pa s svojim delom podpirali izvedbo nalog drugih enot
doma in v tujini, je bilo kar nekaj. V prihodnje načrtovanih dejavnostih SV pa
prav gotovo izstopa predsedovanje naše
države Evropski uniji.
Enota je vedno pripravljena na nove naloge in izzive, pripadniki ČVP 1. BR pa
vedno in povsod delujemo ČASTNO IN
PREDANO.
Štabni vodnik David Veršnik,
enotovni podčastnik ČVP,
in
poročnik Uroš Črnigoj, poveljnik 3. voda

ČASTNO NAPREJ!
Julija letos mineva trideset let od ustanovitve prvega voda vojaške policije v
samostojni Republiki Sloveniji (RS).
Vse od takrat vojaška policija zagotavlja
notranjo varnost v obrambni sestavi RS
po zadnjem preoblikovanju Slovenske
vojske (SV), delujoča v obeh brigadah.

Skladno z nacionalno zakonodajo vojaška policija naloge opravlja samostojno
ali v sodelovanju z drugimi enotami SV.
Poslanstvo in naloge tako temeljijo na zagotavljanju bojne podpore poveljstvom
in enotam, opravljanju vojaškopolicijskih
nalog ter preventivnih dejavnosti. Operativne naloge se opravljajo v objektih in
okoliših posebnega pomena za obrambo
in zunaj njih, ko vojaške enote potrebujejo podporo ‒ s področja vzdrževanja
vojaškega reda in discipline, varovanja
in spremstva premikov vojaških kolon,
varovanja objektov in okolišev.
V sestavi Čete vojaške policije 1. brigade
(ČVP 1. BR) ima posebno mesto 3. vod,
ki je nastanjen v postojnski Vojašnici
barona Andreja Čehovina, svoje delo in
naloge opravlja na pomembni strateški
točki v neposredni bližini Osrednjega vadišča SV Postojna in vipavskega Veščinskega centra, kjer se nenehno opravljajo
zahtevnejše oblike vojaškega usposabljanja in izobraževanja SV.
Skladno z zakonsko določenimi pravicami in pooblastili vojaški policisti
zagotavljamo bojno podporo silam za
bojevanje, strokovne in odgovorne vojaškopolicijske naloge opravljamo doma
in v tujini. Usposabljanje je sestavni del
vsakodnevnih nalog, to leto pa so zaznamovale intervencije in podpora mednarodne vojaške vaje Sokol 21 (angl. Eagle).
ČVP sodeluje na usposabljanjih in vajah,
na katerih pripadniki vedno pokažemo
visoko raven usposobljenosti in profesionalnosti. Za uspešno izvedbo tako stojijo strokovni, motivirani in usposobljeni
pripadniki, pripravljeni slediti vsem prihodnjim izzivom.
V 3. vodu vojaške policije vsak pripadnik
šteje in prispeva k skupnemu uspehu,
kar pove, da bomo tudi v prihodnje svoje
delo opravljali častno.
Poročnik Uroš Črnigoj,
poveljnik 3. voda

VOJAŠKI POLICISTI – POGAJALCI ZA
KRIZNE SITUACIJE
Krizne situacije so vsakdanjik pri delu
policista, in čeprav so redke, zahtevajo,
da se v razreševanje vključuje oseba, ki
je za to usposobljena. Ljudje se odzivamo različno, usposobljeni smo različno,
zanimajo nas različne stvari in imamo
različne možnosti usposabljanja. Od
sposobnosti in značajskih lastnosti pa
je odvisno, kaj in kako bo posameznik
razrešil krizno situacijo. Situacija je skupek dejavnikov, razmer, ki jih v trenutku
zaznamo in so posledica tistega, kar se je
dogajalo v preteklosti.
Pogajanja so vpeta v vsa področja življenja, in čeprav se morda tega niti ne zavedamo, se ljudje vsakodnevno pogajamo o
najrazličnejših, velikokrat povsem vsakdanjih stvareh. Pogajamo se od rojstva do
smrti, pogajamo se v družini, v službi, v
zasebnem in javnem življenju. Največkrat
se ravnamo po načelu razmerja med vloženim trudom in koristmi (angl. cost-benefit). Vsakdo ima številne pogajalske izkušnje. V različnih razmerah ima vsakdo
razvit svoj način pogajanj. Z učenjem in
razvojem pogajalske spretnosti lahko bistveno povečamo učinkovitost pogajanja.
Krizno situacijo (ugrabitev oseb ali prevoznega sredstva, zasedba objekta, upor
v vojašnici, grožnja s samomorom) bi
morali obvezno reševati tako, da bi oblikovali pogajalsko skupino, njena naloga
bi bila pogajanje kot oblika komuniciranja v različnih in posebnih razmerah zaradi razumnega obvladovanja ugrabiteljev. Glede na to, da so pripadniki vojaške
policije usposobljeni za reševanje kriznih
situacij in so pooblaščene uradne osebe,
imajo za izvedbo nalog v vlogi pogajalca zagotovljeno legalnost in legitimiteto
njihovega ravnanja. Velikokrat se je že
opozorilo na dejstvo, da za delovanje vojaških policistov pogajalcev v Slovenski
vojski (SV) nimamo nobenega normativnega akta. Izdelane so nekatere predloge, kljub opozarjanju in prizadevanju
po ureditvi njihovega statusa se zadeve
niso premaknile iz mrtve točke.
Cilj kriznih pogajanj je, da krizno situacijo razrešimo po mirni poti, brez uporabe prisilnih sredstev, brez povzročitve
materialne škode, telesnih poškodb in
smrti oseb. Osnovni namen pogajanja v
kriznih situacijah je: prijetje storilca oziroma vdaja ugrabitelja, varna izpustitev
talcev, zaščita življenja in premoženja ter
povzročitev čim manj škode na lastnini.
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Preprosto povedano ‒ razrešitev situacije
po mirni poti mora biti cilj vsakega pogajalca.

Vojaška doktrina (sprejeta na 76. seji
Vlade RS 1. 6. 2006) določa, da vojaška
policija (VP) spada med sile za bojno
podporo. Prednostno je namenjena načrtovanju in uresničevanju ukrepov za
zagotavljanje varnosti v SV, zmogljivosti
VP pa so namenjene tudi zagotavljanju
bojne podpore poveljstvom in enotam
SV v RS ter zavezništvu z opravljanjem
nalog na nacionalnem ozemlju, ozemlju
drugih držav ter na operacijah kriznega
odzivanja. Pripadniki VP so pooblaščene
uradne osebe, ki pri opravljanju zakonsko predpisanih nalog lahko uporabljajo
z zakoni določena pooblastila (Direktiva
o organiziranju in delovanju VP SV).
Na podlagi načrta sodelovanja med Policijo in SV je leta 2012 znotraj takratnega
17. BVP potekal izbor kandidatov za vojaške policiste pogajalce. Vojaška policija
ima usposobljenih deset vojaških policistov pogajalcev. Pogoji za napotitev na
osnovno usposabljanje za pogajalca so:
opravljanja del in nalog na dolžnosti vojaškega policista, ki mora imeti vsaj peto
stopnjo izobrazbe, nujno je osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika. Star
mora biti 25 let in imeti najmanj pet let
delovnih izkušenj v VP. Uspešno mora
opraviti selekcijski preizkus oziroma
predhodno testiranje, na katerem se preverja psihična in fizična trdnost osebnosti kandidatov ter zmožnost obvladovanja stresa. Zaželene osebnostne lastnosti
s selekcijskim preizkusom je ugotavljal
psiholog. Vendar tudi uspešno opravljeni preizkusi niso zagotovilo, da bo nekdo
lahko opravljal delo pogajalca.
Usposabljanje obsega dinamiko krizne
situacije z vidika pogajanj, sindrome, ugrabitelje, varnost pri pogajanjih, tehnike
pogajanja, psihologijo pogajanj, tipologijo storilcev, klimo v skupinah, profiliranje, intervencijo ob samomorih, dejavno
poslušanje in prenos informacij. Predavanja potekajo na podlagi Pravil o delu policijskih pogajalskih skupin, po metodah
dela v skupini, z igrami vlog, izmenjavo
izkušenj in vaj, ki so prirejene konkretnim oziroma mogočim situacijam.

Pogajalci se vključijo v reševanje vseh zapletov z negotovimi varnostnimi razmerami povsod, kjer ljudje ogrožajo svojo
varnost ali varnost drugih in varnost premoženja. Uresničitev groženj pa je odvisna od njihovega cilja. To so grožnje s talci, ugrabitve, samomori in podobno, pri
katerih so varnostne situacije različne.
Iz pravnih podlag je jasno, da v vojaških
objektih oziroma v okoliših posebnega
pomena za obrambo ob nastanku kriznih situacij, ki bi lahko ogrožale zdravje
in življenja pripadnikov SV ter drugih
vpletenih, lahko posredujejo le pripadniki SV, ki so za to usposobljeni in imajo
ustrezna zakonska pooblastila. Oni bodo
takrat lahko po potrebi proti storilcu
uporabili sorazmerno silo in druga prisilna sredstva, da razrešijo nastalo situacijo. Reševanje takih situacij je osnovno poslanstvo in naloga pripadnikov
VP, znotraj katere se usposabljajo tudi
pripadniki specialne enote, ki bodo ob
kriznih situacijah tudi aktivirani. Kot
takega specialista znotraj VP pa lahko
opredelimo tudi vojaškega policista pogajalca, ki služi kot orodje za realizacijo
in bo imel odločilno vlogo pri tem, da se
prepreči grozeče hujše zlo, da se odvrne
škodovanje zdravju in življenju ljudi ter
premoženju SV, predvsem pa bo lahko
pripadnikom VP prolongiral zadeve, da
se posebna enota specialne taktike VP
pripravi, in jim zagotovil boljše izhodišče
za ukrepanje proti storilcu.

Kot je očitno, je v SV trenutno vzpostavljeno le področje izbora kadra za pogajalce ter njihovo usposabljanje v sodelovanju s Policijo. To področje pa je tudi
edino, na katerem se vojaški policisti
pogajalci v SV lahko primerjajo s policisti pogajalci znotraj Policije. Osnovna
pomanjkljivost je odsotnost umeščenosti
vojaških policistov pogajalcev v sistem
SV. Temeljna področja, kot so sestava,
organizacija, odgovornost, naloge in
navsezadnje tudi pravice vojaškopolicijskih pogajalskih skupin, tako ostajajo
neurejena. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti so podani predlogi, da se izdelajo podzakonski akti in sicer Navodilo
ob ukrepih vojaških policistov pogajalcev ob ugrabitvi, zajetju talcev, zasedbi
objektov in podobnih varnostnih situacijah in Pravila o delu vojaškopolicijskih
pogajalskih skupin. SV ima že izdelan
sistem obveščanja po liniji PINK, v katerem je opredeljen način aktiviranja takojšnjih odzivnih sil, vanj pa je treba
umestiti aktiviranje vojaškopolicijskih
pogajalskih skupin.
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O tej in podobni problematiki se neradi
pogovarjamo oziroma smo prepričani,
da se kaj podobnega v vrstah Slovenske
vojske ne more zgoditi, ker sistem in način dela tega ne dopuščata, če pa že, pa
imamo za to ustrezne strokovnjake, ki
bodo situacijo rešili brez medijskega izpostavljanja.

Od pogajalca je odvisno, kakšen bo rezultat pogajanj. To je jasno iz dejstva, da pod
enakimi pogoji in v enakih okoliščinah
različni pogajalci dosegajo različne rezultate in da nekateri pogajalci skoraj vedno
dosegajo boljše rezultate kot drugi. Zato
je pomembno, da ima pogajalec čim več
zaželenih in seveda čim manj škodljivih
osebnostnih lastnosti. Dober pogajalec
obvlada osnove psihologije in psihopatologije, seznanjen je s sestavo, organizacijo
in nalogami pogajalske skupine, pozna
krizno situacijo in njene značilnosti, seznanjen je s pogajalskimi strategijami in
taktikami, s tipologijo storilcev in drugih
udeležencev kriznih situacij, obvlada veščine komuniciranja, tehnike sproščanja
itn. Naloge pogajalcev/skupin so: vodenje
pogovorov z morebitnimi samomorilci,
vodenje pogajanj s storilci, talci, z drugimi žrtvami (s člani družine in znanci ali
posredniki ‒ zaradi pridobivanja čim več
koristnih informacij), uporaba in razvijanje pogajalskih strategij, presojanje psihofizičnega stanja storilcev in talcev ter
prenos informacij, pridobljenih v procesu
pogajanj, vodji akcije.

Država in družba od SV pričakuje brezhibnost, moč in suverenost pri opravljanju nalog. Kot uniformiranci slovenski
javnosti predstavljamo simbol zaupanja,
vendar smo tudi vojaki ljudje. Vsak je
izzvan, da dokaže veličino svojega uma
tako, da izpolnjuje pričakovanja in naloge organizacije. Nizke plače, pandemija
koronavirusne bolezni in njene posledice bodo nekoč gotovo povzročile osebne
travme, iluzije, bedo, nesmiselnost življenja, stres itn., to pa so elementi, ki krojijo
tudi življenja pripadnikov SV. Velik del
njih je izpostavljen različnim organizacijskim pritiskom in nevšečnostim, velikokrat pritiskom v domačem okolju.
Gotovo je bolje razmišljati in preprečevati nastanek hudih posledic, kot jih čakati.
Ugrabitev ali zajetje talcev se v SV še nista zgodila, sta malo verjetna in dejstvo je,
da se že razmeroma dolgo ni zgodilo kaj
podobnega, vendar je treba na to možnost kot neko realnost vedno računati, še
posebej med pandemijo koronavirusne
bolezni ter v prihajajoči socialni, gospodarski in družbeni krizi.
Stotnica Tanja Repnik,
poveljnica ČVP 1. BR
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Četa za zveze

KO ZVEZE NI, SE ZA VEZISTI KADI
Četa za zveze (ČZV) je edina enota za
zveze v sestavi 1. BR, kar pomeni, da sodeluje prav pri vsaki dejavnosti 1. BR in/
ali njenih enot. Pripadniki ČZV se dnevno srečujejo z izzivi in improvizacijo, da
zveze uspešno delujejo in da ugodimo
vsem željam uporabnikov, moramo včasih uporabljati zelo domiselne načine, ki
pa se jih je z leti nabralo toliko, da bi lahko katerega izmed njih tudi patentirali.
Vezisti in informatiki smo vedno na vrhu
izzivov ob zelo hitrem napredovanju tehnologije, za to se redno usposabljamo.
Čeprav najbolj rastemo prav na vajah, na
katerih dajemo in zagotavljamo dejansko
podporo komunikacijsko-informacijskih
sistemov za 1. BR.
Med vsemi leti sodelovanja na vajah in
usposabljanjih se je ČZV povezala v kolektiv, ki je kos vsakemu izzivu. Ni hudiča, tudi pehotne naloge izvedemo, kadar
je treba. Vsak pripadnik pozna svoje delo
in naloge »u nulo«, saj le tako lahko zagotavljamo zvezo.
Narava dela ČZV je taka, da na vajo nikoli ne odidemo skupaj kot kolektiv. Vsak
oddelek ima svoje naloge na različnih lokacijah, poveljnik pa lahko samo moli in
upa, da se bo na koncu vse povezalo v celoto in bo zveza delovala. Oddelki ČZV
so popolnoma samostojni, poveljnik
ima kontrolo nad njimi samo po radijski zvezi. Vojakinje in vojaki v oddelkih
so samostojni in odgovorni za delovanje
zvez. To pomeni, da je treba vse vnaprej

razmisliti in vzeti s seboj na nalogo. Ker
na nalogi, dislocirani od drugih enot, ti
ostanejo samo znanje, izkušnje in lastna
iznajdljivost.

poveljniškem mestu. Preverijo frekvence, načrte za delo in upajo, da se na oddaljenih enotah »GRA« ne izpiše »NO
LINK«.

