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Spoštovani pripadnice 
in pripadniki Logistične 
brigade, spoštovani 
pripadnice in pripadniki 
Slovenske vojske in Mi-
nistrstva za obrambo.

Logistična brigada 
(LOGBR), ki je vedno 
»na pravem mestu ob 
pravem času«, pra-
znuje 20-letnico de-
lovanja! Prvega julija 
praznujemo pripadniki 
Logistične brigade svoj 
dan, dan Logistične 
brigade. 

V Logistični brigadi spoštujemo in negujemo tradicijo 
Slovenske vojske, zato smo po transformaciji, ki smo 
jo s preoblikovanjem Poveljstva za podporo v Logistično 
brigado izvedli spomladi 2013, ohranili 1. julij kot dan 
enote. Prvega julija 2002 je delovna skupina, ki je bila 
ustanovljena 28. januarja 2002, prevzela poveljevanje in 
kontrolo nad enotami v okviru novoustanovljenega Po-
veljstva enot za podporo. 

V dvajsetih letih obstoja je brigada, tako kot celotna Slo-
venska vojska, kar nekajkrat prilagodila svojo organizi-
ranost spremembam v notranjem in zunanjem okolju. Pa 
vendar je največja sprememba nastala prav s transforma-
cijo 2013, ko je brigada prevzela poveljevanje tudi s pre-
mestljivimi logističnimi zmogljivostmi Slovenske vojske.

S transformacijo je bila nedvomno dosežena koncentra-
cija omejenih logističnih virov Slovenske vojske, ki naj 
bi omogočali večji pregled, standardiziranost in optimal-
nejšo uporabo virov ter optimizacijo procesov. Nov način 
organiziranosti pa je zahteval tudi precejšnjo spremem-
bo miselnosti in ravnanja, ne samo v Logistični brigadi, 
temveč tudi v drugih poveljstvih in enotah Slovenske 
vojske. Vse kaže na to, da zaradi novih varnostnih raz-
mer v svetu in sledenju trendom v zavezništvu tako ne 
moremo več optimalno delovati in bomo morali uvesti 
drugačno organiziranost delovanja logistike v SV. 

Poudariti moram, da je delo v Logistični brigadi pose-
ben izziv, saj enota ne pozna počitka, saj ni aktivnosti 
Slovenske vojske tako doma kot v tujini, kjer nismo pri-
sotni. Prav naša prisotnost zagotavlja uspeh katere koli 
aktivnosti ali operacije SV. Vse dosedanje vojne so doka-
zale, da je logistika ključna za uspeh, in verjamem, da 
se tega zavedajo tudi naši odločevalci. To smo dokazali 
tudi na vseh vajah, na katerih je v zadnjih letih sodelo-
vala Slovenska vojska. Slovenija je ena izmed vstopnih 
točk in tranzitno območje. Načrtovanje, usklajevanje in 
logistično podporo za celotno območje Slovenije za do-
mače, zavezniške in partnerske enote izvaja Logistična 
brigada v sodelovanju z enotami Slovenske vojske ter 

organi in organizacijami ključne in-
frastrukture v Republiki Sloveniji. Z 
zavezniškimi in partnerskimi enota-
mi se usposabljamo, spoznavamo 
in utrjujemo povezljivost različnih 
logističnih postopkov. Prostora za 
napake ni. Dokazujemo, da smo 
povezljivi z zavezniki in sposobni 
sodelovati v fizični, virtualni in ko-
gnitivni dimenziji. Vsekakor sta za nas najpomembnejši 
imperativ integriranost in povezljivost Slovenske vojske 
pri odvračanju ter kolektivni in skupni obrambi. 

Hitre družbene spremembe, povezane z napredkom zna-
nosti in tehnologije, so tiste, ki so pomemben dejavnik 
vpliva na vojaško delovanje. V takem okolju bo razvoj 
kadra z intelektualnimi in psihološkimi sposobnostmi ter 
spretnostmi za delovanje predstavljal velik izziv. Zavedam 
se, da sami ne bomo zmogli vsega, ker smo omejeni z viri. 
Zaradi tega si prizadevamo za večjo povezanost vojske z 
javnim in zasebnim partnerstvom. Za delovanje enote je 
stalno treba pridobivati nove kadre, ki so se željni ne-
nehno strokovno izobraževati in izpopolnjevati. Vsekakor 
bomo še naprej usmerjali prizadevanje v graditev organi-
zacije, ki bo enotna v odzivanju na sodobne varnostne iz-
zive, enotna pri gradnji vojaškega poklica in profesije, da 
bo v svoje vrste privabila motivirane, zadovoljne pripad-
nice in pripadnike, ki bodo enotno izpolnjevali poslanstvo.  

Logistična brigada je učinkovita in uspešna organizacija, 
ki podpira vse enote Slovenske vojske, pa tudi zaveznike 
in partnerje doma in v tujini. To je proces, sestavljen 
iz majhnih korakov, ki smo jih skupaj uspešno prehodili 
drugega za drugim. Naučil nas je potrpežljivosti in stoji 
na trdnih temeljih. Integrirani smo v delovanje lokalne 
skupnosti in odlično sodelujemo s civilnim okoljem in or-
ganizacijami. Pomagamo na vseh področjih in razumemo 
pojme, kot so zavezanost, pripadnost in pogum, toda 
zares jih poznamo šele, ko jih lahko uresničujemo. Pri-
padniki Logistične brigade vemo, od kod prihajamo, in 
vemo, kam gremo. Delo v brigadi nas je izoblikovalo, saj 
s svojim zgledom navdihujemo drug drugega. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti in izreči pohvalo 
vsem pripadnicam in pripadnikom Logistične brigade za 
modro krmarjenje med potrebami in viri ter seveda za 
izvedbo vseh obveznosti in nalog. Pred nami je proces 
modernizacije Slovenske vojske, ki prinaša nove izzive 
na vseh funkcionalnih področjih logistike. Na nove iz-
zive smo pripravljeni, kar dokazujejo naši logistiki, ki 
uspešno pridobivajo nova znanja in izkušnje v različnih 
ustanovah po svetu. Brez vaše predanosti, inovativnosti, 
usposobljenosti, motiviranosti, pozitivne naravnanosti 
in voditeljstva Logistična brigada in celotna Slovenska 
vojska ne bi bili tako uspešno delujoča vojaška organiza-
cija. Zahvaljujem se vam in vašim domačim, ki vam sto-
jijo ob strani in vas podpirajo, da lahko opravljate svoje 
častno poslanstvo. 

Nagovor poveljnika Logistične brigade 
Polkovnik Franjo Lipovec
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Prvega julija leta 2002 je bila v vojašnici Šentvid 
ustanovljena delovna skupina z nalogo postavitve 
temeljev za delovanje nastajajočega Poveljstva 
enot za podporo. Skupino je vodil polkovnik Franc 
Ošljak. Enota se je skozi leta razvijala in razvila 
v učinkovito enoto Slovenske vojske, ki logistično 
podpira vse enote doma in v tujini. 

V desetih letih so Poveljstvu za podporo uspešno 
poveljevali:

• polkovnik Franc Ošljak, od julija 2002 do ja-
nuarja 2004, 

• polkovnik Anton Tunja, od januarja 2004 do 
julija 2005, 

• brigadir Milan Obreza, od julija 2005 do julija 
2008, 

• polkovnik mag. Andrej Osterman, od julija 
2008 do maja 2009, 

• polkovnik Mihalj Bukovec, od junija 2009 do 
decembra 2010, 

• polkovnik mag. Vilibald Polšak, od decembra 
2010 do julija 2012.

Enotovni podčastnik Poveljstva za podporo:

• višji štabni vodnik Igor Svečak, od maja 2007 
do maja 2013.

Leta 2013 je Slovenska vojska s transformacijo 
doživela eno največjih preoblikovanj in sprememb 
organiziranosti, v katerem se je tudi Poveljstvo 
za podporo preoblikovalo v Logistično brigado, 
kakršno poznamo danes.

Cilj preoblikovanja je bil vzpostaviti centralizirano 
vodeno in z manjšim številom poveljstev učinko-
vitejšo ter razpoložljivim finančnim in materialnim 
sredstvom primernejšo logistično enoto. Takrat so 
se nepremestljive (razen nekaterih enot vojašnic) in 
premestljive logistične ter zdravstvene zmogljivo-
sti Slovenske vojske združile v Logistično brigado, 
sestavljeno iz treh enot: 157. logističnega polka, 
ki je namenjen vzdrževanju materialnih sredstev, 
izvleki, zagotovitvi tehnično-operativnih bojnih ko-
lesnih in goseničnih vozil ter deloma vzdrževanju 
vojaške infrastrukture; 670. logističnega polka, ki 
je namenjen oskrbovanju, premikom in transpor-
tu; ter Vojaške zdravstvene enote, ki je namenje-
na omogočanju zdravstvene in veterinarske oskrbe 
ter zagotavljanju premičnih radioloških, kemičnih 
in bioloških laboratorijev. Prav tako k poveljstvu 
Logistične brigade spada Inženiring, ki se ukvarja s 
sistemsko ravnjo vzdrževanja materialnih sredstev 
Slovenske vojske.

S preoblikovanjem v Logistično brigado SV leta 
2013 je bila na področju logistične podpore pod 
eno streho združena skoraj vsa logistična podpora 

Slovenske vojske, razen vzdrževanja specialistič-
nih materialnih sredstev letalstva in mornarice. 
Tako so bili vzpostavljene koncentracija omejenih 
kadrovskih, materialnih in finančnih virov, standar-
dizacija dela in postopkov ter večja preglednost in 
optimizacija procesov. 