Oddelek retranslacij je vedno najbolj
dislocirana enota ČZV 1. BR na bojišču. Vedno je nekje na višji točki, od
koder »pokrije« signal med četo in poveljstvom, tam ostane tudi po več dni,
sam, brez logistične podpore. Ta oddelek
mora imeti s seboj dovolj vode, hrane in
goriva za samostojno preživetje več kot
teden dni.

Drugi vidijo samo tisto, kar naredimo na
poveljniškem mestu, vsega dela v centru
zvez nihče ne opazi. Ja, ti vezisti oz. radijski operaterji so naši »multipraktiki«.
Zmožni so opravljati tri stvari hkrati. Kot
operaterji v taktično-operativnem centru
(TOC) poslušajo poveljnika, hkrati že
sporočajo podrejenim enotam in seveda
poleg tega še zapisujejo vsak pogovor po
postaji v dnevnik zvez.

Pripadniki oddelka običajno spijo v »hotelu s tisoč zvezdicami«, če pa teh ni, prenočijo in preživijo v kabini avtomobila.
Drugi oddelki ČZV 1. BR imajo glede
pogojev bivanja skoraj vedno več sreče.
Imajo pa smolo drugje, so namreč na
udaru vseh poveljnikov, ki jim redno
dihajo za ovratnik in sprašujejo, kdaj bo
kaj začelo delovati oz. zakaj še nič ne deluje. Najhuje ob vsem tem stresu pa je,
ko nekdo vpraša: »Kako pa to deluje? To
stvar vidim prvič.« Ampak še vedno si ob
vsem kupu nalog in dela vzamemo čas,
da vsakemu razložimo, kako deluje in
kako se kaj uporablja.
Oddelek končnih radijskih postaj postavi zvezo v centru zvez in od tam po žici
pripelje radijsko zvezo do poveljniškega mesta. Najprej vse naredijo v centru
zvez, postavijo stolpe, maskirajo vozila,
vzpostavijo električno omrežje. Iz centra
zvez nato povlečejo žico do poveljniškega mesta, ki je kakšen kilometer ali več
stran, in vse to še enkrat ponovijo na

Ti naši pripadniki so najbolj »flegma«
‒ ko sta v TOC največja gneča in panika, oni ostanejo mirni, njihov glas je še
vedno jasen, glasen in razumljiv. Še vsak
poveljnik je te naše operaterje po koncu
vaje pohvalil. Polkovnik Franc Kalič nas
je na primer po koncu preverjanja za
motorizirano bataljonsko bojno skupino
leta 2016 navdušeno pohvalil: »Ko je bilo
najbolj noro in smo že vsi spuščali kri, ste
bili vi hladni kot špricer.«
Informatiki. Brez njih pa se v 1. brigadi
res ne zgodi nič. Postavijo omrežje tako,
da lahko poveljnik dostopa do IRDG
tudi pod smreko, povsod, kjer ni ne elektrike, kaj šele kakšnega drugega kabla.
Saj vsi vemo, IRDG mora biti dostopen
vedno in povsod.
Informatiki so najbolj delovni pripadniki
ČZV. No, saj so ostali samo še trije. Narava dela je pač taka, da ta ni za vsakega,
sploh ne za tistega s slabimi živci ali hitre
jeze. Oni namreč na vajah postavijo tudi
po več kilometrov »kablovja«, vse to povežejo v tisto čudno škatlo in … glej, glej
… imamo Outlook in IRDG, tako kot v
pisarni. Seveda, če so informatiki pravilno naredili, drugače je treba vsak kabel
ponovno preveriti. Ja, to res ni za ljudi
hitre jeze.
Vezisti smo v očeh drugih pripadnikov
SV verjetno »tisti, ki nič ne delajo«, vse
naše delo pa pravzaprav postorimo, ko
na terenu ni še nikogar. Za nas se vse
vaje začnejo kakšen dan ali dva prej kot
za »pehotnike«. Če pa vidite vezista ali
informatika, ki teče naokrog, takrat pa
se raje umaknite ‒ nekaj smo »zasrali«,
cela vaja obstane zaradi nas, in poveljnik
kriči: »Vezisti, zakaj ni zveze?« To ni za
vsak želodec. Po temeljitem pregledu sistemov in »kablovja« hitro odpravimo napako in vaja lahko poteka naprej. Ali kot
pravijo ‒ »NO COMMS, NO BOMBS«.
Pripadniki ČZV 1. BR
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ZVEZE POTEM

Četa za zveze (ČZV) je bila v procesu
zadnjega preoblikovanja SV uvrščena v
sestavo 1. brigade.

Z nakupom nove opreme v SV bomo
tudi vezisti prešli v novi način zagotavljanja podpore poveljevanja in kontrole poveljnikom. Z opremo za C4i (command,
control, communications, computers, intelligence) se bomo tudi vezisti morali na
novo organizirati in usposobiti za delo z
novejšo opremo, načinom zagotavljanja
komunikacijsko-informacijske podpore
KIS, predvsem pa usposobiti za ravnanje
z novo opremo.

Od takrat dobro sodeluje z ameriško 173.
brigado in njeno četo zvez (C/54th BEB).
Leta 2018 so bili v ČZV prvič vpoklicani
pripadniki pogodbene rezervne sestave (PRS). Od takrat jih ima četa v svojih vrstah vsako leto. ČZV 1. BR znotraj
zmogljivosti zagotavlja učinkovito delovanje komunikacijskih in informacijskih
sistemov v podporo procesov poveljevanja in kontrole 1. BR. Prav tako dajemo
specialistično podporo pri zagotavljanju
zaščite, reševanja ter pomagamo ob naravnih in drugih nesrečah.
Vojaki vezisti in informatiki ČZV 1. BR
so v SV znani kot odlično izurjeni, marljivi in strokovno podkovani ter po potrebi tudi zelo iznajdljivi pri zagotavljanju
komunikacijsko-informacijske podpore.
ČZV že od nekdaj podpira večino vaj SV,
se prilagaja novim načinom bojevanja,
zato pri zagotavljanju podpore komunikacijsko-informacijskih sistemov vedno
išče nove rešitve.
Znak ČZV 1. BR je sestavljen iz dveh
prekrižanih strel, ki simbolizirata moč
in neustavljivo energijo. Strela je tudi
simbol električne energije, enega od poglavitnih virov za delovanje naprav za
zveze. Vezistova naloga je pripraviti, posredovati in vzdrževati zveze tako, kot je
v danem položaju najustreznejše. Streli v
spodnjem, prekrižanem delu simbolično
oblikujeta najvišji slovenski vrh Triglav.
Valovi ponazarjajo amplitudno širjenje
radijskega signala. Simbola karo predstavljata signalni zastavi, ki se uporabljata
za sporazumevanje na vidni daljavi ob
odpovedi vseh drugih vrst zvez.

Prihodnost bojevanja so vedno večje
operacije s hitrimi manevrskimi premiki,
novo taktiko, novimi oborožitvenimi sistemi in z novo opremo. Bojišča so vedno
bolj digitalizirana. Vezisti se bomo srečevali z velikim spektrom izzivov, največji
izziv za veziste in informatike bo ozaveščenost, katere nove tehnologije so na
voljo za uporabo, katera tehnologija ali
sistem je najboljši za posamezno nalogo
in seveda usposobljenost za ravnanje in
delo z novimi napravami in novo tehnologijo. Vezisti in informatiki bodo morali
poznati vse nove tehnologije, ki se bodo
uporabljale, poznati bodo morali tehnične lastnosti sistemov in seveda vedeti, ali
so vsi ti sistemi med seboj združljivi. Z
novo opremo bodo prišli novi izzivi, s
katerimi se do zdaj vezisti in informatiki
nismo srečevali. Nova oprema bo zahtevala nove prilagoditve, nove načine premika, manevra in taktičnega delovanja.
Vezisti in informatiki bomo vedno del
taktičnih enot, ki zagotavljamo komunikacijsko-informacijsko podporo. Naša
podpora bo vedno zahtevnejša, prav
tako pa vedno bolj zaželena in nujna, saj
bomo z novo opremo tudi v SV prešli na
lažje poveljevanje in spremljanje razmer
na bojišču, to pa bomo omogočili prav
vezisti in informatiki.

NEVIDNI VEZISTI
Mrzlo jutro, gosta megla,
sredi polja se parkiram.
Da bo vaja gladko stekla,
vse postavim in maskiram.

Četa za zveze

ZVEZE PREJ

Zaslepi me bela barva,
do kolen stojim v snegu,
sam v družbi radiala,
stolp dvigujem proti nebu.
In da zvezo še preverim,
da pesti ne rabim stiskat,
ker, če ni zveze, nima smisla
sploh kaj na bojišču iskat.
Vse brezhibno, zvok potuje,
ključne informacije sprejemam,
bojni plan se v TOC-u kuje,
da enote se varuje.
Ali so okvirji prazni,
kam rakete bi poslali,
kje nahaja se sovražnik,
kje obrambni položaji?
Kakšno stanje je v enoti,
kdaj predviden je povratek?
Ali voda je pri roki,
dostopen je vsak podatek.
Šefi srečni in veseli,
nihče več se ne sprašuje,
kakšno smolo smo imeli,
važno, da zveza nam deluje.
Frekvence, tablice, obrazci,
kratice, motnje in signali.
Če ne bo nas na proslavi,
omenijo naj nas vsaj v zahvali.
Vse te vaje in tereni,
narava našega so dela.
Kako naj to razložim ženi,
da bo reva razumela.
In čeprav stanje ni najboljše,
še vedno iskre so v očeh,
še vedno drugi dom je Poček
in vse obrnemo na smeh.
Le morala in enotnost
nas držita nad gladino,
poskrbimo za pehoto,
skupaj orjemo ledino.
Stotnik Nejc Premrov
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Inženirska četa

Prvi o prvih
CONSTRUCTIO ET DESTRUCTIO
(GRADITI IN PODIRATI)

INŽENIRCI (I)ZGRADILI NAJ
PODČASTNIKA

Od maja leta 1992, ko je bila v novomeški vojašnici ustanovljena 105. inženirska
četa, do danes se naloge inženirskih enot
kljub več preoblikovanjem niso bistveno
spreminjale. Oviranje, zagotavljanje premičnosti in preživetja enotam SV ter inženirska podpora lastnim silam in silam
zavezništva pri uresničevanju defenzivnega, ofenzivnega in stabilizacijskega delovanja. Poleg tega pa tudi specialistična
podpora pri zaščiti, reševanju in pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah.

Višji vodnik Klemen Mihalič ni le predstavnik inženirske vrste v Prvi. Leta 2020
je bil najboljši med Prvimi. In prvi med
pripadniki Slovenske vojske.

Inženirci SV so sodelovali na vseh vajah
Teritorialne obrambe in SV. Prva prelomnica je bilo sodelovanje na mednarodni vojaški vaji CAE 98, večinoma izvedene na območju Dolenjske.
Prvič v zgodovini inženirstva v SV je
med letoma 2007 in 2010 gradbeni oddelek sodeloval v kontingentu SV v silah
Kforja znotraj skupine za civilno-vojaško sodelovanje. Leta 2008 je inženirska
skupina v silah Isafa usposabljala pripadnike afganistanske vojske za postavljanje montažnega mostu C-200, leta 2019
so glavnino 5. slovenskega kontingenta
na misiji Okrepljena prednja prisotnost
(eFP) v Latviji tvorili prav pripadniki
INŽČ 1. in 72. brigade s pridodanimi
podpornimi elementi.
Trenutno pripadniki INŽČ sestavljajo
glavnino 8. slovenskega kontingenta SV
na misiji eFP. Bogate izkušnje so inženirci tradicionalno prenašali na bosanske kolege, tako so med letoma 2011 in
2018 kot inštruktorji – mentorji skupaj z
avstrijskimi kolegi usposabljali inženirske enote v Bosni in Hercegovini.
Od začetka migrantske krize leta 2015
inženirci postavljamo, vzdržujemo in
odstranjujemo začasne tehnične ovire
na slovensko-hrvaški meji. Opravljamo
gradbena dela na infrastrukturnih objektih SV, montaže, preglede in demontaže
mostov C-200 za Direkcijo RS za ceste in
za zaščito in reševanje. Pripadniki inženirskih enot so bili do zdaj za svoje delo
odlikovani z redom Slovenske vojske ter
srebrnim in zlatim znakom Civilne zaščite.
Pripadniki INŽČ 1. BR
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Vse naloge, tudi če niso bile njegove, je
opravil z odliko. Z gradbenim oddelkom
je sodeloval pri vseh mogočih gradbenih
delih – od urejanja strelišč na Bloški Polici in Crngrobu do sanacije ceste Škrilj–
Zdihovo, s svojimi izkušnjami z minskoeksplozivnimi sredstvi pa je prispeval
v mozaik vaj z enotami SV in iskanju
ter uničenju neeksplodiranih ubojnih
sredstev po Sloveniji.
Je veliko več kot predstavnik inženirstva.
Dolgoletni prostovoljni član Rdečega
križa, prostovoljec v dveh domovih starejših občanov, aktiven član Jamarske reševalne službe, najboljši podčastnik svoje
generacije šolanja.
In še več kot to. Spoštljiv profesionalen
odnos do dela in sodelavcev.
Čestitke!