Logistična brigada se je z veliko vnemo lotila pro-
cesov racionalizacije delovanja in optimizacije pro-
cesov. V okviru neformalnega »Projekta SAMI« se 
je zelo povečalo opravljanje del in nalog z znanjem 
in viri. Zmanjšal se je obseg zunanjega izvajanja, 
kar je seveda pocenilo delovanje in omogočilo po-
rabo finančnih sredstev za druge potrebe. Optimi-
zirali so se procesi, ki pomenijo učinkovitejše, ka-
kovostnejše in tudi cenovno ugodnejše delovanje. 
Nov način delovanja logistične podore Slovenske 
vojske je zdaj pomenil tudi drugačno miselnost pri-
padnikov Logistične brigade in poveljstev ter enot 
uporabnikov, ki so ostali brez organske logistike. 
Miselnost se je morala spremeniti predvsem z vi-
dika dobrega in natančnega načrtovanja uporabe 
razpoložljivih virov. Po pričakovanih začetnih te-
žavah in občasnem nezadovoljstvu uporabnikov 
in izvajalcev storitev sta se sčasoma delovanje in 
zagotavljanje logistične podpore dvignila na priča-
kovano raven. 

Logistični brigadi so od ustanovitve do danes po-
veljevali:

• brigadir Milan Žurman, od julija 2012 do junija 
2018,

• polkovnik Vincenc Arko, od junija 2018 do de-
cembra 2018,

• polkovnik Franc Kalič, od decembra 2018 do 
julija 2020,

• polkovnik Franjo Lipovec od julija 2020 do da-
nes.

Enotovni podčastniki Logistične brigade:

• višji praporščak Igor Svečak, od maja 2013 do 
avgusta 2015,

• višji praporščak Franjo Cesar, od oktobra 2015 
do marca 2019,

Logistika v preteklih dvajsetih letih
Stotnik Miloš Jenko, načelnik oddelka S-1
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• višji praporščak Ivan Šušnjara, od maja 2019 
do oktobra 2020,

• višji praporščak Anton Kerin, od januarja 2021 
do danes.

Omeniti je treba, da se je ob preoblikovanju Slo-
venske vojske leta 2013 del kadra, ki je prej op-
ravljal logistične naloge in bil zanje usposobljen, 
zaradi zagotavljanja načrtovanega števila pripadni-
kov premestil v obe pehotni brigadi, vendar ne na 
logistična delovna mesta. To je za Logistično bri-
gado pomenilo povečanje dela in postopkov ter 
zahtevalo veliko zavzetost njenih pripadnic in pri-
padnikov. Logistična brigada v nasprotju z drugima 
dvema pehotnima brigadama, ki izmenično deluje-
ta v ciklih priprave, delovanja in konsolidacije, teh 
ciklov nima in deluje »na polno«, brez predaha, kar 
je zelo obremenjujoče za njene pripadnice in pripa-
dnike. Prav tako je odhod na misije in v mednaro-
dne operacije, kar je eden izmed zelo pomembnih 
motivacijskih dejavnikov v Slovenski vojski, one-
mogočen oziroma manj verjeten kar za dve tretjini 
kot v drugih dveh brigadah. 

Seveda se, kot v vseh enotah, tudi v Logistični 
brigadi pojavljajo najrazličnejši izzivi. V preteklih 
letih so se predvsem v enotah, razmeščenih na 

severovzhodu države, začele pojavljati predčasne 
odpovedi delovnih razmerij, zlasti zaradi narašča-
nja ponudb delovnih mest v sosednji Avstriji. Priliv 
pripadnikov, od novo zaposlenih do pripadnikov iz 
drugih enot, je premajhen. Zaradi potreb obeh pe-
hotnih brigad po graditvi enot je ves nov kader, ki 
prihaja v Slovensko vojsko, usmerjen tja. Prav tako 
je bil do pred kratkim veljaven sistem, da mora biti 
vsak vojak Slovenske vojske najprej pehotnik, za 
Logistično brigado zelo neugoden, saj zaradi večje-
ga odhoda kot prihoda kadrov v obe pehotni briga-
di Logistična brigada ne dobiva novih. Prav tako je 
v Logistični brigadi pretežno starejši kader, ki se v 
zadnjih letih intenzivno upokojuje, kar je povzroči-
lo precejšnje zmanjšanje številčnega stanja. 

Z zagotavljanjem učinkovite logistične podpore 
vsem enotam Slovenske vojske doma in v tujini 
prispevajo pripadniki Logistične brigade k zagota-
vljanju nacionalne varnosti, delovanja in promocije 
Slovenske vojske. Je ena redkih enot, ki je ves čas 
v fazi delovanja in hkrati izvaja tudi konsolidaci-
jo, lastno usposabljanje, izobraževanje, urjenja in 
vaje. 

Logistična brigada praznuje dan enote 1. julija. 

5
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Poslanstvo Logistične brigade
Podpolkovnik Miroslav Kovačević, načelnik štaba Logistične brigade

Kot vsaki enoti SV je tudi Logistični brigadi dodelje-
na naloga. Izpolnitev naloge je ključna za izpolnitev 
naloge nadrejene enote. Za kakovostno izpolnitev 
naloge smo v LOGBR izdelali seznam bistvenih na-
log (SBN), ki je vodilo usposabljanja enote. V na-
črtovanje SBN se vključijo tudi podrejeni, da bi ra-
zumeli naloge in kolektivni SBN, kar je pomembno 
za ustrezno izbiro individualnih nalog – veščin pri 
usposabljanju podenot (čete/voda/oddelka/skupi-
ne). Nosilec izdelave seznama bistvenih nalog je 
poveljnik enote.

Dolžnost in odgovornost poveljnika je, da med vse-
mi nalogami določi in izbere tiste, ki sestavljajo SBN.

Razmerja med nalogo enote in SBN:

• Brigadni SBN se izdela na podlagi naloge PSSV.
• Bataljonski SBN se izdela na podlagi naloge 

brigade.
• Četni SBN se izdela na podlagi naloge bataljona 

(četa je najnižja enota, za katero se izdela SBN).
• Vodne ključne naloge (critical tasks) so dolo-

čene oz. izbrane na podlagi naloge čete.
• Poudarek pri usposabljanju voda je na indivi-

dualnih veščinah.

Slika prikazuje generiranje nalog na različnih rav-
neh delovanja. Iz dodeljenih in izhajajočih nalo-

gah se oblikujejo bistvene naloge. Nato se oblikuje 
SBN za enoto. Poslanstvo poveljstev in enot podpi-
ra nalogo nadrejene enote. Ključne dodeljene na-
loge so pa odločilne za izvedbo poslanstva enote.
LOGBR izvaja in zagotavlja logistično podporo de-
lovanja sil SV. Namen zagotovitve delovanja je za-
gotovitev potrebne bojne moči sil SV za uresničitev 
poslanstva in ohranjanje vzdržljivosti sil. LOGBR 
načrtuje, organizira in izvaja realno logistično pod-
poro silam SV doma in v tujini, načrtuje in gradi 
svoje lastne zmogljivosti v sklopu dodeljenih ci-
ljev zmogljivosti. Tako kot vse druge enote SV tudi 
LOGBR letno izdeluje svoje poslanstvo, seznam bi-
stvenih nalog in seznam ključnih nalog v načrtova-
nem obdobju podpornega delovanja. 

Poslanstvo LOGBR

LOGBR v letu 2022 zagotavlja logistično podporo 
sil SV, vzdržuje in gradi zahtevane cilje zmogljivo-
sti ter zagotavlja premestljive namenske logistične 
module za izvajanje podpore silam SV v ofenziv-
nih, defenzivnih in stabilizacijskih načinih delova-
nja, da bi zagotovila oskrbo, nastanitve, premike, 
transport, vzdrževanje in medicinsko oskrbo ter 
vzdržljivost sil SV in podporo države gostiteljice 
(PDG) zavezniškim silam na območju delovanja.
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 SBN LOGBR v letu 2022: 

• Oblikujte logistični taktično-operativni center 
(TOC) in vzpostavite poveljevanje in kontro-
lo (PINK), načrtujte, usklajujte in izvajajte lo-
gistično podporo silam SV pri vsakodnevnem 
delovanju, na vajah in usposabljanjih v RS ter 
v tujini.

Logistični taktično-operativni center

• Načrtujte, organizirajte, usposobite in zagoto-
vite logistične module za izvajanje logistične 
podpore silam SV v ofenzivnih, defenzivnih in 
stabilizacijskih načinih delovanja.

• Vzdržujte trdnost in enotnost skozi bojno uspo-
sabljanje, razvijajte bojni značaj ter spodbu-
jajte, podpirajte in nagrajujte inovativnost na 
vseh ravneh LOGBR.

• Izvajajte in nadzirajte zaščito sil s poudarkom 
na varnosti tehničnih skladišč LOGBR.

Postroj logističnega modula

Vsaka bistvena naloga ima več bojnih postopov, ki 
podpirajo SBN. SBN za LOGBR leto 2022 je obliko-
van na podlagi dokumenta BI SC DIREKTIVE 80-
90: NATO TASK LIST (NTL).

Želeno končno stanje poveljnika LOGBR

Pripadniki LOGBR so usposobljeni za zagotavljanje 
logistične podpore silam SV in podporo države go-
stiteljice (PDG) zavezniškim silam, logistični modu-
li so formirani in usposobljeni za izvajanje podpore 
silam SV v ofenzivnih, defenzivnih in stabilizacij-
skih načinih delovanja. 