Prvi o prvih

Lahka raketna baterija zračne obrambe
(LRBZO) je bila 1. brigadi (1. BR) pridodana ob zadnjem preoblikovanju SV,
maja 2013.
Skupaj z LRBZO 72. brigade in v povezavi s 16. centrom za nadzor in kontrolo
zračnega prostora (CNKZP) četa sestavlja jedro obrambe slovenskega zračnega
prostora. Kot del Rodovskega bataljona
(RB 1. BR) sodelujemo z drugimi enotami SV pri zagotavljanju zmogljivosti bojne podpore in podpore neprekinjenega
delovanja doma in v tujini. Opravljamo
tudi naloge civilno-vojaškega sodelovanja, zaščite, reševanja in pomagamo ob
naravnih in drugih nesrečah.
Pripadniki LRBZO 1. BR smo večino
strokovnega znanja in izkušenj pridobivali v enotah nekdanjega 9. raketnega
bataljona zračne obrambe (9. BZO), in
sicer v takratni Lahki raketni bateriji,
Raketni bateriji Roland in Poveljniško-logistični bateriji. Sodelovali smo na
številnih mednarodnih vojaških vajah
doma in v tujini. Raketna baterija Roland
je bila prva enota ZO, v celoti popolnjena
s pripadniki stalne sestave in prva z Natom povezljiva enota SV.
Tudi po prihodu v Prvo kobre nismo
dolgo mirovale. Vključeni smo bili v večino težiščnih nalog 1. BR: grajenje in
vzdrževanje zmogljivosti modula ZO za
potrebe motorizirane bataljonske bojne skupine (MotBBSk), sodelovanje na
mednarodnih in domačih vajah (Ščit,
Adriatic strike, Challenge, Rammstein guard, Tobruq llegacy, Astral knight,
Rock proof, Preskok), zagotavljanje mo-

Na mednarodni vojaški vaji Challenge
v Severni Makedoniji smo izvedli kontrolno-tehnično streljanje in TVBS, taktike, tehnike in postopke ZO pa urili na
Rammstein guard in Astral knight.

Do leta 2016 je bila LRBZO 1. BR usmerjena predvsem v zamenjavo oborožitve
in usposabljanje pripadnikov na lahkem prenosnem raketnem sistemu Igla-S (SA-24) in oborožitvenem sistemu
Strelec. Kontrolno-tehnična streljanja in
taktične vaje z bojnimi streljanji (TVBS)
je baterija vsako leto opravljala na mednarodni vojaški vaji Ščit na Hrvaškem,
iz taktik, tehnik in postopkov kopenske
ZO zavezništva pa smo se usposabljali
na mednarodnih vojaških vajah Tobruq
legacy in Rammstein guard. Nove izkušnje iz združenega bojevanja rodov smo
pridobivali s skupnim usposabljanjem v
MotBBSk.

Pogled naprej je usmerjen predvsem v
pridobitev nove oborožitve − novejši raketni sistem − in nabavo ustreznih radarjev ter mobilnega operativnega centra, ki
bodo s standardizirano opremo povezljivi z enotami zavezništva ZO.
Stotnik Žigmond Balog,
poveljnik LRBZO 1. BR

VIRI OGROŽANJA IZ ZRAČNEGA
PROSTORA
Bojišča so se v zgodovini različnih vojn
spreminjala. Od nekoč dogovorjenih
bitk na travnikih do ofenziv na stotine
kilometrov dolgih frontnih črtah, v novejši zgodovini vojskovanja pa smo priče
spopadov, ki žal posegajo v človekovo bivanjsko okolje.

Lahka raketna baterija zračne obrambe

MISSILE AWAY ALI LRBZO 1. BR V
ZADNJEM OBDOBJU

štva za popolnjevanje kontingentov SV v
mednarodnih operacijah in na misijah,
varovanje objektov, sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja pri odpravi posledic poplav in žledoloma ipd.

Če smo v preteklosti govorili o boju
mož na moža ali o neskončnih topniških
obstreljevanjih, pa danes ob spremljanju
novic s trenutnih kriznih žarišč ugotavljamo, da se za vojaško prevlado in s
tem doseganje političnih ciljev uporabljajo pravzaprav vsa konvencionalna in
improvizirana sredstva.
Dejstvo je, da za dosego cilja že nekaj časa
ni treba, da na osvojeno ozemlje stopi
vojaški čevelj. Nasprotno. Učinek je precej večji, če je grožnja nepredvidljiva in
skoraj nevidna do trenutka njenega delovanja. Te grožnje pa v sodobnem svetu
spopadov najbolj in v različnih oblikah
bojnega tovora prinašajo tako imenovani
viri ogrožanja iz zračnega prostora.
Viri ogrožanja iz zračnega prostora se s
skokovitim razvojem tehnologije, njene
široke dostopnosti vojaškim in civilnim
akterjem, spreminjajočo se vlogo oboroženih sil v njihovem delovanju in naraščajočo uporabo zračnega prostora spreminjajo.
Povečujejo se številčnost in uporaba vseh
vrst zračnih plovil, tudi helikopterjev ter
lahkih, razmeroma nezahtevnih oboroženih letal, dostopnost vseh vrst zračnih
plovil državnim in nedržavnim akterjem,
uporaba zračnih plovil kot orodja ogrožanja iz zračnega prostora, številčnost in
uporaba brezpilotnih zračnih plovil vseh
vrst in kategorij (pri tem trenutno izstopajo plovila, ki letijo nizko, so majhna
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in počasna), številčnost in uporaba natančno vodenih izstrelkov, številčnost in
uporaba orožij za napad z večje razdalje,
številčnost balističnih raket in taktičnih
balističnih raket, uporaba raket, artilerijskih in minometnih izstrelkov, možnost uporabe supersoničnih manevrirnih
raket in manevrirnih balističnih raket,
možnost uporabe brezpilotnih plovil, ki
so majhna, hitra in radarjem neopazna,
možnost hkratne uporabe velikega števila brezpilotnih plovil v obliki rojev z
visoko ravnjo avtomatizacije ter robotizacije delovanja.
Zmanjšujejo se številčnost in uporaba
visokozmogljivih lovsko bombniških,
bombniških in jurišnih letal, ki pa so vse
bolj tehnološko napredna, izpopolnjena
in zmogljiva, številčnost in uporaba klasičnih bojnih sredstev za napad iz zračnega prostora.
Ohranja se možnost uporabe balističnih
raket in taktičnih balističnih raket.
V prihodnje je pričakovati nadaljevanje
razvoja groženj, vendar bodo te le še izrazitejše na področjih številčnosti tako
imenovanih akterjev v zračnem prostoru in njihove vse boljše učinkovitosti
kot posledice tehnološkega razvoja. Pričakovati je razvoj v smeri vse večje naprednosti, izpopolnjenosti, natančnosti,
učinkovitosti, hitrosti, avtomatizacije v
delovanju oziroma robotizacije in posledično vse večjo uporabo umetne inteligence ter samo učečih se strojev.
Izkušnje s kriznih žarišč so zavezništvo
pripeljale do zavedanja, da se povečuje potreba po kopenskih oborožitvenih
sistemih zračne obrambe, ki bi poleg
letalstva učinkovito zaščitili ozemeljske
celovitosti držav članic, njihove kritične
infrastrukture, v vojaškem ustroju pa zagotavljal ustrezno zaščito zračnega prostora nad poveljniškimi mesti in bojnimi
razporedi manevrskih enot.

Posledično v številnih državah že prihaja
do večanja finančnih virov za raziskave
in razvoj sistemov zračne obrambe. Prizadevanja so usmerjena v razvoj ustreznih laserskih sistemov in elektromagnetnih pulzarjev, ki lahko delujejo izjemno
hitro in po več ciljih hkrati, obenem pa
ne predstavljajo velike nevarnosti za svojo uporabo v naseljenih območjih. Trenutno so snovalci teh sistemov zaradi
tehnoloških omejitev, predvsem pa izjemno hitrega prilagajanja, dostopnosti in
številčnosti akterjev v zračnem prostoru,
običajno korak ali dva zadaj.
Višji štabni vodnik Robert Hribernik,
baterijski podčastnik LRBZO

KO RAKETA POLETI,
POTI NAZAJ VEČ NI
Biti navdušenec nad orožjem in biti zaposlen v SV sta dva zelo združljiva pojma. Še posebno, ker SV premore pester
nabor orožij in oborožitvenih sistemov
različnih vrst in kalibrov. Vsi vemo, kako
je streljati z avtomatsko puško. Večina
nas tudi ve, kako je streljati s pištolo, puškomitraljezom in mitraljezom. Le redki pa znajo ravnati in streljati z lahkim
prenosnim raketnim sistemom 9K338
(LPRS Igla-S).
Igla-S je oborožitveni sistem, ki ga trenutno uporabljajo enote zračne obrambe
(ZO) SV. LPRS je namenjen za uničevanje nizko letečih ciljev (reaktivna letala,
propelerska in turbopropelerska letala,
helikopterji, brezpilotna letala, manevrirne rakete), kadar so ti vidni in oddajajo
IR-svetlobo.
Če je pot strelca z avtomatsko puško od
prve seznanitve z orožjem do opravljanja
osebnega strelskega testa na strelišču razmeroma kratka, je za strelca LPRS malo
drugače. Njegova pot je namreč sesta-
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vljena iz nenehnega urjenja tehničnih
normativov, ki obsegajo postopke, kot
so jemanje sistema iz zaboja, priprave za
bojno uporabo, prehod v pohodni položaj in postopki ob zastoju. Ob tem mora
strelec LPRS te postopke nadgraditi na
trenažnih in simulacijskih sistemih, kjer
se uri iz pravil streljanja na cilje v zračnem prostoru. Vse skupaj pa zaokroži s
teoretičnim poznavanjem sestave sistema in taktično-tehničnih lastnosti. Preden lahko začne opravljati izpitno šolsko
streljanje, ki je v svojem bistvu preizkus
ravnanja z orožjem, pa mora dokazati oz.
pokazati še svoje znanje poznavanja letalstva. Šele potem imajo samo najboljši
priložnost streljati z Iglo-S.
Morda se zdi, da je pot do streljanja z
LPRS z vidika strelca predolga in trnova.
Toda v zračni obrambi ni lahkih poti in ni
lahkih odločitev. Odgovornost, ki jo nosi
strelec na svojem ramenu, je ogromna.
Strelec je tisti, ki mora prepoznati ali je
cilj, na katerega deluje, res sovražnik ali
pa bo deloval po lastnem/zavezniškem
zrakoplovu. Od strelčeve usposobljenosti
je odvisno, ali bo znal pravilno oceniti,
kdaj pripraviti sistem za lansiranje, da ne
ostane brez napajanja.
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Poročnik Jože Vovko,
poveljnik raketnega voda LRBZO

KOBRA PREŽI TUDI V LATVIJI
Slovenska vojska je v večnacionalni bataljonski bojni skupini eFP začela delovati
leta 2017, ko je bil kot prvi kontingent
napoten večnamenski vod jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe
(JRKBO). Namen misije eFP (angl. Enhanced Forward Presence), kot že sam
naziv pove, je opravljanje mirnodobnih
dejavnosti s poudarkom na odvračalni
in obrambni drži zveze Nato, kar obsega
usposabljanje, vaje in dejavnosti civilno-vojaškega sodelovanja.

bljanju glede na mirnodobno delovanje
v bazi izredno povečajo. Vaja se začne z
alarmiranjem, ki ga sproži dežurni častnik po navodilih poveljnika bataljona
ali načelnika štaba. Vse enote začnejo
aktivnosti skladno s standardnim operativnim postopkom (SOP) ob alarmiranju
BBSk, poveljstvo pa začne vojaški proces
odločanja (angl. MDMP).
Po končanih aktivnostih v bazi sledi
premik na vadišče. Moje mesto je bilo
v izpostavljenem poveljniškem mestu
(IPM), kjer sem opravljal začetne naloge dežurnega častnika, ki je po kanadskem SOP opredeljen kot Duty Officer
Lower (DO Lower). Glavne naloge DO
Lower so bile spremljanje incidentov,
zbiranje informacij in njihovo podajanje do naslednjega dežurnega častnika
(DO Higher), ki nato obvešča poveljniško mesto. Poleg teh nalog smo dežurni
častniki morali imeti nenehno situacijsko zavedanje prijateljskih sil (premikanje sil na karti), pripravljati poročila in

poročati poveljniku na dnevnih bojnih
poročanjih (angl. BUB/CUB) in ob prihodu visokih gostov/obiskovalcev (angl.
Visitor Brief).
Človek se osebno in poklicno razvija vse
življenje in v razvoju nikakor ne more
in ne sme obstati. Odločitev za odhod
v tujino ni za nikogar lahka, ampak če
odmislimo slabe strani, ki so povezane predvsem z odnosi v družini in odsotnostjo od doma, je udeležba v mednarodni operaciji ali na misiji izkušnja, ki
se ne da prezreti. Delo v mednarodnem
okolju z osmimi različnimi narodnostmi
je nekaj, česar pripadnik SV ne more izkusiti doma. Opazovanje načina dela pripadnikov tujih oboroženih sil v dobrih
in težkih trenutkih, izmenjava izkušenj,
nenehno učenje in spoznavanje ljudi, ne
nazadnje tudi sklepanje prijateljstev, je
nekaj, kar pripadnikovi karieri in življenju da dodano vrednost.

Lahka raketna baterija zračne obrambe

Navsezadnje, strelec je tisti, ki bo lansiral
raketo in ne-/uspešno meril na cilj. Vse
te odločitve in ves proces priprave sistema pa mora izvesti v nekaj trenutkih,
časa za razmislek ni. Namreč, ko raketa
enkrat poleti, poti nazaj več ni.