V vojni bo zmagovalec tisti, ki bo imel boljšo logi-
stiko. Zmago v vojni oblikujemo logisti. Operativ-
ci pa samo še izdelajo načrt in opravijo dodeljeno 
nalogo. 

7



8

Enota Vojašnice Petra Petriča (EVOJ PP) zagotavlja 
logistično podporo poveljstvom in enotam Sloven-
ske vojske (SV), nastanjenih v Vojašnici Petra Petri-
ča (VPP) v miru, kriznih razmerah in vojnem stanju. 
Prvenstveno upravlja in vzdržuje infrastrukturo ter 
oskrbuje poveljstva in enote, ki so nastanjene v vo-
jašnici, z delom materialnih sredstev in storitev, obli-
kuje in zagotavlja delovanje avtoparka osebnih vozil. 
EVOJ PP zagotavlja tudi pogoje za podporo državi 
gostiteljici v vojašnici. Poslanstvo uresničuje uskla-
jeno in v sodelovanju z drugimi logističnimi elementi 
enot, nastanjenih v VPP. Je enota, katere pripadniki 
poleg zagotavljanja logistike in vzdrževanja objektov 
opravljajo še naloge varnostnonadzorne službe na 
prijavnici, kurirske službe za vojašnico, izdajajo vo-
zila v avtoparku, upravljajo športno dvorano, skrbijo 
za delovodnik v aplikaciji skladiščne evidence, med 
drugim za celotni inventar v vojašnici, in pripravljajo 
obroke prehrane za VPP. To od vseh zahteva usklaje-
no delovanje in prilagajanje. Včasih se mogoče zdi, 
da je EVOJ nekakšno odlagališče starega in iztroše-
nega kadra, toda pomislite, kako bi živeli, če bi v 
trenutku ostali brez toaletnega papirja, brez vode v 
tuširnici, brez ustreznega vozila za nujen premik, to-
ple juhe ali fitnesa. Treba se je zavedati, da vse to 
omogočajo pripadniki SV, nekoč zdravi in čili, polni 
energije in zanosa. In oprostite nam, če kdaj kdo, 
poln fizičnih bolečin, delo opravi z godrnjavim izra-
zom na obrazu. Vsak ima kdaj slab dan. In za konec, 
Jeremija (Alan Ford): »Doktori još neznaju šta je, a 
ja već to imam.« 

Vizija – korak do resničnosti

Upravljavec objekta je Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, natančneje Logistična brigada 
Slovenske vojske (LOGBR SV). V letih 2022–2026 
si prizadevamo za sanacijo nastanitvenih objektov 
z energetskega in prostorskega vidika, saj trenutni 
objekti ne zagotavljajo optimalne nastanitve in po-
treb enot, ki so nastanjene v VPP. Posledično se kaže 
prenova skladiščnih enot, saj z razvojem tehnike in 
standardov ne zagotavljajo zadostne kakovosti skla-
diščenja. 

Razvoj in dosežki Enote Vojašnice Petra Petriča 
Štabni vodnik Matjaž Rogelj, vodja skupine za vzdrževanja vojaške infrastrukture
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Vojašnica se bo tudi v prihodnje posodabljala na po-
dročju porabnikov električne in toplotne energije. 

V letih 2022 in 2023 je predvidena obnova dveh han-
garjev za vozila SV in delavnice za popravilo motornih 
vozil, ki bo dosegla najsodobnejše standarde za po-
pravila namenskih vojaških vozil.

Načrtovana je celovita zasaditev vojašnice z drevesi 
in okrasnim grmičevjem na podlagi izdelanega na-
črta zasaditve s pomočjo Gozdnega gospodarstva 
Gorenjske in Sektorja za gospodarjenje z nepremič-
ninami.

Na območju vojašnice je predvidena gradnja vodiko-
ve polnilne postaje, posledično se na objekte v VPP 
namesti solarni fotovoltaični sistem. S to pridobitvijo 
bi bila VPP samooskrbna nekaj dni z električno ener-
gijo, vodikova postaja pa bi ponujala tudi polnilnico s 
stisnjenim vodikom kot alternativno pogonsko gorivo 
za vozila. Vzporedno s tem projektom je predviden 
premik parkirišča za zaposlene, ki je trenutno vzpo-
redno z Bleiweisovo cesto. Parkirišče se premakne 
na SV del vojašnice.

V EVOJ PP se dnevno srečujemo s problemi, kakor 
tudi drugi upravniki podobno velikih kompleksov. 

Da vojašnica potrebuje prenovo, nas opozarjajo vsa-
kodnevni zahtevki skrbnikov objektov. Skupina za 
infrastrukturo ima kljub kadrovski podhranjenosti 
velike ambicije: ob vseh zakonskih obveznostih, ki 
zahtevajo ogromno raznoraznih pregledov, si priza-
devamo za asfaltiranje vseh makadamskih površin, 
obnovo asfaltiranega heliporta, gradnja letne učilni-
ce, zagotoviti nadstrešek za vozila vojaške policije 
ob njihovem objektu, obnova strelovodov, menjava 
vseh svetil z LED-svetili in obnovo toplotnih postaj.

Zaradi okrnjenega števila osebja sta nam velik izziv 
košnja in urejanje približno 10.000 kvadratnih me-
trov travnatih in gozdnih površin. 

Kot dober gospodar si bomo tudi v prihodnje prizade-
vali za zeleno in urejeno vojašnico, ki omogoča prijet-
no bivanje nastanjenim enotam VPP.

9
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Športna dvorana Vojašnice Petra Petriča
Štabni vodnik Mihael Markič, vodja skupine za šport

Namenjena je kondicijski vadbi pripadnikov Slo-
venske vojske ter športnim in kulturnim priredit-
vam, ki jih organizirajo poveljstva in enote SV. 

Športno dvorano lahko poleg pripadnikov in enot 
Slovenske vojske uporabljajo tudi ožji družinski 
člani zaposlenih in upokojeni pripadniki SV ter or-
ganizacije posebnega pomena za obrambo in orga-
nizacije, ki delujejo v javnem interesu, s katerimi 
ima SV sklenjene pogodbo o civilno-vojaškem so-
delovanju ter druga društva in organizacije, ki v ta 
namen sklenejo posebno pogodbo o najemu.

V športni dvorani je v parterju mogoče igrati roko-
met, košarko, odbojko, mali nogomet, badminton 
in plezati na plezalni steni. V pritličju je dvorana 
za borilne športe, v prvem nadstropju sta fitnes in 
konferenčna soba. 

Športna dvorana Vojašnice Petra Petriča je bila pre-
dana v uporabo leta 2013. Skupna neto površina je 
2313 kvadratnih metrov.

Glavna dvorana (700 kvadratnih metrov) je odlično 
opremljena. Tla so iz poliuretana, kar omogoča do-
ber oprijem, visoko stopnjo ublažitve udarca/padca 
in drsnost. 

Dvorana se lahko razdeli na polovici. V drugi polo-
vici dvorane je plezalna stena. Igrišča so označena 
za igranje rokometa, nogometa, košarke, odbojke, 
dvoranskega hokeja in badmintona. Na omarnih 
tribunah je lahko do 130 gledalcev.

Dvorana za borilne veščine (108 kvadratnih me-
trov) je opremljena z blazinami za judo in boksar-
sko vrečo.

Fitnes se uporablja v dveh prostorih (210 kvadra-
tnih metrov). V prvem prostoru so naprave za ae-
robno vadbo in vzdrževanje kondicije (tekalne ste-
ze, kolesarski in eliptični trenažerji, trakovi TRX), v 
drugem pa orodja in naprave za vadbo moči (osem 
različnih trenažnih sistemov in proste uteži).

Sejna soba (130 kvadratnih metrov) je namenjena 
za sestanke, predavanja in druge oblike izobraže-
vanj. Sprejme lahko do petdeset oseb. Opremljena 
je z avdiovizualnimi pripomočki (računalnik, pro-
jektor, projekcijsko platno, ozvočenje).

V dvorani je šest garderobnih prostorov s prho, 
šest sanitarij, sanitarije, prilagojene invalidom in 
savna.

V kletnih prostorih je še sobno strelišče, ki meri 
285 kvadratnih metrov. 
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Vojak v Vojašnici Petra Petriča pa lačen ni 
Vojaški uslužbenec V. r. Matej Bregant, vodja skupine za pripravo hrane 

Vojaške stacionarne kuhinje se od povprečne ci-
vilne kuhinje ali kuhinje v gostinstvu razlikujejo 
po svojih posebnostih: visokoenergijski in hranljivi 
obroki, razvoz hrane na teren, različne pogostitve, 
občasna celodnevna oskrba itn. 

Kuhinja Petra Periča trenutno spada med srednje 
velike kuhinje, saj se v letnem povprečju dnevno 
pripravi približno:

• 50 zajtrkov,
• 250 toplih obrokov na dan,
• 100 hladnih dnevnih obrokov,
• 20 večerij,
• 50 hladnih večerij,
• izredne naloge (FALKON, pogostitve v telovad-

nici in podobno).

V letu 2020 se je kuhinja v Kranju zaradi pomanj-
kanja kadra združila s kuhinjo v Poljčah. Tako se 
dnevno v Poljče pripelje še približno sto toplih in 
hladnih obrokov. Tako je kuhinja Vojašnice Petra 
Petriča postala centralna kuhinja, v Poljčah pa raz-
delilna kuhinja. 

Vsekakor pa ekipa zahteva kar nekaj usposobljenih 
in sposobnih delavcev, da lahko vsakodnevno prip-
ravi kakovostne obroke.