Poročnik Lucijan Cverlin,
poveljnik poveljniškega voda LRBZO

Junija 2019 je Slovenska vojska prvič
začela popolnjevati delovna mesta dežurnega častnika (angl. Duty Officer) v
S-3 poveljstva bataljonske bojne skupine
(BBSk) eFP. Jaz sem bil napoten decembra 2019 kot del SVNKON 6 eFP, z nosilno enoto Baterije za ognjeno podporo
1. brigade.
Med mirnodobnim delovanjem znotraj
baze Adaži je delo potekalo v prostoru
S-3, kjer smo v eni pisarni delovali pripadniki oboroženih sil Kanade, Italije,
Španije, Poljske, Albanije, Črne gore in
Slovenije. Načelnik S-3 je bil italijanski
major. Glavne vsakodnevne naloge dežurnega častnika so bile sledenje enotam
na vadišču, ki je neposredno zraven baze,
reševanje nesporazumov med latvijskimi
enotami in enotami BBSk ter obveščanje
poveljnika o kritičnih incidentih.
Cilj vsakega poveljnika BBSk eFP je
ustvariti enotno bataljonsko skupino, ki
bo sposobna združenega bojevanja in
sodelovanja. Večnacionalno bataljonsko
bojno skupino, ki bo visoko usposobljena
in na koncu tudi sposobna združenega
bojevanja, je mogoče ustvariti samo s terenskim usposabljanjem in vajami. Med
mojim delovanjem na območju Latvije
smo opravili šest večdnevnih vaj (od treh
do sedem dni). Zaradi izbruha epidemije
covida-19 smo bili predvsem omejeni na
vadišče Adaži, zadnjo vajo pa smo izvedli
na vadišču blizu beloruske meje.
Naloge in dolžnosti dežurnega častnika
se na večdnevnem terenskemu usposa-
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OBVEŠČEVALNO-IZVIDNIŠKA ČETA
V LETIH OD 2016 DO 2021
Obveščevalno-izvidniška četa 1. brigade (OIČ 1. BR) je leta 2016 delovala na
vrhuncu svojih zmožnosti. Prepletanje
posameznih operativnih nalog, delovanje
v operaciji Migrant in ciljno usmerjeno
usposabljanje znotraj cikla motorizirane
bataljonske bojne skupine (MotBBSk)
SV so za enoto in posameznike pomenili
veliko prilagajanja in odrekanja.
V prvi polovici leta je bil poudarek na
vključevanju izvidniškega voda 10. pehotnega polka v obveščevalno-izvidniški modul MotBBSk in izvedbi skupnih
usposabljanj ter sodelovanju na vajah.
Tako je OIČ sodelovala na mednarodnih
vojaških vajah Trden dokaz VI (Rock proof VI, Poček), Steadfast interest (NHCoE
v Romuniji), Anaconda (Grafenwöhr v
Zvezni republiki Nemčiji) in Zlomljeno
krilo (Pokljuka). Pot do končne operativne zmogljivosti (KOZ) je bila tlakovana z
različnimi splošnimi (tečaj za desetnike
(TDES), Šola za podčastnike (ŠPČ), nadaljevalni tečaj za podčastnike (NTPČ)
I. in II. stopnje) in specialističnimi usposabljanji (DFVIU HUMINT, padalski
tečaj) posameznikov in podenot, kar se
je na koncu pokazalo v uspešno opravljeni taktični vaji enot (TVE) Keyser soze
2016. Na TVE so pripadniki OI-modula v dobro zastavljenem scenariju združenega rodovskega bojevanja pokazali
pridobljeno znanje med ciklom usposabljanj znotraj MotBBSk. Sledil je samo
še vrhunec cikla s preverjanjem KOZ
MotBBSk konec maja in v začetku junija.
Julija smo skupaj s Specializirano enoto vojaške policije (SEVP) sodelovali na
taktičnem urjenju z imenom Tornado. V
začetku avgusta se je začel cikel priprav
za odhod na mednarodno operacijo in
misijo (MOM) KFOR. OIČ je bila v tem
ciklu priprav nosilka usposabljanja skupin LMT, skupine HUMINT in skupine
SEI z varovanjem. Po uspešnih pripravah
je bil del pripadnikov v začetku oktobra
napoten na različne obveščevalne dolžnosti znotraj SVNKON 34 KFOR.
V začetku septembra smo sodelovali na
mednarodni vojaški vaji Atlantic resolve, predhodnici današnjega kontingenta
okrepljene prednje prisotnosti (eFP). V
oktobru so pripadniki voda brezpilotnih
letal znotraj Letalske šole začeli z usposabljanjem 1. generacije operatorjev
brezpilotnih letalnih sistemov, kar je bil
pomemben mejnik v fazi razvoja in nor-
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mativne ureditve novega področja v SV,
s katerim se je formalno začelo usposabljanje za pridobitev ustreznih licenc za
letenje z brezpilotnimi letalnimi sistemi.
Decembra smo sodelovali še na mednarodni vojaški vaji European wind znotraj kontingenta bojne skupine Evropske
unije (EUBG). Ob proslavi dneva 1. brigade smo začeli usposabljanje za vojaško
evidenčno dolžnost (VED) A32101 podčastnika obveščevalca.
Celo leto smo bili udeleženi na različnih dogodkih znotraj civilno-vojaškega sodelovanja. Tako smo sodelovali na
konvojih SV po Dolenjski in v Posočju,
predstavitvah vojaškega poklica in častnih stražah.
Leta 2017 smo nadaljevali usposabljanja za VED podčastnikov obveščevalcev,
opravili vse predpisane splošne individualne vojaške veščine (IVV) in operativne naloge VNS ter oblikovali mešane
patrulje v podporo Policiji. Del enote je
bil na delovanju na mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Vmes se je našel
čas za udeležbo na usposabljanju za delo
z aplikacijo JEMM in začel se je cikel
priprav in usposabljanj za MOM Kfor.
OIČ je bila v tem ciklu priprav nosilka
usposabljanja skupin LMT in skupine
HUMINT. Po uspešnih pripravah je bil
del pripadnikov sredi aprila napoten na
različne obveščevalne in druge dolžnosti
znotraj SVNKON 35 Kfor. Iz delovanja se
je domov vrnila skupina pripadnikov iz
SVNKON 34 Kfor. Zamenjala sta se tudi
pripadnika na delovanju znotraj EUBG.
Na MOM smo napotili tudi enega pripadnika znotraj SVNKON 22 Unifil.
Pripadniki so z udeležbo na različnih
splošnih in specialističnih izobraževanjih

in usposabljanjih vzdrževali in nadgrajevali doseženo usposobljenost iz cikla
usposabljanja MotBBSk. Tako smo imeli
slušatelje na desetniškem tečaju, NTPČ
I. stopnje in usposabljanju za pridobitev
VED podčastnika obveščevalca. Uspelo
nam je poslati nekaj pripadnikov na tečaje v tujino, v Natov Center odličnosti
HUMINT v Oradeo (NHCoE, Romunija) in v Natovo šolo Oberammergau
(Zvezna republika Nemčija). Spomladi
smo intenzivirali usposabljanje operatorjev brezpilotnih letalnih sistemov. Sodelovali smo tudi na promocijski dejavnosti Konvoj SV po Beli krajini.
Junija je bilo v organizaciji SVOPVD
izvedeno specialistično usposabljanje
DFVIU za operaterja HUMINT, protiobveščevalno delo in delo analitika HUMINT. Specialističnega usposabljanja
so se udeležili pripadniki v vlogi slušateljev in vodje inštruktorjev. Pripadniki
voda brezpilotnih letal so se tradicionalno udeležili mednarodne vojaške vaje
Zlomljeno krilo 17.
Avgusta smo izvedli taktično vajo enot
Keyser soze 2017. To je bila četna vaja
tretje leto zapored. Po koncu vaje se je
začel tretji cikel priprav za MOM Kfor.
Enota je bila v tem ciklu priprav nosilka usposabljanja skupin LMT in skupine
HUMINT. V septembru so pripadniki iz
enote sodelovali tudi na mednarodni vojaški vaji Steadfast interest 17 (NHCoE,
Oradea, Romunija). Po uspešnih pripravah je bil del pripadnikov sredi oktobra
napoten na različne obveščevalne in druge dolžnosti znotraj SVNKON 36 Kfor.
Iz delovanja se je domov vrnila skupina
pripadnikov iz SVNKON 35 Kfor. Iz
delovanja se je vrnil tudi pripadnik iz
SVNKON 22 Unifil. Leto se je končalo z
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Leta 2018 smo opravili štabno vajo,
spomladi pa so se intenzivirala usposabljanja operatorjev brezpilotnih letal, ki
so sodelovali na mednarodnih vojaških
vajah Adriatic strike in Zlomljeno krilo.
Pripadniki čete so se udeležili nekaterih
splošnih in specialističnih usposabljanj
doma (bližinsko bojevanje v naseljenem
območju (BBNO), usposabljanje SVOPVD v Poljčah, obveščevalna priprava bojišča (OPB) in vojaški proces odločanja
(MDMP) v 10. pehotnem polku) in v
tujini (tečaj v Natovi šoli Obearammergau, tečaji v NHCoE v Romuniji in tečaj
IMINT v Španiji).
V maju je bil postavljen pomemben
mejnik v specialistični usposobljenosti
pripadnikov na področju dejavnosti
HUMINT. Prvič smo bili povabljeni, da
zagotovimo inštruktorja na mednarodnem tečaju v Natovem centru odličnosti (NHCoE) v Oradei. Poleti je bila enota
usmerjena v pridobivanje zadostnega
števila ur naleta z brezpilotnimi letalniki
za potrebe pridobivanja licenc.
V septembru smo se udeležili mednarodne vojaške vaje Steadfast interest 18
v NHCoE v Romuniji. Z brezpilotnimi
letalniki smo začeli sodelovati pri opravljanju operativne naloge, Policiji smo
pomagali pri varovanju državne meje.
Z brezpilotnimi letalniki smo sodelovali
še na mednarodni vojaški vaji Rock tundra. Skladno z že utečenim ciklom Šole za
podčastnike smo začeli usposabljanje za
VED A32101 podčastnika obveščevalca.
Leta 2019 je bilo glavno težišče na izgradnji zmogljivosti oddelka brezpilotnih
letalnikov. Pripadniki so v procesu usposabljanja opravili veliko poletov, da bi
pridobili ustrezne licence (I. in II. generacija) in pridobili status inštruktorjev.
Sodelovali so na različnih usposabljanjih
(M2M s 66. brigado ameriške vojaške obveščevalne službe, TVBSO IZVV, TVBS
2. pehotne čete 10. pehotnega polka) in
vajah (Zlomljeno krilo, mednarodna vojaška vaja TRIGLAV STAR).
Druga usposabljanja so bila usmerjena v
strokovno nadgradnjo posameznikov in
manjših delov enote. Tako so se pripadniki udeleževali različnih specialističnih tečajev v NHCoE v Oradei, Natovi
šoli Oberammergau, v Angliji in v Monsu v Belgiji. Septembra smo sodelovali
na mednarodni vojaški vaji Steadfast

interest 19 v NHCoE v Romuniji, kjer
so pripadniki enote zasedli pomembne
dolžnosti v vodstvu vaje in inštruktorski
ekipi in pri tem pokazali visoko stopnjo
profesionalnosti in izkušenj na področju
dejavnosti HUMINT.
V novembru so pripadniki čete sodelovali pri podpori S-2 1. brigade na vaji
Vzhodna zarja. Takoj po koncu vaje smo
na terenskem usposabljanju kronali naporno leto s preverjanjem in doseženim
KOZ 1. oddelka brezpilotnih letalnikov.
Leto se je končalo z začetkom usposabljanja VED za podčastnike obveščevalce, kjer so pripadniki sodelovali kot
vodje učne skupine, predmetni nosilci in
inštruktorji.
Celo leto 2019 smo bili udeleženi na različnih dogodkih znotraj civilno-vojaškega sodelovanja. Tako smo sodelovali na
konvojih SV po Mirenski dolini in Suhi
krajini ter na predstavitvah vojaškega
poklica različnim skupinam. OIČ je organizirala tabor MORS in mladi.
Leta 2020 so se začele priprave skupine
HUMINT za MOM, sledile so napotitve pripadnikov na tečaje v NHCoE v
Romunijo in Natovo šolo Oberammergau. Končali smo usposabljanje VED in
z igralci in ocenjevalci podprli praktični
del usposabljanja skupin LMT znotraj
SVNKON 41 Kfor.
Angažirani smo bili na terenskem usposabljanju Preskok, opravili smo preverjanje KOZ 2. oddelka brezpilotnih letalnikov, konec junija smo v SVNKON
41 KFOR na MOM napotili skupino
HUMINT. Intenzivirali smo usposabljanja III. skupine operatorjev brezpilotnih
letalnikov.
Ker smo leta 2019 organizirali tabor
MORS in mladi z odliko, so nam nadrejeni tudi v letu 2020 ponovno zaupali
organizacijo te zelo pomembne promocijske dejavnosti za SV, leto pa se je končalo z začetkom usposabljanja VED za
podčastnike obveščevalce, kjer so pripadniki sodelovali kot vodje učne skupine,
predmetni nosilci in inštruktorji.
Leto 2021 smo začeli intenzivne priprave za oblikovanje in gradnjo različnih
kontingentov za MOM. V SVNKON 43
Kfor smo napotili skupino HUMINT, v
SVNKON 9 eFP oddelek brezpilotnih letalnikov in v SVNKON 30 Unifil enega
pripadnika.
Sodelovali smo na mednarodnih vojaških
vajah Sokol, Trojan footprint (Madžarska) in Immediate response (Slovenija in

Hrvaška). Končali smo usposabljanje III.
skupine operatorjev brezpilotnih letalnikov. V drugi polovici leta 2021 bomo
razpeti med opravljanjem operativnih
nalog, usposabljanji in misijami.
Videti je, da je enota kljub svoji majhnosti pogosto vpeta v različne dejavnosti
doma in v tujini, na usposabljanjih, vajah
in misijah. Kljub kadrovski podhranjenosti enote, OIČ 1. BR vse naloge opravi profesionalno in z veliko zavzetosti.
Enota je od preoblikovanja SV leta 2013
nosilka večine usposabljanj za pridobitev
vojaške evidenčne dolžnosti za obveščevalce. Pripadniki svoja specialistična
znanja in bogate izkušnje z veseljem delijo z drugimi pripadniki SV.
Predvsem pa poskrbimo za soliden karierni razvoj vojakov, podčastnikov in častnikov, na katere smo zelo ponosni.
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začetkom VED usposabljanja za podčastnike obveščevalce, na katerem so pripadniki sodelovali kot predmetni nosilci
in inštruktorji.

Stotnik Aleksander Jović,
poveljnik OIČ

PRVA IMA LETALA, PILOTOV (ŠE)
NE − RAZVOJ BREZPILOTNIH LETALNIKOV V SV
Brezpilotni letalniki (BPL) se v sodobnem svetu uporabljajo za zelo različne
namene, njihov razvoj pa se je pravzaprav
začel zaradi novih pristopov k bojevanju
v nekaterih zahodnih vojskah. V začetku
so jih uporabljali predvsem za naloge izvidovanja in pridobivanja obveščevalnih
podatkov, zdaj pa so nepogrešljivi tudi
pri opravljanju različnih bojnih nalog,
predvsem pri opravljanju specialnih nalog globoko na ozemlju nasprotnika.
Brezpilotni letalniki so v modernih
vojskah pomemben element pridobivanja obveščevalnih podatkov s senzorji,
s katerimi so opremljeni, pridobivanja
vpogleda nad razmerami na zemljišču iz
drugega zornega kota, predvsem pa po
svojih zmožnostih nudijo podporo pri
odločanju poveljnikov pri načrtovanju
ali uresničevanju različnih operacij. So
pa tudi zelo pomemben element pri zagotavljanju zaščite sil.
Slovenska vojska je že zelo zgodaj prepoznala potrebo po brezpilotnih letalnikih in tako leta 2006 v Obveščevalno-izvidniškem bataljonu (pozneje 5. OIB)
oblikovala Projektno skupino za psihološke operacije in brezpilotna letala, ki je
pod vodstvom majorja Mladena Erjavca
ter ob podpori celotnega bataljona vodila raziskavo področja brezpilotnih letalnikov in pripravljala Taktično študijo
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uporabe BPL, ki jo je v začetku pripravil
major Marjan Kolenc. Študijo je skupina
pozneje posodobila in prilagodila razvoju tehnoloških rešitev izvidniških brezpilotnih letalnikov na tržišču.
Hkrati je leta 2006 Agencija za raziskovalno dejavnost RS znotraj Ciljnih raziskovalnih programov skupaj z Ministrstvom za obrambo razpisala natečaj
za projekt Študija uporabe brezpilotnih
letalnikov v SV, na katerega se je prijavilo več skupin. Izbrani sta bili dve, ki sta
projekt tudi uspešno končali.
Prva skupina je delovala pod vodstvom
Fakultete za strojništvo, sodelovali pa
sta Fakulteta za elektrotehniko in podjetje Mibo modeli, d. o. o. Druga skupina
je delovala je pod vodstvom Univerze v
Novi Gorici, sodelovali pa so ljubljanska
Fakulteta za elektrotehniko in podjetja
C-ASTRAL, C3M, Fotona, Pipistrel ter
Naviter. Iz Ministrstva za obrambo je
projekt spremljala projektna skupina GŠ
SV, v kateri je bilo pet članov, med njimi
dva pripadnika takratnega 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona (5. OIB). Ob
koncu projekta leta 2008 je prva skupina
izdelala konceptno zasnovo BPL Karantanija. Druga skupina je razvila dva brezpilotna sistema, ena od rešitev je postala
osnova platforme letalnika Bramor.
Takrat je projektna skupina v 5. OIB izdelala nekaj prototipov letalnikov, na
katerih so bile nameščene preproste kamere ali fotoaparati in opravljala polete za pridobivanje izkušenj pri uporabi
brezpilotnih letalnikov v SV. Te letalnike
se je vodilo na modelarski način − z vizualnim upravljanjem letalnika ob spremljanju slike s senzorja. Nekateri modeli
so bili vodeni tudi tako, da je en operator
upravljal letalnik prek kamere, nameščene na letalniku, drugi pa je upravljal vrtljivo kamero, s katero je spremljal dogajanja na tleh. Ne glede na omejitve, vezane
za upravljanje letalnikov, so posamezne
enote (predvsem za specialno delovanje)
hitro prepoznale koristi takratnih letalnikov, jih vključevale v svoja urjenja in
uporabljale zajeto slikovno gradivo ter
tehnične rešitve projektne skupine.
Ob koncu Razvojnega projekta (CRP)
leta 2008 in vračilu nabavljene opreme
za potrebe tega projekta vojski je bila
ta oprema predana Projektni skupini 5.
OIB. Skupina je posamezne komponente
vgradila v letalnike, ki jih je izdelala sama
in dvignila raven kakovosti opravljanja
poletov. Šlo je za vgradnjo avtopilota in
začetek avtonomnih poletov, ki so bistveno povečali doseg delovanja.
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Naraščati je začela tudi potreba po zagotavljanju slikovnega gradiva iz zraka, kar
je prineslo do podpisa Taktične študije v
letu 2013 in začetka postopkov za nabavo
brezpilotnih letal razreda MINI. Na javni
razpis se je prijavilo nekaj ponudnikov,
od katerih je vse preizkuse uspešno opravilo le podjetje C-ASTRAL iz Ajdovščine. Omenjeno podjetje je 1. marca
2016 SV dobavilo prvi sistem BPL tipa
»Bramor« − v SV poimenovanih »Belin«.
Ravno tako je bila med transformacijo 2013 prvič določena organizacijska
struktura voda brezpilotnih letal (VBPL)
v obeh manevrskih brigadah, definirane
so bile potrebe po BPL v SV in do leta
2018 so bili nabavljeni štirje sistemi BPL
– po dva v vsaki brigadi. V enem sistemu
je ena zemeljska kontrolna postaja, trije
brezpilotni letalniki in antenski sklop.
Takrat zakonodaja s področja BPL še ni
bila urejena, niti licenciranje operatorjev,
vendar se je ob ustrezni zagnanosti nekaj
posameznikov začelo počasi premikati
tudi na tem področju. Na GŠSV je bila
ustanovljena Skupina za razvoj BPL, ki je
prevzela vodilno vlogo v vodenju procesa urejanja predpisov, šolanja in licenciranja operatorjev.
Prvo šolanje operatorjev je organizirala
Letalska šola SV v Cerkljah leta 2016, ko
se je opravilo usposabljanje po programu šolanja operatorjev, ki ga je pripravila Skupina za razvoj BPL in je podlaga
za šolanje operatorjev še danes. Šolanje
operatorjev je razdeljeno na več delov:
šolanje se začne v Letalski šoli s pridobivanjem teoretičnih vsebin s področja
letalstva, da kandidati pridobijo ustrezno
raven znanja o aerodinamiki, teoriji letenja, meteorologiji in drugih vsebinah,
temeljnih za nadaljevanje šolanja na tipu
BPL, s katerim bodo leteli. Šolanje se nadaljuje znotraj voda BPL, kjer kandidati
začnejo spoznavati posamezni tip BPL
in se urijo v njegovi praktični uporabi.
V sklopu praktičnega usposabljanja kandidati opravljajo ure naleta po vsebinah
iz programa šolanja operatorjev po različnih vajah, ki jih skozi proces šolanja
pripelje do pridobitve licenc za letenje v
različnih razmerah, na različnih razdaljah in ponoči. Licenciranje operatorjev
opravlja Vojaški letalski organ (VLO) na
kontrolnih poletih, kjer verificira pridobljeno znanje in oceni primernost kandidata za podelitev licence. Licencirani
operatorji lahko po potrebi pridobijo
tudi licenco za vzdrževanje BPL, ki jim
dovoljuje posege na letalniku skladno s
predpisi.

Najvišja licenca, ki jo operator BPL lahko pridobi, je inštruktor BPL, s katero
Vojaški letalski organ pooblasti posameznika za prenašanje znanj in izkušenj na
kandidate, ki se šolajo, oziroma skrbi za
zagotavljanje ustrezne ravni standardov
pri šolanju in opravljanju poletov.
V letih 2019 in 2020 so oddelki BPL dosegli končne operativne zmogljivosti, kar
je omogočilo sodelovanje sistemov BPL
na mednarodnih vajah in nenazadnje napotitev na misijo eFP v Latvijo, kamor bo
prvi od oddelkov BPL napoten predvidoma junija 2021.
Po prepoznavi uporabnosti brezpilotnih
letalnikov enote BPL sodelujejo na skoraj vsaki vojaški vaji, opravljajo operacije
za podporo policiji pri širšem varovanju
državne meje in zagotavljajo slikovne obveščevalne podatke (IMINT-podporo)
drugim enotam pri njihovih terenskih
usposabljanjih. Očitno je, da je uporabnost BPL v SV vse večja, udejstvovanje
enot BPL se zelo povečuje. Po začetnih
izkušnjah je pričakovati nadaljnji razvoj
in uporabo BPL v SV na vseh ravneh,
hkrati pa ne gre zanemariti učinkovitost
BPL pri opravljanju nalog zaščite in reševanja, kar so pripadniki VBPL že dokazali med preteklimi leti delovanja.
Stotnik Tom Pečar in
poročnik Miloš Starič, OIČ 1. BR

NE MINT, TEMVEČ IMINT
IMINT (angl. Imagery Intelligence) je
disciplina pridobivanja obveščevalnih
podatkov s pomočjo slikovnega gradiva.
Slikovni obveščevalni podatki so opredeljeni kot obveščevalni podatki, pridobljeni s senzorji, ki so lahko nameščeni
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V OIČ opravlja analiziranje slikovnega
gradiva analitik IMINT ‒ v vodu za načrtovanje in analize.

V zadnjem obdobju POČ 1. BR več časa
nameni varovanju objektov in sodelovanju v operaciji Odboj z varovanjem južne
državne meje. Tudi v prihodnje bo podpirala pehotne čete pri doseganju njihovih končnih operativnih zmogljivosti,
letos se bo četa povečala, opravila usposabljanje za pridobitev vojaške evidenčne
dolžnosti in tudi zaradi številčnosti postala močnejša.

četo. Ta je bila že leta 2014 udeleženka
vaje Jadranski udar, leta 2016 je sodelovala pri gradnji motorizirane bataljonske
bojne skupine SV, v kateri je podpirala
pehotne čete pri doseganjih njihovih
končnih zmogljivosti. Decembra 2018
je četa sodelovala na vaji Rock Tundra,
na kateri je med drugim testirala enega
od zvezkov Meril in postopkov za streljanje (Protioklepni raketni sistem SPIKE).

Protioklepna četa izvira iz protioklepnega
voda 10. motoriziranega bataljona, ki se
je leta 2013 preoblikoval v protioklepno

Štabni vodnik Stanko Meglič,
enotovni podčastnik protioklepnega voda

Protioklepna četa

na kopnem, morju in v zraku oz. so nameščeni na vesoljskih plovilih. Osnovne
naloge analitika IMINT v Obveščevalno-izvidniški četi 1. brigade (OIČ 1. BR) so
analiziranje slikovnega gradiva in anonimizacija ter priprava slikovnega gradiva
(poročila) za nadaljnjo uporabo. Osnovna enota za zbiranje slikovnih podatkov
in informacij v 1. brigadi je vod BPL in
IMINT znotraj Obveščevalno-izvidniške
čete (OIČ) 1. brigade.

Proces usposabljanja in izobraževanja
analitika IMINT je dolgotrajen. Obsega
različne specialistične tečaje in delovno
prakso. Za ves proces tako ni dovolj le
enoletno usposabljanje, temveč je znanje
treba stalno nadgrajevati v sodelovanju z
Obveščevalno varnostno službo (OVS).
Analitik IMINT pri svojem delu uporablja zelo zmogljivo delovno postajo, na
kateri so nameščena specialistična orodja za IMINT. Vsa so namenjena obdelavi
slikovnega gradiva in izdelavi končnega poročila o IMINT. Slikovno gradivo
samo po sebi ni obveščevalno, tako postane šele, ko analitik IMINT izvede posebno analizo, pri čemer uporabi orodja
in tehnike.
Prav tako analitik IMINT OIČ sodeluje v
delovni skupini za koordinacijo in izvedbo nekaterih nalog s področja geoprostorske obveščevalne dejavnosti – DS
GEOINT na ravni obrambnega ministrstva, njena ključna naloga je tudi vpeljava IMINT in GEOINT (obveščevalna
disciplina, ki zagotavlja obveščevalne
informacije, pridobljene na podlagi geoprostorskih podatkov) v SV.
Stotnica Tadeja Kokol