Enota Vojašnice Petra Petriča (EVOJ PP) ima več 
kot samo kuhinjo. Ima skupino za pripravo hrane. 
Njeno poslanstvo je podpora LOGBR in enot, ki so 
nastanjene v VPP, njena naloga pa oskrba s hra-
no in zagotavljanje prehrane. Zaradi njene narave 
dela pripadniki skupine prvi pridejo na delo in prvi 
tudi odidejo. Z veseljem in ponosom pa zadnji odi-
dejo po vsaki proslavi, pogostitvi ali protokolu, saj 
jim priprava teh daje motivacijo in navdih za v pri-
hodnje. Priprava prehrane poteka na 450 kvadra-
tnih metrov delovnih površin s pomočjo različnih 
strojev, naprav in orodji, ki jih je treba nenehno 
čistiti in vzdrževati. 

Podatki preteklega leta zaradi epidemije ne kaže-
jo pravega stanja, zato navajamo porabo iz leta 
2020, izraženo v številkah: za prehrano je bilo po-
rabljenih 407.569,71 evra, namenjeni pa so bili za 
223 kg soli, 5069 kg kruha, 8690 kg mesa, 242 kg 
bele moke, 11.780 jajc. In še in še.

Pogled v prihodnost

V zadnjem letu se je kuhinja kadrovsko popolni-
la z že usposobljenimi kuharji. Tako smo pridobili 
nova znanja in motivacijo za naprej. Svet okoli nas 
se še ni pomiril in predvidevamo, da bomo tudi v 
prihodnje pomagali moštvu na nalogah varovanja 
južne državne meje. Prav tako podpiramo vse vaje 
LOGBR in drugim enotam pomagamo pri doseganju 
ciljev pri oskrbi s hrano in zagotavljanju prehra-
ne. Upamo na obnovo strehe kuhinje v letu 2022. 
Kakšne ambicije imamo za prihodnost? Ustvariti 
ekipo za protokolarne storitve, iz katere bi izbirali 
pripadnike za različna tekmovanja ali celo za ku-
harsko olimpijado, saj tako lahko povečamo raven 
storitev in kakovostnega prehranjevanja v SV. 

11
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Zelo dobro sodelovanje Logistične brigade s civilnim okoljem
Major Jurij Ferbežar, načelnik S-5 LOGBR

Marca 2021 se je skladno z dogovorom med Mi-
nistrstvom za obrambo in Mestno občino Kranj v 
športni dvorani Vojašnice Petra Petriča v Kranju za-
čelo množično cepljenje proti covidu-19 prebival-
cev Mestne občine Kranj in okoliških občin.

Cepilni center v športni dvorani VPP

Po skoraj letu dni in več kot sto cepilnih dnevih je 
bilo z različnimi odmerki opravljenih prek sto ti-
soč cepljenj. Zadnji dan cepljenja v vojašnici je bil 
2. marec 2022. Za opravljeno delo je Logistična 
brigada prejela številne pohvale civilnega okolja, 
Mestne občine Kranj in Zdravstvenega doma Kranj.

Na podlagi letnega načrta sodelovanja med Slo-
vensko vojsko (SV) in Smučarsko zvezo Slovenije 
(SZS) za leto 2022 je Logistična brigada sodelovala 
na vseh velikih mednarodnih športnih dogodkih v 
organizaciji SZS.

Govorimo o tekmah svetovnega pokala, prvi no-
voletni turneji v smučarskih skokih za ženske na 
skakalnici v Ljubnem ob Savinji med 30. decem-
brom 2021 in 1. januarjem 2022, tekmah svetov-
nega pokala v alpskem smučanju za ženske (Zlata 
lisica), ki so bile iz Maribora zaradi pomanjkanja 
snega prestavljene v Kranjsko Goro 8. in 9. janu-
arja 2022, mladinskem prvenstvu (Junior 3 Cup) in 
odprtem evropskem prvenstvu v biatlonu za mlajše 
člane (IBU Junior open European Championship) 
na Pokljuki med 17. in 23. januarjem 2022, tek-
mah svetovnega pokala v alpskem smučanju za 
moške (Pokal Vitranc) v Kranjski Gori 12. in 13. 
marca 2022 ter na koncu še o »prazniku« v dolini 
pod Poncami, kjer so se smučarski skakalci na tek-
mah finala svetovnega pokala v smučarskih poletih 
pomerili med 24. in 27. marcem 2022 v Planici.

Na teh dogodkih so se pripadniki LOGBR izkazali s 
strokovnostjo in požrtvovalnostjo ter tako prispe-
vali k uspešni izvedbi prireditev in dvigu ugleda SV, 
zaupanja vanjo ter njene zmogljivosti doma in v 
tujini. 

Ena večjih promocij SV v civilnem okolju je bila 
otvoritvena slovesnost tekmovanja oddelkov SV z 
mednarodno udeležbo, ki je bila 4. maja 2022 s 
podporo MO Kranj in Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj, izvedena na Slovenskem trgu v Kranju.

V sodelovanju z upravami za obrambo in samos-
tojno smo sodelovali na številnih dogodkih za pro-
mocijo zaposlovanja, kar bo prioriteta LOGBR tudi 
v prihodnje, da se poveča zanimanje za zaposlitev 
v SV. 

Tekmovalni oddelki na Slovenskem trgu v Kranju

Bilo je živahno na dan odprtih vrat VPP

Pomoč pri navažanju snega v Planici
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Nagovor poveljnika 157. logističnega polka
Podpolkovnik Benjamin Kovačič

O vojaški logistiki je 
bilo v preteklosti in 
tudi v sodobnem času 
izrečenih veliko mod-
rosti in trditev, za ka-
tere lahko že v uvodu 
ugotovimo, da sta 
njena vloga in pomen 
za vsako vojaško or-
ganizacijo izrednega 
pomena. Njenega 
pomena so se zave-
dali tudi vojaški po-
veljniki skozi zgodo-
vino, zato najbolj 

poznan rek »Logistika ni vse, brez logistike ni nič« 
ostaja aktualen še danes. 

V tem zborniku želimo predstaviti vsakdanjik in de-
lovni utrip v 157. logističnem polku (157. LOGP), 
katerega poveljstvo je v Vojašnici slovenske Te-
ritorialne obrambe (VSTO) v Šentvidu (Ljublja-
na). Poslanstvo polka je vzdrževanje materialnih 
sredstev Slovenske vojske na prvih dveh stopnjah 
(bojne in nebojne tehnike, vozil, sistemov in obo-
rožitve), razen tistih s področja letalstva in pomor-
stva. Izvajamo torej preventivne preglede materi-
alnih sredstev na prvi stopnji in vzdrževalna dela 
na drugi stopnji (popravila in zamenjave modulov). 
Posebej se osredotočamo na vzdrževanje bojne 
tehnike oziroma sredstev, ki utrujejo bojno moč 
Slovenske vojske. Naša velika želja je, da bi bili 
sposobni sami obvladovati vse bojne sisteme, a so 
tehnika, vozila in sodobni oborožitveni sistemi pos-
tali preveč kompleksni, zato je naše sodelovanje s 
proizvajalci in zunanjimi izvajalci nujno.

157. LOGP je vojaška formacija, ki jo sestavlja 
več podenot različne sestave, največje so velikosti 
čete. Zaradi narave dela in potreb smo v večini vo-
jašnic po državi. Prva in druga četa za vzdrževanje 
vzdržujeta predvsem motorna vozila s poudarkom 
na oklepnih kolesnikih. Prva četa ima poveljstvo 
in en vod nastanjen v Vojašnici Edvarda Peperka 
(VEP) v Ljubljani, preostali vodi pa imajo svoje de-
lavnice v Postojni, Kranju, Šentvidu (Ljubljana) in 
Celju. Druga četa ima poveljstvo in glavnino svo-
jih enot nastanjenih v Vojašnici generala Maistra 
v Mariboru, delavnice ima še v Cerkljah ob Krki, 
Novem mestu in Slovenski Bistrici. 

Tretja četa za vzdrževanje vzdržuje osebno in ar-
tilerijsko oborožitev, strelivo in minskoeksplozivna 
sredstva, optoelektronske naprave in komunikacij-
sko-informacijsko opremo. Glavnino svoje enote 
ima nastanjeno v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrh-
niki, njene delavnice pa so razpršene od Maribo-
ra, Celja, Kranja, Ljubljane, Postojne in do objek-

ta Podstrmec v Borovnici, kjer je 
vod za vzdrževanje streliva, min-
skoeksplozivnih sredstev in raket. 

45. center goseničnih bojnih vozil 
(45. CGBV) in njegova Enota vo-
jašnice (EVOJ Stanislava Požarja) 
sta prav tako četne sestave in sta 
nastanjena v Vojašnici Stanislava 
Požarja v Pivki. Center združuje 
vsa gosenična oklepna vozila in 
tanke Slovenske vojske ter zagotavlja zahtevane 
tankovske zmogljivosti in njihovo vzdrževanje. V 
sestavi 157. LOGP je tudi Vod za vzdrževanje infra-
strukture (VVI), ki ima glavnino enote nastanjene 
v VSTO v Šentvidu (Ljubljana), delavnice pa ima 
še v Celju, Ljubljani (VEP) in Novem mestu. V naši 
sestavi je tudi Enota za skladiščenje in distribucijo 
nadomestnih delov (ESDND) s sedežem v VEP Lju-
bljana. V VSTO v Šentvidu je tudi Enota vojašnice 
(EVOJ STO), ki skrbi tako za delovanje svoje voja-
šnice kot tudi za vojaški objekt Bežigrad pri Celju.