MALOŠTEVILČNI, TODA ZMOGLJIVI
PROTI OKLEPU
Protioklepna četa 1. brigade (POČ 1. BR)
zagotavlja neposredno ognjeno podporo
enotam SV doma in v tujini. Pri uresničevanju ustreznih bojnih postopkov
in ukrepov za uničenje nasprotnikovih
oklepnih enot in sredstev je zelo prepoznana ognjena moč protioklepnega
sistema Spike. Ognjeni krst z dvema izstreljenima raketama je četa doživela
pred sedmimi leti na vaji Jadranski udar,
v letih po njej pa so bila opravljena tudi
prva posredna streljanja.
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OSEMLETNIK STAR VEČ KOT TOLIKO
V vojaškem objektu na Ajševici pri Novi
Gorici je doma Teritorialni polk 1. brigade (TERP 1. BR), ustanovljen 15. maja
2013 ob zadnjem preoblikovanju Slovenske vojske (SV). V sklopu TERP deluje
poveljstvo in Enota Vojaškega objekta
Ajševica (EVOJO Ajševica).
Če lahko tridesetletni 1. brigadi pripišemo zrelost, bi bilo mogoče našemu
osemletniku pripisati malce drugačen
status. Pa ni čisto tako. Korenine TERP
namreč segajo v teritorialno organiziranost in delovanje slovenskih obrambnih
sil, ki ima v našem prostoru zelo dolg
staž. Pri iskanju korenin TERP ni treba
daleč, ostanemo lahko kar v Vojaškem
objektu Ajševica, kjer sta delovala 6. pokrajinski štab Teritorialne obrambe (pozneje SV) in 61. območni štab SV oziroma 24. vojaško teritorialno poveljstvo.
Pri oblikovanju TERP je bila glavna namera ponovno povečati sodelovanje oz.
vključevanje SV v civilno okolje, kar se
kaže v poslanstvu enote − nenehno izvajanje nalog s področja civilno-vojaškega
sodelovanja in prostorska vključitev v
lokalno okolje.
TERP (domicilno) pokriva večji del zahodne Slovenije, odgovoren je za podporo občinam, sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi, pri nalogah zaščite reševanja ipd. Manj pomembna nista niti sodelovanje in usklajevanje aktivnosti med
nosilci civilne obrambe z organizacijami
posebnega pomena za obrambo, veteranskimi organizacijami, drugimi združenji,
šolami, društvi in enotami SV.
V zadnjem letu je TERP dejavno seznanjal predstavnike lokalnih skupnosti
predstavnikov lokalnih skupnosti z novim konceptom usposabljanja in delovanja SV ter pri zagotavljanju zemljišč za
izvedbo aktivnosti 1. brigade. Dobri in
predvsem pozitivni so bili odzivi županov pri sklenitvi sporazumov o uporabi
zemljišč za vajo Preskok 2020 in za izvedbo jesenskega usposabljanja SV. Dobre odnose pa je treba najprej ustvariti in
jih negovati. V osmih letih delovanja je
polk izpeljal kar nekaj, vsaj v lokalnem
okolju pozitivno odmevnih dejavnosti.
Organiziran in izveden je bil dan odprtih
vrat in sočasno srečanje z župani občin
na domicilu, predstavniki enot za zaščito
in reševanje, gasilcev, policije, Carinske
uprave ter s številnimi predstavniki organizaciji in društev, katerega namen je
bil predstaviti poslanstvo enote, njeno
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umeščenost v Slovenski vojski ter njene
prednostne naloge. Odziv predstavnikov
lokalnih oblasti na prisotnost enote na
njihovem območju je bil zelo pozitiven,
izražena sta bila pripravljenost, zanimanje za oz. nuja po sodelovanju.
Odmevna in dobro obiskana je bila, za
SV in javnost, razstava del v Italiji živečega kiparja Sergeia Pacorija Ko bridko
jeklo postane umetnina, ki jo je TERP
organiziral v spomin in opomin dogodkov iz prve svetovne vojne.
TERP je organiziral izvedbo likovne kolonije, ki so se je udeležili slikarji iz SV
in domicila. Dela, ustvarjena na tej koloniji, so bila razstavljena tudi v prostorih
Ministrstva za obrambo, nekatera pa še
vedno krasijo prostore Vojaškega objekta
Ajševica in prostore predstavništev SV v
tujini.
TERP redno sodeluje z Goriškim muzejem, ki nekatere svoje zbirke razstavlja
tudi v prostorih VO Ajševica, z Goriškim
fotoklubom in še bi lahko naštevali.
TERP poskuša s svojimi dejavnostmi SV
kar najbolj približati mladim. Pripadniki
TERP redno sodelujejo pri vpisu mladostnikov v vojaško evidenco, še posebej pa
so se vključili v organizacijo in izvedbo
informativnega dneva v Šolskem centru
Nova Gorica, kjer je istočasno potekal
vpis v vojaško evidenco, predstavitev
SV na več delovnih točkah in pogovor z
dijaki. Odlično je sodelovanje tudi z nekaterimi lokalnimi športnimi društvi, ki
delujejo na področju mladih.
Zadnje leto je zaradi epidemije tako
sodelovanje precej okrnjeno, vendar v
TERP upamo in želimo, da bi se pretekle
dejavnosti vendarle izrazile in odrazile
tudi v zanimanju mladih za zaposlitev ter
da bo zanimanje za prostovoljno služenje
vojaškega roka in delovanje v rezervnih
enotah SV večje tudi v občinah domicila. V preteklem letu smo v TERP začeli
tudi podajati informacije kandidatom, ki
kažejo zanimanje za tako sodelovanje s
Slovensko vojsko, in jim pomagati ter jih

usmerjati, in sicer v sklopu prizadevanja
celotne SV za zagotovitev kandidatu bolj
prijazne poti do želene vključitve vanjo.
Pripadniki TERP pri svojih dejavnostih
opažamo, da na dogodkih civilno-vojaškega sodelovanja mladi pokažejo zanimanje (predvsem v severno ležečih
občinah domicila) za SV, ki pa se ne izkazuje pri zaposlovanju. Izdelava študije oz. analize, zakaj je tako, je zagotovo
eden izmed izzivov v prihodnje.
Druga temeljna naloga enote je razvoj
prostorske komponente SV, ki bo prav
tako eden izmed izzivov prihodnjega delovanja vojske.
Poleg tega pripadniki TERP sodelujejo
v mednarodnih aktivnostih Slovenske
vojske in se kot posamezniki udeležujejo mednarodnih operaciji in misij, v
zadnjem letu pa sodelujejo tudi pri gradnji zmogljivosti za bojne skupine EU
(EUBG).
Navsezadnje je treba je navesti tudi zagotavljanje namestitvenih oz. oskrbnih kapacitet v VO Ajševica, ki zagotavlja svoje
zmogljivosti številnim uporabnikom iz
SV, iz oboroženih sil držav partneric, kot
tudi osebam, organizacijam in društvom
iz civilnega okolja.
V zadnjem letu se zagotavlja tudi karanteno in izolacijo za pripadnike Slovenske
vojske, ki so okuženi oziroma so bili v
stiku z okuženimi z novim koronavirusom. Da se gostom objekta zagotovi meja
mogočega in zmožnega, se trudi maloštevilna »ekipa« EVOJO Ajševica in glede
na odzive gostov to počne zelo uspešno.
VVU XII. r. Marinka Mrak Pirnat
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V sklopu Šole za tuje jezike deluje Center
za jezikovno usposabljanje Partnerstva
za mir, ki svoje mednarodne programe
izvaja v Vojaškem objektu Ajševica že
od leta 2001. V vseh teh letih je EVOJO
Ajševica zagotovila nastanitev in oskrbo
slušateljev iz več kot tridesetih držav in
iz štirih celin.
EVOJO Ajševica se trudi, da bi jim zagotovila dobre razmere za delo oz. učenje, poleg tega pa jim poskuša zagotoviti tudi nadvse prijetno bivanje. Poleg
zagotavljanja prehrane in nastanitve je
gostom omogočeno tudi športno delovanje, saj ima Vojaški objekt Ajševica tudi
te zmogljivosti (uporaba sobe za fitnes,
športnih igrišč, telovadnice, izposoja koles ipd.).
Dogodivščin je bilo zagotovo veliko,
saj ne gre le za nekajdnevno nastanitev,
temveč slušatelji bivajo v objektu tudi po
dvanajst tednov, prihajajo iz različnih
kultur, z različnimi običaji, težavami, zanimajo jih različne stvari itn.
Eden od večjih izzivov je zagotavljanje
prehrane, prilagojene posameznikovi dieti (zaradi zdravstvenih, verskih razlogov
oz. svetovnonazorskega prepričanja), saj
Vojaški objekt Ajševica nima lastne kuhinje, prehrana se zagotavlja iz kuhinje
Vojašnice Janka Premrla - Vojka Vipava.
Zdravstveno oskrbo gostov zagotavljajo
ustanove javnega zdravstva v občinah
Nova Gorica in Šempeter.
Zaposleni v Vojaškem objektu Ajševica,
TERP in Šole za tuje jezike ugotavljamo,
da nam je to sobivanje prineslo ogromno
pozitivnega: od življenjskih izkušenj do
kulturnega bogastva.
VVU XII. r. Marinka Mrak Pirnat

SISTEMSKA KARANTENA NA
AJŠEVICI
Leto 2020 bo v zgodovini kot leto razglasitve epidemije in pandemije covida-19. In kdove, mogoče mu bo sledilo
še kakšno, konec koncev se je bolezen
pojavila že leta 2019 in najbrž nas takrat
ni veliko razmišljalo o tem, da se bomo
v letih 2020 in 2021 večinoma ukvarjali
samo s preprečevanjem in zdravljenjem
te bolezni in bo to postal naš vsakdan,
»nova normalnost«, kot smo tudi lahko
zasledili v medijih.
Od dneva Slovenske vojske (SV), 15.
maja 2020, je Vojaški objekt Ajševica določen za karanteno in izolacijo pripadnikov SV, ki nimajo možnosti karantene v
domačem okolju.
Pripadniki TERP smo od razglasitve
epidemije sredi marca 2020 do prejetja
navedenega dokumenta, ki je Ajševico
opredelil kot sistemsko karanteno SV, že
sprejeli celo vrsto zaščitnih ukrepov za
preprečevanje širjenja bolezni
Pred sprejemom prvih pripadnikov SV,
pozneje tudi tujih oboroženih sil, smo v
sodelovanju s pripadniki Vojaške zdravstvene enote pripravili vse potrebno za
ustrezno nastanitev skladno z navodili
NIJZ – COVID-19 hotel, najprej načrt
uvedbe izvajanja karantene/izolacije.

Življenje in delo v vojaškem objektu je
kljub vsem omejitvam zaradi covida-19
potekalo »skoraj normalno«.
Poudarili bi dobro sodelovanje s strokovno skupino Vojaške zdravstvene enote, ki
je bilo zgledno tako med pripravljanjem
objektov za nastanitev, pravočasno nabavo zaščitnih sredstev in opreme kakor ob
razkuževanju nastanitvenih prostorov,
vozil in ob intervenciji ob prevozu bolnega pripadnika v bolnišnico. Prav tako
so pripadnike prevažali na Ajševico in po
končani karanteni ali izolaciji domov.

TERITORIALNI POLK

SODELOVANJE S CENTROM ZA
JEZIKOVNO USPOSABLJANJE
PARTNERSTVA ZA MIR

Prihodi in odhodi pripadnikov v karanteni in izolaciji so si sledili še jeseni,
bodisi vezani na rotacijo kontingentov
na misiji ali pa na načrtovana terenska
usposabljanja v Sloveniji.

Dodeljeno nalogo smo uspešno izvedli.
Vsi skupaj pa si želimo, da bi bolezen
čim prej in dokončno premagali ter se
vrnili k »stari normalnosti«. Sami smo
ob izkušnji in novo pridobljenih znanjih
zadnjega leta, predvsem pa s sodelovanjem vseh, prepričani, da se bo to vsekakor zgodilo, mogoče ne »danes ali jutri«,
toda zgodilo se bo.
Poročnik Andrej Pisarevič

Največjo odgovornost in izpostavljenost
je imelo kuhinjsko osebje, ki je z zaščitnimi ukrepi in ravnanji preprečil prenos
okužbe na sebe in druge pripadnike ter
družinske člane.
Izzive smo imeli tudi s karanteno za tuje
pripadnike oboroženih sil iz Črne gore in
Estonije.
Pripadniki SV v karanteni in izolaciji so
bili v večini pripadniki Kforja, ki so se
vračali z misije, imeli pa smo tudi primere, ko so pripadniki zboleli na usposabljanju v domovini.
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POGLED NAPREJ
Pripadniki Teritorialnega polka (TERP)
se zavedamo, da v osmih letih delovanja
še nismo dosegli vseh ciljev in bo treba
vložiti še več truda, trdega dela in vztrajnih prizadevanj, da bomo v celoti izpolnjevali naše poslanstvo. Prizadevanja
bodo usmerjena k ciljno naravnanemu
civilno-vojaškem sodelovanju in pridobivanju novih kadrov v sestavo Slovenske vojske. Z bogatimi izkušnjami na področju delovanja vojske po teritorialnem
načelu in popolnjene predvsem s predvideno rezervno sestavo bomo nedvomno
lahko bistveno prispevali pri oblikovanju
in delovanju koncepta vojaške strateške
rezerve. Enoto Vojaškega objekta Ajševica pa čaka še veliko dela pri upravljanju objekta in zagotavljanju logistične
podpore enotam in posameznikom, ki se
izobražujejo in usposabljajo na Ajševici.
Po ukinitvi vojaških teritorialnih poveljstev so se razrahljale vezi sodelovanja
SV s civilnimi organi oblasti ter prebivalstvom in drugimi organizacijami na
severnem Primorskem in Krasu. Zaradi prizadevanj pripadnikov TERP takoj
ob ustanovitvi so se odnosi ponovno
vzpostavili, čaka pa nas še veliko dela,
da dosežemo raven sodelovanja, ki si jo
vojaki želimo, naši državljani pa zaslužijo. Žal so nas epidemiološke razmere
začasno zaustavile pri dejavnejšem sodelovanju s civilnim okoljem. Ena glavnih
nalog pripadnikov teritorialnega polka
bo nadaljnje razvijanje sodelovanja z
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, veteranov,
športa in drugih dejavnosti, v katere so
vključeni mladi.
Sodelovanje bo ciljno naravnano na
promocijo vojaškega poklica in pridobivanje mladih v naše vrste. Po novem
konceptu zaposlovanja je TERP kot domicilna enota zadolžen za popolnjevanje
Slovenske vojske z novim kadrom v 15
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primorskih občinah. Zato bodo predstavitev vojaškega življena, dela in poklica
mladim, aktivno sodelovanje v projektu
zaposlovanja in pridobivanja kadra prednostne zadolžitve v naslednjem obdobju
delovanja TERP.

infrastrukture in objektov posebnega
pomena, bojnega nadzora na dodeljenem območju in drugih bojnih nalog pri
obrambi nacionalnega prostora, podpore
drugim silam SV in zavezništev ter drugim državnim organom.

Poleg podpore in pomoči mladim, ki se
odločajo za poklicno delo v SV, bomo
prizadevanja usmerili v pridobivanje
kandidatov za prostovoljno in strateško
rezervo, kjer si obetamo boljših rezultatov. Dejstva namreč pričajo, da se primorski fantje in dekleta ne navdušujejo
nad zaposlitvijo v vojaški organizaciji.
Zgodovinske izkušnje pa potrjujejo, da
se ob potrebi in nuji brez pomislekov
odzovejo domovini in primejo za orožje.

Pripadniki TERP smo najbolj ponosni na številne in iskrene pohvale, ki jih
prejemamo od zadovoljnih uporabnikov
zmogljivosti vojaškega objekta na Ajševici. Poleg lepih prostorov in prečudovite narave na robu gozda in naravnega
spomenika Panovec so za zadovoljstvo
in dobro počutje gostov najbolj zaslužni
pripadniki enote vojašnice s svojo marljivostjo in skrbjo za urejenost prostorov.
Pričakujemo, da bo po prenehanju epidemioloških ukrepov vojaški objekt na
Ajševici znova gostil mednarodne udeležence jezikovnega centra Partnerstvo za
mir in Centra za jezikovno usposabljanje, športnike, enote SV in civilne organizacije. Volje in zagnanosti ne manjka,
upamo, da bo dovolj virov tudi v prihodnosti namenjenih za vzdrževanje in izboljšanje razmer za vse, ki bodo gostovali
v našem vojaškem objektu na Ajševici pri
Novi Gorici.

Del poslanstva TERP je tudi načrtovanje
in oblikovanje vojaške strateške rezerve. Na tem področju je bilo od začetka
delovanja TERP narejenega še najmanj.
Večina pripadnikov enote ima bogate izkušnje pri delovanju Teritorialne obrambe, ki je slonela na teritorialnem načelu
in organiziranostjo z manjšim poklicnim
jedrom ter visoko motiviranimi in usposobljenimi rezervnimi pripadniki. Zato
smo prepričani, da bomo tvorno sodelovali pri vzpostavitvi koncepta vojaške
strateške rezerve, predvsem pri organiziranju in usposabljanju rezervnih enot
za opravljanje nalog varovanja ključne

Podpolkovnik Igor Žežlin
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ENOTA VOJAŠNICE EP

RAZVOJ IN DOSEŽKI ENOTE
VOJAŠNICE EDVARDA PEPERKA
Enota Vojašnice Edvarda Peperka (EVOJ
EP) zagotavlja logistično podporo poveljstvom in enotam Slovenske vojske
(SV), nastanjenih v Vojašnici Edvarda
Peperka (VEP) v miru, kriznih razmerah
in vojnem stanju. Prvenstveno upravlja
in vzdržuje infrastrukturo ter oskrbuje
vojašnico.
EVOJ EP enote oskrbuje z delom materialnih sredstev in storitev, oblikuje in
zagotavlja delovanje avtoparka osebnih
vozil ter skrbi za vzdrževanje infrastrukture vojašnice oz. infrastrukture drugih
dodeljenih objektov. EVOJ EP zagotavlja
tudi pogoje za podporo državi gostiteljici
v vojašnici. Svoje poslanstvo uresničuje usklajeno in v sodelovanju z drugimi
logističnimi elementi enot, nastanjenih
v VEP.
EVOJ je enota, katere pripadniki poleg
zagotavljanja logistike in vzdrževanja
objektov opravljajo še naloge operaterjev
na prijavnici, kurirske službe za vojašnico, izdajajo vozila v avtoparku, upravljajo
športno dvorano, skrbijo za delovodnik
v aplikaciji skladiščne evidence SKEV,
med drugim za celotni inventar v vojašnici in pripravljajo obroke za VEP. To
od vseh zahteva usklajeno delovanje in
prilagajanje.
Včasih se mogoče zdi, da je EVOJ nekakšno odlagališče starega in iztrošenega
kadra, toda pomislite, kako bi živeli, če bi
v trenutku ostali brez toaletnega papirja,
brez vode v tuširnici, brez ustreznega vozila za nujen premik, tople juhe ali fitnesa.
Treba se je zavedati, da vse to omogočajo
pripadniki SV, nekoč zdravi in čili, polni
energije in entuziazma. In oprostite nam,
če kdaj kdo, poln fizičnih bolečin, delo
opravi z godrnjavim izrazom na obrazu.
Vsak ima kdaj slab dan.
In za konec, Jeremija (Alan Ford): »Doktori još neznaju šta je, a ja več imam.«

Med prenovo Letališke ceste si bomo prizadevali pridobiti novo podobo vhoda in
dodatna parkirišča ob Športni dvorani
VEP.
Vizija – korak do resničnosti
V prihodnosti si VEP želi imeti večnamenski prostor, povezan s kuhinjo in
namenjen izvedbi sestankov, konferenc,
sprejemov in razgovorov.
V EVOJ EP se dnevno srečujemo z vsem,
s čimer se dober gospodar na svoji domačiji (košnja približno 20.000 m2 površine, obrezovanje drevja, grabljenje listja,
popravila ipd.).
V letih 2021 in 2022 je načrtovana celovita prenova in posodobitev VEP ‒ energetska sanacija objektov, pridobitev novega namestitvenega objekta in dodatnih
parkirišč.
Da vojašnica potrebuje prenovo, nas
opozarjajo vsakodnevni zahtevki skrbnikov. Skupina za infrastrukturo ima kljub
kadrovski podhranjenosti precej velike
ambicije: ob vseh zakonskih obveznostih
pridobiti novo asfaltno vzletno-pristajalno površino (helipad) in nadstrešnice
za čiščenje orožja, urediti letne učilnice,
zagotoviti nadstrešek za nujna reševalna vozila pred ambulanto, popolnoma
preurediti in organizirati skladišče učnih sredstev, posodobiti avtopralnico,
dvigniti raven nastanitve vsem dežurnim službam, postaviti nadstrešnico na
postrojitvenem prostoru in vzpostaviti
konferenčno sobo.

SAMO PRVA NIMA KAVARNE, IMA
»KAVERNO«
Vojašnici je bil lanskega 1. marca predan
objekt v peti gradbeni fazi z urejeno okolico, notranje opremljen z uporabnim
dovoljenjem in energetsko izkaznico
stavbe.
Poimenovan je bil Kaverna.
Odprtje je prilagojeno epidemiološkim
razmeram.

ŠPORTNA DVORANA VEP –
TRENIRAJTE, KJER TRENIRAJO
NAJBOLJŠI
Se sprašujete, kam z odvečno energijo, kje
imeti dober trening, kam se zateči pred
dežjem, premočnim soncem, mrazom ali
se samo nemoteno ukvarjati s športom?
Se sprašujete, kje bi priredili družabni
dogodek ali najeli prostor za rekreacijo?
Odgovor je na dlani – v naši športni dvorani! Športna dvorana Vojašnice Edvarda
Peperka je bila zgrajena konec leta 2006.
Gre za sodobni večnamenski športni
objekt, ki omogoča izvedbo raznovrstnih
športnih in rekreativnih programov ter
organizacijo in izvedbo različnih prireditev. Objekt je klimatiziran in opremljen z
vso opremo za dober in zahteven trening
in za vse oblike individualnih in kolektivnih športov.

Štabna vodnica Tatjana V. Kamnar,
podčastnica za administrativne zadeve
EVOJ EP

VOJAŠNICA EDVARDA PEPERKA
Upravljavec objekta je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, natančneje
1. brigada Slovenske vojske (1. BR SV).
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Lastnosti in podatki o športni dvorani:
klimatizirana, vrhunsko opremljena, višina dvorane 11 metrov ustreza merilom
za izvedbo tekmovanj na evropski in svetovni ravni, ima fitnes studio, trim kabinet, plezalno steno, je invalidom prijazna
dvorana, ima 2000 m2 športnih površin,
parket, šest slačilnic, 120 parkirišč za
osebne avtomobile in avtobuse, razpoložljiv srčni spodbujevalnik, prvo pomoč
enot Vojaške zdravstvene službe.
Razpoložljivost dvorane in njeni uporabniki
Dopoldanski in popoldanski termini so
prednostno namenjeni enotam Slovenske vojske (SV) in njihovim družinskim
članom, preostali prosti termini pa so na
voljo za uporabo drugim zunanjim uporabnikom. Dvorano občasno koristijo
vrhunski slovenski športniki zaposleni
v SV, Rokometna in Košarkarska zveza
Slovenije, Rokometni klubu Krim, Judo
klub Olimpija (Nagaoka), Slovenska zveza tradicionalnega karateja, Floorball
klub Olimpija, Floorball zveza Slovenije,
Plesni klub Minimundo, Klub ritmične
gimnastike TiM, Ryukyu Kempo, Gimnazija Šiška in še veliko drugih. Dvorana
je med evropskim prvenstvom v košarki Eurobasket 2014 gostila košarkarsko
reprezentanco Grčije in Španije, individualno so v njej trenirali košarkarji Paul
Gasol, Boštjan Nachbar, Mirza Begić,
med pripravami pa rokometne reprezentance Katarja, Kuvajta, Omana in rokometni klub Al Ahli iz Bahrajna.
Glavna dvorana (1350 m2)
Po potrebi se lahko razdeli na tretjine. V
zadnji tretjini ima veliko plezalno steno.
V njej so označena centralna in pomožna igrišča za rokomet, odbojko, košarko, badminton in floorball. Sprejme do
300 gledalcev, ki sedijo na premičnih in
omarnih tribunah.

Gimnastična dvorana (300 m2)
Večinoma se uporablja za treninge ritmične gimnastike, borilnih veščin in
igranja namiznega tenisa ter badmintona. Lahko se ustrezno preuredi v predavalnico za okoli 400 ljudi (sedišča, platno, projektor in ozvočenje).
Trim kabinet (75 m2)
Namenjen je vadbi aerobike, gimnastike,
baleta, športnega plesa, igranju namiznega tenisa in vsem vrstam individualne
vadbe.
Fitnes (150 m2)
Ima dva dela: v prvem so naprave za aerobno vadbo in vzdrževanje kondicije
(tekalne steze, kolesa, spinerji in eliptični
trenažerji), v drugem delu pa je poudarek na vadbi moči (27 različnih trenažnih sistemov in proste uteži).
Sejna soba (40 m2) Zmogljivost je 30 ljudi. Primerna je za sestanke in opravljanje
analiz. Opremljena je z avdio-vizualnimi
napravami (projektor, platno, računalnik, TV, DVD).
Prostor za fizioterapijo (12 m2)
Umeščen je ob fitnesu in je opremljen z
masažno mizo, ki jo lahko najamejo vsi
uporabniki dvorane.
Vsem zaposlenim v športni dvorani gre
velika zahvala za operativno obratovanje in vsakodnevno urejenost športne
dvorane VEP, dragulja SV. Skladno z
odločitvami določevalcev so v načrtu rekonstrukcija športne dvorane VEP s povečanjem uporabnih površin v dodatnih
garderobah, večnamenskim/funkcionalnim trim kabinetom, 50 dodatnimi parkirišči, zunanjo osvetlitvijo, zamenjavo
starih reflektorjev z LED-svetili, tribuno,
filmskim streliščem (približno 400 m2).
Zaradi lažjega in enotnega delovanja bi si
želeli več povezanosti z drugimi športnimi dvoranami v SV (GŠSV).
Poročnik Simon Zupančič

VOJAK V VOJAŠNICI EDVARDA
PEPERKA PA LAČEN NI
Prva nima kuhinje. Ima pa Enota Vojašnice Edvarda Peperka (EVOJ EP) več
kot samo kuhinjo. Ima skupino za pripravo hrane. Njeno poslanstvo je podpora 1. BR, njena naloga pa oskrba s hrano
in zagotavljanje prehrane.
Zaradi njene narave dela pripadniki skupine prvi pridejo na delo in prvi tudi
odidejo. Z veseljem in ponosno pa zadnji
odidejo po vsaki opravljeni proslavi, pogostitvi ali protokolu, saj jim priprava teh
daje motivacijo in navdih za v prihodnje.
Priprava prehrane poteka na 450 m2
delovnih površin, s pomočjo različnih
strojev, naprav in orodji, ki jih je treba
nenehno čistiti in vzdrževati.
Prvo mesto po porabi si kuhinja VEP
večkrat izmenjuje s kuhinjo mariborske Vojašnice generala Maistra. Podatki
lanskega leta zaradi pandemije ne kažejo pravega stanja, zato navajamo porabo iz leta 2019, izraženo v številkah: za
prehrano je bilo porabljenih 582.623,97
evra, namenjeni pa so bili za: 655 kg soli,
113.090.089 kosov hladnih sladic, 1664
kilogramov toplih sladic, 4581 kilogramov mesa, 4960 kilogramov kruha in
121.728 kosov drobnega pekovskega peciva. In še in še.
Pogled naprej
Začetek menjave generacije v kuhinji je
nekje leta 2016, popolna zamenjava generacije se bo končala nekje leta 2026.
Po desetih letih nenehnih odhodov in
prihodov pripadnikov ne bo več »starih«
znanih obrazov v jedilnici.
Svet okoli nas se še vedno ni pomiril in
predvidevamo, da bomo tudi v prihodnje
pomagali moštvu na nalogah varovanja
južne državne meje. Prav tako podpiramo vse vaje 1. brigade in drugim enotam
pomagamo pri doseganju ciljev pri oskrbi s hrano in zagotavljanju prehrane.
Upamo na obnovo kuhinje med letoma
2021 in 2022, še sploh, ker bomo letos
vključeni v podporo slovenskemu predsedovanju EU, prihodnje leto pa v podporo gasilski olimpijadi.
Kakšne ambicije imamo za prihodnost?
Ustvariti ekipo za protokolarne storitve,
iz katere bi izbirali pripadnike za različna
tekmovanja ali celo za kuharsko olimpijado, saj na ta način lahko zvišujemo raven storitev in prehranjevanja v SV.
Matjaž Jerančič,
vodja skupine za pripravo hrane EVOJ EP
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KO SEM LETEL Z ORLI
Dostikrat sem razmišljal, da bom − ko
bom star in se bom spominjal preteklosti,
ne pa, kaj počel tisto jutro − svoji družini
v dolgih stavkih pripovedoval o njim nezanimivih dogodivščinah z moje poklicne
poti. Najprej izvejo, da sem letel z orli.
Otrokoma in podrejenim sem vedno govoril, naj se, če želijo leteti z orli, nikar ne
primerjajo s purani. V življenju se pač
primerjamo z boljšimi od sebe in poskušamo doseči ali celo preseči njihovo
raven znanja ali obnašanja. Učil sem jih,
naj se ne »kitijo« s tujimi uspehi, naj rajši
ustvarjajo svoje, naj letijo na svobodnem
nebu. Otrokom in vojakom moraš dati
korenine, da vedo, od kod izhajajo, in krila, da poletijo visoko in letajo svobodno.
V življenju postavljamo merila, vrednote,
ki se jih držimo, in to zahtevamo tudi od
svojih sodelavcev, soljudi, soborcev. Pojem orli zajema visoko postavljene vrednote, ki od vsakega pripadnika zahtevajo,
da se jih naužije in »se zastrupi« z njimi.
Orli vedo, kaj je integriteta. Vedo, kaj je
lojalnost domovini, in vedo, da bodo za
svojega sovojaka, sočloveka naredili vse.
Orel je najprej človek, šele potem vojak.
In kdo so ti orli, s katerimi se primerjamo in z njimi letimo?
To so vrhunski ljudje. In kako pojasniti
poslušalcem ponavljajočih se pravljic z
moje poklicne poti, kdo so vrhunski in
kako jih prepoznamo. Vrhunski vedno
hodijo dvignjene glave, ljudi gledajo v
oči. Vrhunski nikoli ne zbeže pred težavo
ali izzivom, so strumnega koraka, samozavestni, ker življenje sprejemajo takšno,
kakršno je, in se spoprimejo z vsem, kar
prinaša.
Orli nikoli ne poskušajo graditi svojega
uspeha na frustracijah ali neuspehih drugih. Orli so tako in tako nad drugimi, zato
jim ni treba onemogočati drugih, temveč
jim kažejo poti v višave, proti soncu.
Vrhunski lahko »hodijo s kralji in ohranijo svoje vrline ter govorijo z množico
in ohranjajo dostopnost«. Ljudem je v

družbi z orli prijetno, ker orlom je prijetno v življenju in prijetno v okolju, v
katerem so. Če so orli vrhunski, potem
ne potrebujejo veliko drugega. Če pa to
niso, pa tako in tako ni pomembno, kaj
vse bi lahko imeli.