Pripadniki 157. LOGP smo ves čas prisotni tudi v 
tujini, in sicer v mirovnih operacijah in na misijah 
Slovenske vojske na Kosovu, Slovaškem in v Lat-
viji, občasno pa smo prisotni tudi na drugih loka-
cijah. Tudi vse večje vaje in urjenja, ki jih izvajajo 
poveljstva in enote Slovenske vojske, ne minejo 
brez vloge 157. LOGP. Omeniti moramo tudi naše 
zmogljivosti za izvleko in evakuacijo, ki ju izvajamo 
na območju celotne države in v tujini. 

Naš slogan ostaja »Naša odličnost zagotavlja zma-
go« in zajema bistvo našega delovanja. Sledimo 
načelom učinkovitosti in racionalnosti pri uporabi 
virov ter upoštevamo njihovo omejenost. Za znak 
pripadnosti enoti smo si izbrali kranjsko čebelo, 
ki izraža pridnost, varčnost, mirnost in modrost. 
Zavedamo se, da je sposobnost nepretrgane lo-
gistične oskrbe in s tem sposobnost ohranjanja 
vzdržljivosti enote za bojevanja v obratni povezavi 
s časom trajanja in oddaljenosti od matične enote. 
To velja za moštva in vojaško tehniko. Tudi zadnja 
namreč potrebuje stalno skrb, vzdrževanje in ob-
dobja mirovanja.

Pri svojem delu se srečujemo s številnimi izzivi, 
ki pa jih večinoma obvladujemo z motiviranostjo 
pripadnikov, strokovnim pristopom in zavedanjem 
svojega poslanstva. V prihodnje si želimo izbolj-
šati načrtovanje in se s primerno organiziranostjo 
seznaniti z novimi bojnimi sistemi, ki jih načrtuje 
kupiti SV. Ambicija 157. LOGP je tekoče izvajanje 
vzdrževanja bojne tehnike SV, kar bomo lahko do-
segli le s sinergijskim delovanjem vseh dejavnikov, 
vpetih v vzdrževanje v Slovenski vojski. 

157.  LOGP
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Tankisti so uspešni doma in v tujini
Poročnik Tilen Gor, poveljnik tankovskega voda

V Pivški dolini v osrčju notranjskega dela Slovenije domuje 45. center goseničnih bojnih vozil (45. CGBV). 
Svoje mesto si je ustvaril v Vojašnici Stanislava Požarja, kjer je že od leta 2013 pod okriljem 157. LOGP. 
Glavna bojna moč enote, ki deluje na ravni čete, danes temelji na uporabi tanka M-84. Temeljna naloga 
enote je vodenje boja v okviru taktičnih in združenih taktičnih enot Slovenske vojske proti nasprotnikovim 
oklepno-mehaniziranim enotam. Center izvaja tako ofenzivne kot defenzivne naloge, sposoben pa se je kot 
celota ali s posameznimi elementi vključiti v bojno delovanje v okviru mednarodnega zavezništva.

Kot edina ohranjena tankovska enota SV ta še nap-
rej izvaja osnovno izobraževanje in usposabljanje 
za pridobitev VED voznika tanka, namerilca na tan-
ku in poveljnika tanka. Jeseni 2021 se je uspešno 
končala izvedba specialističnega usposabljanja in 
enota je pridobila nove voznike ter namerilce na 
tanku. V letu 2021 so zaradi dela enoto popolnili 
tudi s pripadniki prostovoljne rezerve in organizirali 
krajše osnovno usposabljanje.

Na letni ravni 45. CGBV izvaja aktivnosti za pod-
poro dviga zaposlovanja in promocije SV. S tem 
namenom sodeluje na številnih domačih in med-
narodnih dogodkih. Tu so še posebno vabljivi dne-
vi odprtih vrat, s čimer širšemu občinstvu poskuša 
približati tehniko ter način dela in življenja tanki-
stov. V letu 2021 je enota uspešno sodelovala na 
mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite 
in reševanja (SOBRA) ter poleg drugih enot SV 
predstavila svoje zmogljivosti. 

Na vaji Adriatic Strike 2021 so tankisti izvedli tak-
tično bojno streljanje in podpirali usposabljanje 
kontrolorjev združenega ognja. Svoje taktično in 
tehnično znanje pripadniki centra preverjajo tudi 
na rednih usposabljanjih v tujini. Lani so se dvakrat 
odpravili v JMRC v nemški Hohenfels in dokazali 
visoko raven bojnih zmogljivosti. 

Poleg operativnih nalog je center zadolžen za 
vzdrževanje ter ohranjanje goseničnih bojnih vozil, 
oborožitve in drugih materialnih sredstev. V pri-
hodnje bo zato cilj 45. CGBV še naprej uresničevati 
poslanstvo enote in ohranjati visoko raven bojnih 
zmogljivosti. 
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V 2. četi za vzdrževanje v Mariboru je veliko dela 
Štabni vodnik Gorazd Koprivnik, četni podčastnik

Vojašnica generala Maistra v Mariboru ponuja na-
stanitev in pogoje za delovanje več enotam Sloven-
ske vojske, med drugim tudi 2. četi za vzdrževanje 
(2. ČVMB), ki deluje pod poveljstvom 157. LOGP, 
in sicer vse od reorganizacije Slovenske vojske leta 
2013. Podobno kot 1. četa za vzdrževanje vozil v 
Ljubljani vzdržuje tudi 2. ČVMB kolesna vozila vseh 
kategorij, posebej pa je specializirana za vzdrže-
vanje in zagotavljanje operativnosti osem kolesnih 
vozil Svarun (SKOV 8×8). Iz poslanstva 2. ČVMB 
izhaja, da je njihova temeljna naloga izvajanje lo-
gistične podpore tehničnega vzdrževanja bojnih, 
nebojnih in specialnih vozil ter elektroenergetskih 
naprav in sistemov, izvajanje izvleke in evakuaci-
je uničene ter poškodovane opreme na območju 
celotne države in izvajanje drugih dodeljenih pod-
pornih nalog. Med drugim je 2. ČVMB v letu 2022 
določena za nosilno enoto za popolnitev voda za 
tehnično vzdrževanje ter posledično zagotovitev 
končnih operativnih zmogljivosti omenjenega voda 
v sklopu modularnih deklariranih sil bataljonske 
bojne skupine (BBSK).

Skladno s tem je bila letos 2. ČVMB vključena v 
načrtovanje uporabe voda za vzdrževanje na va-
jah. Za njihovo zmogljivost je bil sredi februarja 
izveden poveljniški pregled. 

V zadnjem obdobju so vojne razmere v Ukrajini in 
predhodna epidemija nekoliko spremenile načrto-
vane aktivnosti v Slovenski vojski. Kljub težkim 
razmeram sta bili lani izvedeni usposabljanji za 
pridobitev vojaških evidenčnih dolžnosti častnika 
in podčastnika za vzdrževanje, pri katerih je kot 
nosilna enota sodelovala 2. ČVMB. V prvi polovici 
leta 2022 je ena pomembnejših nalog, ki podpirajo 
delovanje čete, izvedba tečajev za pridobitev licen-
ce voznikov za izredne prevoze, pridobitev katego-
rije C vozniškega dovoljenja in licence za prevoz 
nevarnih snovi (ADR).

2. ČVMB letos sodeluje s tremi pripadniki v medna-
rodni operaciji na Kosovu. 

Poleg rednih operativnih nalog so pripadniki 2. 
ČVMB sodelovali tudi pri prevozih oklepnih vozil v 
Hohenfels (ZR Nemčija), kar je bil velik izziv tako 
na četni kot polkovni ravni. Radi bi poudarili, da 
sta uresničevanje poslanstva in zagotavljanje vi-
soke ravni tehnične usposobljenosti materialnih 
sredstev Slovenske vojske tudi v prihodnje eden 
od osrednjih ciljev 2. ČVMB. 
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Tudi pirotehniki podpirajo zagotavljanje bojne moči
Nadporočnik Peter Kogovšek, poveljnik voda

Poslanstvo Voda za vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket je organizacija za varno in 
strokovno izvedbo posameznih nalog na področju obvladovanja streliva in minskoeksplozivnih sredstev 
(SiMES) in raket ter pirotehnike, kot so vzdrževanje SiMES in raket, kontrolni tehnični pregledi SiMES in 
raket, delaboracija streliva (razstavljanje) – ročno in strojno, laboracija streliva (sestavljanje), destrukcija 
elementov streliva (uničevanje), sežiganje smodnikov, uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) 
– lastnih, testiranja streliva ter druga dela s področja pirotehnike in vzdrževanja SiMES.

Bistvene naloge, ki jih opravljamo, so zagotavljanje 
evidenc in dokumentacije za delo s strelivom MES 
in raketami, vodenje predpisanih evidenc, kontro-
liranje ažurnosti dokumentov in izdelava poročil o 
delu vzdrževanja SiMES ter pirotehnike, organi-
zacija in vodenje ter pravilno hranjenje in zlaga-
nje sredstev, vodenje evidenc o rednih, obdobnih 
in izrednih pregledih naprav in opreme, izvajanje 
del za predajo in sprejem sredstev v/in skladiščnih 
objektov, organizacija varne in strokovne izvedbe 
posameznih nalog na področju vzdrževanja SiMES 
in raket ter seznanjanje z načinom dela in varno-
stnimi ukrepi pri delu s SiMES in raketami.

Poleg vzdrževanja SiMES smo uspešno konča-
li usposabljanje osmih generacij pirotehnikov za 
vojaško evidenčno dolžnost A 12005, ki spada v 
logistično podporo z nazivom pirotehnik/piroteh-
nica. Nacionalni poklicni standard spada v raven 
sestave, na kateri se določi naziv specialista. Za 
formacijsko dolžnost pirotehnika se štejejo tudi 
formacijske dolžnosti, za katere je zahtevana pri-
dobitev posebnih poglobljenih znanj o odkriva-
nju, odstranjevanju in uničevanju neeksplodiranih 
ubojnih sredstev (NUS). Usposobili smo tudi osem 
generacij manipulantov SiMES vojaške evidenčne 
dolžnosti A 12006, skupaj več kot dvesto pripadni-
kov SV.

V preteklem obdobju smo opravili vse naloge, razen 
aktivnosti uničevanja, ki jih iz objektivnih vzrokov 
ne moremo izvesti. Poudarek posvečamo pravilnim 
postopkom obvladovanja kakovosti streliva: kon-
trolnim tehničnim pregledom, pripravam vzorcev 
za laboratorijske preskušanje, kontrolnim tehnič-
nim streljanjem/aktiviranjem, ažurnim vodenjem 
in arhiviranjem dokumentacije pri vzdrževanju 
streliva, planskim izvajanjem postopkov preizku-
šanja obnovljenega streliva ali elementov streliva, 
delaboraciji streliva z namenom varne odstranitve, 
ponovni uporabi nekaterih elementov, reciklaži, 
ponovni usposobitvi, obnovi ali uničenju, uniče-
vanju streliva skladno z ustreznimi tehnološkimi, 
varnostnimi in okoljevarstvenimi standardi, direk-
tivami in zakoni, zbiranju podatkov o spremembah, 
nepravilnostih in njihovem izvoru skozi celoten čas 
skladiščenja streliva, ki je vir informacij za odločit-
ve o posegih v strelivo ter vrnitev streliva v opera-
tivno uporabo, preverjanju kakovosti ali izločitvi. 
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Nagovor poveljnika 670. logističnega polka (670. LOGP)
Podpolkovnik Andrej Skodič

Julija 2021 sem prev-
zel poveljevanje 670. 
logističnemu polku, 
ko sem sprejel bojno 
zastavo polka. V tem 
času sem bil večkrat 
prisoten v vseh 
podrejenih enotah, 
skladiščih in na te-
renskih lokacijah, kjer 
polk opravlja svoje 
naloge. Ob spremlja-
nju usposabljanja in 
dela v naših enotah 
sem bil vedno zelo 

zadovoljen in še posebno sem ponosen na pripadni-
ke, ko opažam, koliko znanja nosimo v sebi in kako 
posebne so naše enote. Na eni strani bojna moč, 
spet na drugi tehnično znanje in splošna ter specia-
listična izurjenost. To potrjuje tudi besede enega iz-
med bivših poveljnikov polka, ki je dejal, da je 
»mravljica enako bojevnik plus logistik«.

Lahko vam povem, da smo odlična enota z odlič-
nimi pripadniki, ki ponosno, strokovno in zagnano 
opravljajo svoje naloge. V polku imamo častnike, 
ki prevzemajo odgovornost sprejemanja odločitev 
in sledijo nameri poveljnika ter poslanstvu polka. 
Imamo izkušene podčastnike, ki po podporni pod-
častniški liniji podpirajo odločitve častnikov in so 
svetovalci častnikom. Imamo odlične vojake z veliko 
strokovnega znanja, izkušenj in zagnanosti. Imamo 
vojaške uslužbence, ki s stroko podpirajo delovanje 
polka, in civilne osebe, ki s svojim delom v eno-
ti vojašnice podpirajo delovanje vojašnice in polka. 
Takšni odlični pripadniki sestavljajo odličen 670. 
LOGP. Zato se želim zahvaliti prav vsakemu pripa-
dniku polka za njegov prispevek in delo v polku.

Polk je od leta 1998, ko je bila ustanovljena 670. 
logistična baza, in nato od leta 2004, ko je bil usta-
novljen 670. poveljniško-logistični bataljon, do leta 

2013, ko je s preoblikovanjem 
nastal 670. logistični polk, pre-
hodil več kot 23 let dolgo pot. Ta 
ni bila lahka, velikokrat smo se 
učili iz izkušenj, tudi napak, ven-
dar nam je uspelo. Polk je danes 
enota, ki je izkušena, z bojnim 
značajem in v ponos Slovenski 
vojski ter tudi lokalnemu okolju 
v Slovenski Bistrici. Zato imajo 
zasluge tudi nekdanji pripadniki 
in poveljniki polka. 

Seveda bodo spremembe tudi v prihodnosti naša 
stalnica, vendar si želim, da se morebitno preobli-
kovanje polka v prihodnosti izvede premišljeno in 
tudi z upoštevanjem naših izkušenj, saj logistika 
ne dopušča napak, kar je vidno tudi v spopadih, ki 
ravno ta trenutek potekajo po svetu. Da pa posta-
jamo vse bolj prepoznavna enota tudi pri drugih 
pripadnikih SV in pripadnikih PSVR, je opazno tudi 
iz povečanega zanimanja za zaposlitev v našem 
polku. Na tem področju smo si postavili visok cilj, 
da do konca leta povečamo številčno stanje polka 
za vsaj 50 novih pripadnikov. 

Letos smo opravili že ogromno nalog, nekatere nas 
še čakajo. Vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi ved-
no delovali, kot je moto polka – Vedno po svojih 
najboljših močeh. Ne smem pozabiti niti vojašnice 
Slovenska Bistrica, kjer je bilo lani opravljenih kar 
nekaj projektov. Tudi letos smo si postavili cilj, da v 
vojašnici izvedemo še nekaj projektov. Nekateri so 
bili že opravljeni, drugi pa bodo do konca leta, za še 
boljše delovanje in tudi počutje pripadnikov, nasta-
njenih v vojašnici. Rečem lahko, da je vojašnica 
ena najlepših manjših vojašnic v Slovenski vojski, 
za kar se zahvaljujem tudi pripadnikom EVOJ.

Spoštovani, dovolite mi, da končam z izrekom ge-
nerala R. H. Barrowa: »Amaterji razmišljajo o tak-
tiki, profesionalci pa o logistiki.« 

670.  LOGP
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Četa za oskrbo
Nadporočnica Anja Knap Rakuša, namestnica poveljnika čete

Četa za oskrbo je del 670. LOGP in je sestavljena iz voda za oskrbo, voda za oskrbo z vodo in voda za oskrbo 
z gorivi. Nastanjena je v Vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Skrbi za nenehno oskrbo enot SV v 
Republiki Sloveniji in tujini, po vseh razredih oskrbe. Oblikuje oddelčne, modularne, premestljive logistične 
zmogljivosti za popolnitev logističnih modulov, zagotavlja posameznike za logistično podporo delovanja po 
načrtu odzivnih sil – SKOK, v nacionalnem okolju pa prispeva pripadnike za sodelovanje v ZiR po direktivi 
VIHRA, izvaja usposabljanje pripadnikov (vojakov, podčastnikov in častnikov) SV za VED oskrbe ter skladno 
z dodeljenimi nalogami zagotavlja moštvo in sredstva za podporo nalogam policije pri varovanju državne 
meje. 

Vod za oskrbo

Oddelek SiMES 

Namenjen je za prevoz, razvoz, razdeljevanje in manipulacijo 
z razredom V. Sestavljen je iz dveh oddelkov. Za delovanje in 
prevoze uporablja vozila Actros 3336 in Iveco Trakker, za pre-
voze manjših količin nevarnega blaga pa kombinirana vozila 
skladno z ADR. Prevozi potekajo iz tehničnih skladišč SV do 
končnih uporabnikov doma in v tujini.

Oddelek oskrbe

Namenjen je za oskrbovanje s sredstvi razreda I. in II. Sesta-
vljen je iz oddelka za prevoz blaga in materialnih sredstev ter 
iz oddelka za razdeljevanje. Za svoje prevoze uporablja vozila 
Actros 3336, Actros 4146 ter Iveco Trakker. Za nalaganje se 
uporablja volvo, ki se po potrebi prestavi na območje delova-
nja.  

Vod za oskrbo z vodo 

Vod za oskrbo z vodo logistično podpira in oskrbuje s pitno 
vodo poveljstva in enote Slovenske vojske na ozemlju Repu-
blike Slovenije in v tujini. Pripadniki voda za oskrbo z vodo 
morajo poznati tehniko in biti strokovno usposobljeni prečisti-
ti, skladiščiti in distribuirati pitno vodo na različne lokacije po 
Sloveniji in v tujini.

Vodo prečiščujejo s prečiščevalnim napravami Kärcher WTC 
1600 in WTC 500 ter jo distribuirajo s cisternami za pitno vodo 
Iveco Trekker 7000 l in 10.000 l. Pripadniki, ki oskrbujejo s 
pitno vodo, morajo imeti opravljeno strokovno usposabljanje z 
navodili za nadomestno oskrbo s pitno vodo (MO RS, 2015), ki 
ga izvede skupina za varnost in zdravje pri delu. Vod za oskrbo 
z vodo lahko dnevno prečisti 235.000 litrov pitne vode. 

Vod za gorivo

Vod za oskrbo z gorivi logistično podpira enote SV na ozemlju 
Republike Slovenije, v tujini ali v MOM po R III (gorivo, mazi-
vo). Oblikuje sekcijo z gorivi za popolnitev LOGM, v nacional-
nem okolju pa prispeva pripadnike za sodelovanje v zaščiti, 
reševanju in pomoči.

Za svoje delo pripadniki uporablja avtocisterne za gorivo Iveco 
Trekker 7500 in 15.000 litrov.