MOJI SPOMINI NA DELO V PRVI SO
KRASNI

Orli ljudi, vojakov in enot ne delijo na mi
ali oni, vrhunski poznajo samo MI. Orli
se veselijo uspehov drugih, ker je to izziv
za njih in priložnost za premikanje meja
za ustvarjanje novih pristopov reševanja
težav. Orli drugim kažejo, kje je boljši
»vzgonski veter«, da skupaj letijo še višje.
Orli ne razumejo besede sovražnik, veliko bližja jim je beseda nasprotnik. Orli,
čeprav so bojevita bitja, ne zaničujejo tistih, ki jih hranijo in jim omogočajo, da
letijo visoko. Tudi tisti, ki to počnejo, so
orli na svojih področjih. Ni malih in velikih orlov, ni pomembnih in nepomembnih orlov, so samo orli, ki vodijo, in orli,
ki spremljajo.
Ko bom star, se ne bom spominjal imen
vseh orlov, s katerimi sem letel. Niti ne
enot, v katerih sem letel z različnimi orli.
Prav gotovo pa se bom spomnil vrednot,
bratstva in pokončne drže vseh teh orlov.
Človek lahko pozabi imena, še lažje pozabi datume, nikoli pa ne more pozabiti
obrazov orlov – vse od prvega postroja,
na katerem je zadišalo … pa do zadnjega, ob slovesu. Veseli me, da so pogledi
ljudi v prvem postroju daljnega leta 1990
in tisti v mojem zadnjem postroju enaki,
kar je še en dokaz več, da se duh orlov
in vrhunskosti prenaša iz roda v rod.
Trideset let orli letijo, prizemljiti jih ne
more ne pomanjkanje denarja niti (ne)
premišljena preoblikovanja, še najmanj
različni purani, ki bojno moč razumejo
kot sposobnost sedeti na ograji in opazovati druge med lovom. Bojna moč orlov
je sposobnost loviti in ujeti.
Nikoli ne bom pozabil vrednot, ki so
nam bile skupne; uspehov, ki smo se jih
veselili; neuspehov, ki smo jih analizirali;
in novih poletov, ki smo jih vedno znova
načrtovali. Vse to za našo domovino.
Polkovnik v pokoju Anton Tunja

V 1. brigadi Slovenske vojske (1. BR SV)
sem začel delati zadnjo soboto januarja leta 2011. Po izzivih s prevzemom in
predajo dolžnosti visokega Natovega
predstavnika in poveljnika Natovega poveljstva v Skopju, ob slabem, neugodnem
vremenu in dolgi nočni vožnji iz Makedonije sem se kar tisto soboto zjutraj
poln pričakovanj pripeljal neposredno v
Prvo brigado.
Prvi vtis v tedanji Vojašnici Franca
Rozmana - Staneta v Ljubljani je bil, da
so pripadniki in pripadnice Prve v gneči
in pričakovanju, toda vsak trenutek pripravljeni, da se odzovejo. Kljub temu da so
bile pripadnice in pripadniki Prve razpršeni na vse konce, je bil stavek, ki sem ga
največkrat slišal: »Poveljnik, kaj želite?«
Dinamika dela pripadnic in pripadnikov
Prve je bila vseskozi neverjetna: bili so v
mednarodnih operacijah in na misijah,
usposabljanjih, vajah, varovanju, v gardi
… ne glede na tempo, ki se je nadaljeval
tudi naslednji dve leti, smo vse naloge
izvedli vestno, motivirano in profesionalno.
Pripadnice in pripadniki Prve so se pokazali kot posamezniki raznovrstnih
sposobnosti, ki so sposobni velikih do-
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sežkov. Z urejanjem dela, postavitvijo in
cikli enot so se te sposobnosti še povečevale. Tedaj je bila 1. BR sestavljena iz 10.
motoriziranega bataljona in poveljstva
brigade s poveljniško četo v Ljubljani,
20. motoriziranega bataljona v Celju, 74.
motoriziranega bataljona v Mariboru in
670. logističnega bataljona v Slovenski
Bistrici. Kleščmani 74. bataljona so imeli
težišče na delu z oklepnimi vozili Svarun,
napotitvi čet na misije in urejanju ter
potem predaji bojnih goseničnih vozil
(BVP M80). Mravljice 670. logističnega
bataljona so vzpostavljale zmogljivosti
prednjih logističnih čet, torej bojno logistiko in transportno četo ter zagotavljale
čisto vodo v Loški dolini. Vitezi celjskega
20. bataljona so bili udarna moč brigade
in SV, v Nemčiji so dosegli končne operativne zmogljivosti kot bataljon in pozneje kot bataljonska bojna skupina. Sokoli 10. bataljona pa so takrat zagotavljali
mednarodne operacije in misije ter se
konsolidirali. Proces razvoja poveljstva
brigade in 10. bataljona je bil usmerjen
v doseganje končnih operativnih zmogljivosti.
Prva je bila takrat drugačna, vendar je
upravičila, še več, nadgradila moja pričakovanja. Verjamem, da pozitivni duh in
volja pripadnikov navdaja tudi današnjo
sestavo. Moji spomini na delo v Prvi so
krasni in ustvarjanje takih spominov želim tudi današnjim pripadnicam in pripadnikom 1. brigade SV.
Brigadir David Humar

»DOL« : »GOR«
Pred kratkim sem mladega in perspektivnega častnika iz Poveljstva sil, ki bo
svojo kariero nadaljeval na poveljniški
dolžnosti na taktični ravni, pozval, da
mi z enim stavkom ponazori, česa se je
v obdobju svojega dela na operativni ravni naučil. In kaj bo svojim bodočim soborcem na taktični ravni povedal, ko ga
bodo vprašali: »Kako je tam gor?«. Kot iz
topa mi je odgovoril: »Nič ni, kot se zdi«.
Bi rekel, da se je nekaj naučil in pridobil
dragocene izkušnje. Tistim »dol« je seveda dovoljeno imeti kritičen pogled tudi
na »gor«, ampak zavedati se morajo, da
nič ni tako, kot se zdi.
Vojaške enote morajo gojiti uravnoteženo častiželjno zrelost. Enote rastejo in se
razvijajo skozi razpetost med dovoljenim
in mogočim, zahtevanim in mogočim,
navdušenjem in resničnostjo, teorijo in
prakso, idejo in njeno uresničitvijo, pod-
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poro in ignoranco, uspehe in padce, med
vojaško romantiko in brutalno birokratsko resničnostjo. Vsaka enota gre skozi
»pekel« prečiščevanj, pretiravanj, zavračanj, spoprijemanj s škodoželjno privoščljivostjo in pasivnostjo okolice. Tudi to
je resničnost, ki terja ustrezno odzivanje. Tako, ki usmerja in navdušuje. Tako
tistih, ki so »gor«, kot tistih »dol«. Na
resničnost je vedno treba najti ustrezen
odziv. Resničnost ima samo različice, ki
izhajajo iz osebnega dojemanja, toda večinoma se je ne da spreminjati.
V svoji mladosti se je Jim Mattis (še preden je začel svojo vojaško kariero) zaradi
mladostniške nespameti znašel v zaporu.
Neke noči se je povzpel do zaporniškega
okna in skozenj opazoval dogajanje zunaj. Njegov zaporniški tovariš Porter ga
je z zaporniške postelje vprašal, kaj vidi.
Mladi Jim mu odgovori, da vidi zgolj
blatno parkirišče pred zaporom.
Porter pa s svoje postelje vidi zvezde na
jasnem nočnem nebu. In doda še, da gre
izključno za lastno odločitev, kaj želiš videti. Blato ali zvezde. Okoliščin, v katerih
se znajdeš, ne moreš vedno nadzorovati
ali spreminjati, vedno pa lahko nadzoruješ svoje odzive nanje. Jim Mattis se je v
svoji bogati vojaški karieri znal in zmogel
spoprijemati z izzivi resničnosti ter nadzorovati svoje odzive.

Škoda, da skozi naša okna dostikrat vidimo le blato in ne zmoremo nadzorovati
svojih odzivov na okoliščine, s katerimi
se spoprijemamo. Smo pač ljudje in na
naše odzive vpliva marsikaj. Včasih je
to zgolj polna luna, pogosto ljudje »gor«
ali »dol«. Včasih to, da so prezrti, in pomanjkanje razumnega navdušenja nad
dosežki. Zelo pogosto občutek, da naše
težave ali ambicije niso ustrezno zaznane
od tistih »gor«. Tudi zapletena birokratska pravila, ki prevečkrat ustvarjajo moteče občutke prikrajšanosti ali neenakosti nagrajevanja.
Mogoče je to res »samo« stvar odločitve
in nadzora. Če želimo spremeniti naš odziv na skozi okno videne resnične okoliščine, moramo tudi v manj ugodnih okoliščinah najti zvezde, jih znati pokazati
tistim »dol« in razviti objektivno kritični
pogled na »gor«, ne pa se za vsako ceno
oklepati udobnosti birokratskega odločanja in nadzora.
Pa čeprav te zvezde predstavljajo vojaške
vrednote, skupne zmage, uspešno opravljene naloge, dosežene cilje in ambicije
enote je enota, ki pozablja svojo tradicijo
in ne vzdržuje nepretrganega kolektivnega spomina, mrtva. Enota brez značaja.
Enota, ki je brez lastnih razvojnih ambicij ali pa teh ne zna uveljavljati, postane
zgolj skupek apatičnih posameznikov.
Tradicijo Prve so ustvarjali ljudje, ki so
bili nekoč del nje. To, kar je bila njihova
ambicija, je danes resničnost, mogoče že
tradicija. Značaj enote najbolj izhaja prav
iz tradicije. Enako simboli in emblemi,
endemitski izreki, športni in predvsem
vojaški dosežki.
Vzdrževanje tradicije, usmerjenost v prave cilje in ambicije ter združevanje naporov za ustvarjanje sinergije učinkov lahko vpliva na odzive vojaške resničnosti.
Tradicija združuje duha enote in napore
za deljenje izkušenj. Ambicioznost daje

Drugi o prvih
enoti možnost izjemnosti. Tako enoto
odlikuje želja po razvoju, napredku,
drznosti in hotenju, da naredi več in bolje, kot se od nje pričakuje ali zahteva.
Za kompetenten in zaupanja vreden
pogled navzgor je potreben razvit, zdrav,
objektiven in resničen pogled navzdol.
Za to pa je treba razumeti podrejene,
njihove ambicije in tveganja. In jih upoštevati.
Prva, ostani na svoji poti, vzdržuj svoj
značaj, drzno razvijaj in uresničuj svoje
ambicije, glej dol, uspešno uravnoteži
odzive na resničnost in naprej živi z našo
skupno moralno obvezo – biti pripravljeni in usposobljeni za to, kar počnemo.
Polkovnik Franc Kalič,
načelnik štaba Poveljstva sil SV

takega načina življenja, kot ga živite vi.«
In našli boste način, da odgovorite taktično in prijazno.
Po vrnitvi vašega partnerja domov se
boste počutili, kot da ste na prvem
zmenku. Ponovno se boste spoznavali.
Najprej pride na vrsto faza medenih tednov, potem postane malce nerodno, ko
se ponovno privajate na življenje v dvoje,
čez čas se spet ujamete in uskladite svoja
vsakdanja opravila.
Med odsotnostjo partnerja se bo vedno
nekaj pokvarilo. Vedno.
V nekem trenutku v življenju se boste
počutili osamljeno in se spraševali, kaj
počnete na tem svetu s svojim življenjem,
kaj je vaše poslanstvo. Vojaško življenje
bo v vas vzbudilo najgloblja in najtežja,
pa tudi najlepša čustva. Vaša sposobnost
obravnavanja in reševanja hudih težav se

bo eksponentno dvigala. Število prijateljstev na daljavo, ki jih boste vzdrževali, bo
daleč presegalo število prijateljev, ki živijo v vaši trenutni okolici.
Zanosila boš in najavil bo, da odhaja na
misijo ‒ tik pred rokom.
Vedno znova boste odkrivali, česa vsega
ste sposobni.
Vzdržljivost, moč in pogum bodo postali
jedro tega, kar ste kot oseba.
Vaš vojaški zakon se bo rahljal in spet
postajal močan, znova in znova, in to vas
bo spremenilo v najmočnejši par.
Težko bo, zahtevno, da boš večkrat želel/-a odnehati, toda na koncu si vesel/-a, da si se poročil/-a z možem ali ženo
v uniformi.
Žena višjega častnika
10. pehotnega polka

ŽIVLJENJE Z UNIFORMIRANCEM
Ni lahko biti poročen z moškim ali
žensko v uniformi. Predvsem s tistim,
ki nosi maskirno vojaško barvo. Videti
je kot pravljica, ko se poročiš z vojaškim
častnikom ali častnico, vendar kupčija,
ki je pred vrati, obeta nov način življenja. Odkrito povedano, potrebno je veliko poguma, da si vojaška žena ali mož.
Veliko ljudi si predstavlja filmsko vojaško
življenje enostavno: čudovite hiše z velikimi vrtovi in bazeni. Življenje, postlano
z rožicami? Čeden moški ali ženska, oblečen v vojaško obleko, z bojnimi škornji
vstopi v svoj dom in objame svojo princeso ali princa?
Je res to tisto, kar imate v mislih? Ne,
dragi moji, partnerji se spoprijemamo
z neobičajnimi težavami, ki pomenijo
»naredi ali umri«. Vedno se spoprimemo
z nastalo težavo in jo uspešno rešimo.
Naše življenje je napolnjeno z nepričakovanimi presenečenji na vsakem koraku.
Prva napotitev na mednarodno misijo je
brutalen šok za naš vsakdan.
Vsaka naslednja napotitev v tujino ali ločitev za krajši čas nas kljub ustreznemu
načrtovanju, pripravi in podpori spremeni v živčno razvalino.
Privajanja na odsotnost ne bodo nikoli lažja, preprosto bomo pridobili le več
orodij za soodločanje in samostojno krmarjenje skozi življenje.
Patriotizem oziroma domoljubje se bo
zakoreninilo globoko v naše srce.
Ljudje nam bodo pogosto izrekali težke
besede, kot so: »Nikoli ne bi mogel živeti
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