Pripadniki za svoje delo potrebujejo ADR-usposabljanje. 
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Četa za storitve
Stotnik Bernad Lukenda, poveljnik čete, in
nadporočnica Anja Knap Rakuša, namestnica poveljnika čete

 

Odzivna in učinkovita logistična podpora je pogoj 
za uspešno izvajanje vojaškega usposabljanja. Za 
to nalogo pripadniki 670. logističnega polka zago-
tavljajo nemoteno logistično podporo s sredstvi, ki 
jih potrebuje enota za usposabljanje.

Četa za storitve poskrbi za ustrezno nastanitev vo-
jakov, da ima vojak na usposabljanju vse pogoje, 
da si odpočije, pogoje za osebno higieno, ima za-
gotovljeno hrano in prostor za pripravo na usposa-
bljanje.

Poslanstvo Čete za storitve: Četa za storitve (ČS-
TOR) zagotavlja logistične storitve enotam SV na 
ozemlju Republike Slovenije in v tujini ter prispeva 
sile za sodelovanje v zaščiti in reševanju. Popolnju-
je premostljive logistične module s funkcionalnega 
področja storitev. Nudi pomoč pri izvedbi praktič-
nega usposabljanja za VED oskrba in transport. 
Zagotavlja logistično podporo in sodeluje pri nalo-
gah varovanja državne meje.

V Četi za storitve smo marca 2022 začeli graditi 
vojaško baze na Počku – Bile. Prvotno je bila baza 

postavljena za 150 pripadnikov. Aprila smo jo raz-
širili, tako da zdaj lahko sprejme 300 pripadnikov. 

V bazi imamo postavljenih 35 pnevmatskih šoto-
rov, velikih 40 kvadratnih metrov, ki so namenje-
ni nastanitvi pripadnikov na usposabljanju. Dva 
pnevmatska šotora s 103 kvadratnimi metri sta 
namenjena jedilnici, kontejnerska tuširnica in mo-
bilni tuširnici pa za osebno higieno. Za prevoz in 
delitev hrane je odgovoren Kuharski vod Čete za 
storitve. Za vojaško bazo med delovanjem skrbi 
okoli dvajset pripadnikov. Pripadniki Sanitarnega 
voda poskrbijo za nemoteno delovanje tuširnic 24 
ur, pripadniki Storitvenega voda skrbijo za pnev-
matske šotore in njihovo ogrevanje ter za elektri-
fikacijo v celotni bazi. Pripadniki Kuharskega voda 
zagotavljajo prevoz in delitev hrane za vse v vojaš-
ki bazi ter pomagajo v kuhinji Postojna pri pripravi 
obrokov.

Pripadniki Čete za storitve so strokovno usposo-
bljeni in so temeljni dejavnik kakovosti in uspeš-
nosti Čete za storitve ter 670. logističnega polka. 
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Eppur si muove – in vendar se premika
Stotnica Nastja Puhar, poveljnica čete, in
stotnik Jožef Šaruga, častnik za operativne zadeve

Znamenite besede Galilea Galileja iz 17. stoletja 
morda najbolje opišejo okoliščine, v katerih 1. 
transportna četa (1. TRAČ) iz 670. LOGP kljubu-
je časovnim, organizacijskim, varnostnim in ka-
drovskim izzivom ter vestno izvaja premike ma-
terialnih sredstev (MS) na lokacije mednarodnih 
operacij in misij (MOM), kjer sodeluje Slovenska 
vojska, ali izvaja premike humanitarne pomoči, ki 
jo prispeva Republika Slovenija, čeprav se sprva 
zdijo neizvedljivi. 

Zadnji večji premik je 1. TRAČ izvedla marca, ko 
je zagotovila prevoz zahtevane količine nevarne-
ga blaga (streliva in minskoeksplozivnih sredstev; 
SiMES) na območje delovanja SVNKON eFP 10 v 
Latvijo. Zaradi trenutnih razmer v Vzhodni Evropi 
je od zahtevka do izvedenega prevoza minilo zgolj 
nekaj dni. Zaradi obsežnosti naloge (najave pre-
mika tujim državam, vzpostavitev pogojev za po-
čitek, hranjenje, popolnjevanje z gorivom, varova-
nje konvoja, prevoz nevarnega blaga, upoštevanje 
veljavnih kovidnih ukrepov v posameznih državah, 
popolnitev voznikov z dodatnimi MS) je bil koncept 
premika načrtovan v več fazah. 

V fazi načrtovanja je Nepremična četa za oskrbo 
(NČOSK) pripravila strelivo na različnih lokacijah 
po Sloveniji. Ustrezno je bilo treba pripraviti vo-
zila in potovalno dokumentacijo (najave premi-
ka, seznam moštva, seznam SiMES in materialnih 
sredstev). 

V drugi fazi so bile izvedene varnostne priprave 
moštva, nalaganje SiMES, formiranje kolone in 
vzpostavljanje komunikacij med posameznimi ele-
menti konvoja. 

Sledili sta faza premika na območje delovanja in 
vrnitev skladno z načrti. Pot premika je vodila skozi 
Avstrijo, Češko, Poljsko, Litvo in Latvijo. Za oskr-
bo konvoja, počitek moštva in varovanje tovora je 
ključna podpora države gostiteljice, ki storitve za-
gotavlja primarno v vojaških objektih. Povezljivost 
in solidarnost znotraj zavezništva Nata se je tudi 
tokrat izkazala kot ključna za pravočasen in varen 
premik SiMES za enoto v MOM. Premik je bil izve-
den s šestimi tovornimi vozili MB Actros 4146k in 
dvema spremljevalnima voziloma Skupine za kon-
trolo premikov (SKP) ter Specializirane enote voja-
ške policije (SEVP) in skupno 16 pripadniki, ki so 
v osmih dneh skupno prevozili več kot 25.000 km. 

Pravočasnost varnega premika SiMES na območje 
eFP so omogočile prilagodljivost, lojalnost in profe-
sionalnost pripadnikov 1. TRAČ in SEVP, ki so skla-
dno z namero poveljnika potrebe SV postavili pred 
lastnimi interesi. 
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Nagovor poveljnika Vojaške zdravstvene enote (VZE) 
Polkovnik Aleksander Vidergar

Aktivnosti v Vojaški zdravstveni enoti 
Polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik VZE

Redkokatera aktiv-
nost SV se izvede 
brez podpore pripad-
nic in pripadnikov Vo-
jaške zdravstvene 
enote. Nepogrešljivi 
smo povsod, kjer 
obstaja najmanjša 
nevarnost poškodb 
oziroma okužb. Naše 
zmogljivosti omogo-
čajo preventivno 
zdravstveno in vete-
rinarsko dejavnost, 
pa tudi urgentno in 

bolnišnično zdravstveno oskrbo na terenu. Poleg 
tega smo dokazali, da se ob skrajnih naporih zna-
mo dobro spoprijemati tudi z epidemijo.

Za nami je obdobje dveh let, ko smo morali poleg 
vseh t. i. mirnodobnih nalog delovati tudi na glavni 
smeri delovanja SV v času razsajanja covida-19. 
Preprečevati smo morali širjenje virusa z dezinfek-
cijo prostorov in dajanjem predlogov nadrejenim 
za zajezitev širjenja virusa, testirati in cepiti proti 
covidu-19. Hkrati smo morali delovanje prilagodi-

ti tudi novim zahtevam Koncepta 
enotnega usposabljanja za vstop 
v SV, ki je pred nas nenadoma 
postavil nove zahteve, na kate-
re enota ni mogla biti pripravlje-
na niti kadrovsko niti materialno. 
Ampak nam je uspelo.

Uspeva nam zato, ker znamo 
uporabiti materialno-tehnična 
sredstva, ki jih imamo na voljo. 
Še bolj pomembni za uspeh pa so motivacija in 
različna specialistična znanja, ki jih naši pripadniki 
imajo, jih sproti pridobivajo in nadgrajujejo. Re-
cept za uspeh vidim ravno v teh dveh stebrih vsake 
stroke. Če tema dvema stebroma dodamo še vo-
jaški steber, lahko celoto že sklenemo. Vojaški ste-
ber nam daje disciplino, spoštovanje do sobojevni-
ka, nadrejenega in podrejenega ter tudi pogum. Ta 
sklenjena celota dela VZE uspešno.

Tistim, ki bi se nam želeli pridružiti, pa lahko oblju-
bim razgibano delo, tako umsko kot fizično, mož-
nosti za dodatna usposabljanja in izobraževanja, 
timsko delo in navsezadnje tudi možnost prepreče-
vanja okužb. 

V Z E

Poslanstvo

VZE deluje po načelih in standardih vojaške medi-
cine in veterine. Vojaška medicina predstavlja sis-
tem znanstvenih spoznanj in praktičnih aktivnosti 
za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravlje-
nje poškodb ter bolezni v vojaškem okolju. Teo-
retično je vojaška medicina posebna veja medici-
ne, ki temelji na znanstvenih rezultatih medicine 
na splošno in podatkih vojaške znanosti. Praktični 
vidik vojaške medicine pa se kaže skozi sisteme 
organiziranosti, metod in taktike vojaškega zdra-
vstva za podporo oboroženim silam ter civilni druž-
bi v vojni, izrednih razmerah in miru. 

Poslanstvo VZE je zagotavljanje pripravljenosti in 
odzivnosti za izvajanje zdravstvene, veterinarske 
in laboratorijske JRKB-oskrbe v vseh oblikah delo-
vanj SV na območju RS in v tujini, sodelovanje v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (VNDN) in oblikovanje operativnih zmogljivo-
sti.

Naloge:

• Izvajanje zdravstvene oskrbe pripadnikov SV 
na nalogah doma in v tujini.

• Izvajanje medicinskih in veterinarskih usposa-
bljanj pripadnikov SV.

• Strokovno izobraževanje pripadnikov SV za 
opravljanje medicinske in veterinarske de-
javnosti (usposabljanja v javnih zdravstvenih 
zavodih (JZZ), implementacija Natovih stan-
dardov).

• Zagotavljanje zdravstvenih zmogljivosti VZE 
za podporo javnim zdravstvenim ustanovam 
ob porastu števila hospitaliziranih zaradi covi-
da-19.

• Vzdrževanje premestljivih zdravstvenih zmo-
gljivosti Role 1 in Role 2.

• Izvajanje zdravstvenih pregledov pripadnikov 
SV, kandidatov za zaposlitev, za prostovoljno 
služenje vojaškega roka, rezervno sestavo SV, 
štipendistov in uslužbencev MO ter letalskega 
osebja – medicina dela.

• Zdravstvena podpora letenja, MEDEVAC, 
STRATMEDEVAC in delovanje pomorske am-
bulante.

• Podpora civilno-vojaškega sodelovanja in so-
delovanje s strokovnimi ustanovami.
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• Centralno naročanje zdravil in sanitetnega 
materiala prek Lekarne VZE.

• Kinološka dejavnost z veterinarsko ambulan-
to.

• Delovanje epidemiološkega centra (statični/
mobilni) z laboratorijsko diagnostiko kužnih 
bolezni.

• Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija, pre-
gledi kuhinj, vode in živil živalskega izvora.

• Identifikacija, nadzor in dekontaminacija radi-
oloških, bioloških ali kemičnih agensov. 

• Sodelovanje pri pripravi in implementaciji vo-
jaških zdravstvenih ter veterinarskih standar-
dov in predpisov.

Organizacijska sestava

• Poveljstvo VZE poveljuje in nadzira celotno 
VZE ter zagotavlja štabne funkcije za dosega-
nje poslanstva vojaškega zdravstva.

• Medicinsko logistični vod zagotavlja medicin-
ska sredstva, oskrbo in vzdrževanje.

• Zdravstveni center zagotavlja preventivno 
zdravstveno varstvo delavcev MO in pripadni-
kov SV; opravlja tudi zdravstvene preglede 
kandidatov za vojake, prostovoljce in pogod-
bene rezerviste.

• Zdravstveni četi Zahod in Vzhod zagotavljata 
prvo raven zdravstvene oskrbe.

• Zdravstvena enota Role 2LM MTF zagotavlja 
drugo raven zdravstvene oskrbe. 

• Veterinarska enota z Oddelkom veterinarske 
ambulante in Enoto za vzrejo in šolanje voja-
ških psov zagotavlja aktivnosti in ukrepe Epi-
demiološkega centra, zdravstvene ustreznosti 
živil, surovin in vode, preventivne veterinar-
ske medicine, zdravstvenega varstva živali ter 
vzreje in šolanja vojaških psov.

• Enota LAB JRKBO izvaja detekcijo, identifika-
cijo, zbiranje in transport vzorcev ter analizo 
sumljivih JRKB materialov. V svo-
ji sestavi ima mobilni radiološki in 
kemijski laboratorij ter oddelek za 
JRKB zaščito.

Prisotnost VZE 

VZE deluje na 12 lokacijah po Sloveni-
ji v sklopu vojašnic Slovenske vojske. 
Razpredenost vojaške zdravstvene 
mreže nam omogoča, da lahko zago-
tavljamo zdravstveno zagotovitev pri 
vseh zahtevnejših nalogah, ki jih op-
ravljajo enote in poveljstva SV.

Realizacija

Uspešnost vojaške enote se meri v re-
alizaciji nalog, tako po številu kot ka-
kovosti. Kakovost je morda lahko kje 
drugje tudi malo manj kot popolna, le 

pri Vojaški zdravstveni enoti mora biti več kot po-
polna, saj skrbimo za zdravstveno zagotovitev za 
ljudi in živali. Leto 2021 je bilo zaznamovano s co-
vidom-19 in tudi letos je virus še prisoten in nam 
še vedno dela preglavice. Kljub temu se VZE lahko 
pohvali, da smo:

• Leta 2021 izvedli 2000 zdravstvenih zagotovi-
tev na terenu. 

• V Zdravstvenem centru opravili 3819 zdra-
vstvenih pregledov. 

• V Letalski ambulanti opravili 198 pregledov za 
obnovitev licenc za letalsko osebje.

• Odvzeli 4034 PCR-brisov. Od tega je bilo 1644 
brisov poslanih na testiranje v civilne ustano-
ve; 2390 smo jih testirali v BLAB JRKBO za 
sum na okužbo s SARS-CoV-2. 

• Odvzeli smo 43.505 HAT-brisov.
• LAB JRKBO/SIBCRA je opravila nacionalno cer-

tifikacijo in pridobila certifikat za sodelovanje 
v rotaciji NRF 21 do decembra 2021. 

• Role 2LM gradi CZ Role 2BL MTF (L 1501N) 
kot samostojen CZ, ki pa obenem podpira tudi 
delovanje SrBBSk. 

To pa ne pomeni, da nismo opravljali osnovne nalo-
ge v miru, ki je usposabljanje. Poleg izvedbe vseh 
usposabljanj, ki jih zahteva vsakodnevna vojaška 
služba, smo se udeležili vrste izobraževanj, uspo-
sabljanj, vaj in tečajev tudi z mednarodno udelež-
bo.

VZE je visoko profesionalna in specializirana enota, 
brez katere ne moremo izvesti ključnih nalog SV in 
je prisotna v vseh porah vojaškega življenja, tako 
v preventivni kot urgentni zdravstveni zagotovitvi. 
Za to zmogljivostjo pa stoji nekaj več kot 360 pri-
padnic in pripadnikov stalne in rezervne sestave 
SV, ki so visoko usposobljeni in motivirani ter ved-
no pripravljeni priskočiti na pomoč. 
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Mobilni laboratorij v Natovih odzivnih silah 
Višji štabni vodnik Marko Javoršek, enotovni podčastnik LAB JRKBO

Letos ima Slovenska vojska za potrebe Natovih hitrih odzivnih sil (NRF) v pripravljenosti zmogljivost mo-
bilnega radiološkega analitskega laboratorija. Celotna zmogljivost je sestavljena iz poveljstva, mobilnega 
laboratorija, skupine za podporo in dveh pripadnikov združene ekspertne skupine. Skupno je vključenih 16 
pripadnikov Slovenske vojske. V ponedeljek, 21. februarja 2022, si je zmogljivost na postroju v Vojašnici 
Petra Petriča ogledal tudi poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc.

Mobilni laboratorij omogoča prevzem in pripra-
vo vzorcev ter njihove meritve in analize. Z dano 
opremo lahko pripadniki laboratorija na terenu 
opravljajo svoje naloge. Pretežno gre za vzorce, 
odvzete iz okolja, kot so vzorci zemlje (s travno 
rušo), vzorci zraka (aerosolni filtri, prašni delci, ra-
dioaktivni jod), vzorci vode (meteorna voda, teko-
če in stoječe površinske vode, podzemne vode), 
urbani vzorci (prah na cestišču, bivalni in delovni 
prostori), vzorci živil (hrana, mleko, pitna voda) in 
drugo. Z meritvami in analizo teh vzorcev v labo-
ratoriju je mogoča takojšnja potrditev prisotnosti 
radioaktivnih snovi. 

Analize obsegajo določanje izotopske sestave v 
različnih vzorcih in njihovo kvantifikacijo. Z merit-
vami in analizami se ocenijo kontaminacija okolja, 
razsežnosti in morebitne posledice kontaminacije 
ter so lahko podlaga za oceno izpostavljenosti pri-
padnikov in civilnega prebivalstva.

Mobilni radiološki laboratorij je v tipskem kontej-
nerju, ki je razdeljen na tri ločene dele:

• strojnica z agregatom in NBC-filtrom,
• vhod s tušem za dekontaminacijo,
• laboratorij z digestorijem in analitično opremo.

Enota laboratorijev za jedrsko, radiološko, kemično 
in biološko obrambo (LAB JRKBO) iz sestave Voja-
ške zdravstvene enote Logistične brigade Sloven-
ske vojske ima v svoji sestavi tri mobilne laborato-
rije. Poslanstvo enote je zagotavljati JRKB-podporo 
enotam SV v okviru nacionalne obrambe in enotam 
Nata v celotnem spektru nalog visoke intenziv-
nosti, operacij kriznega odzivanja in drugih delo-
vanj, v vseh vremenskih in podnebnih razmerah, 
da se zberejo, transportirajo in identifikacijo JRKB-
-materiali. V sklopu enote delujejo mobilni radiolo-
ški, mobilni kemijski in mobilni biološki laboratorij 
ter skupine za vzorčenje in dekontaminacijo. 
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Informatizacija procesov dela Vojaške zdravstvene enote
Stotnik Boštjan Pikon, načelnik oddelka S-6 LOGBR, in
vojaški uslužbenec X. r. Mitja Sodja, S-6, informatik skrbnik IS VZE MEDIC 

Slovenska vojska se zaveda pomembnosti uporabe informacijskih sistemov in moderne informacijske teh-
nologije, saj ta veliko prispeva k njeni učinkovitosti in uspešnosti. Specifičen medicinski informacijski sistem 
že nekaj let za svoje delovanje uporablja tudi Vojaška zdravstvena enota. Cilj vsake organizacije je čim bolj 
olajšati in skrajšati čas procesov dela in vse podatke vnesti na enem mestu.

Informacijski sistem Vojaške zdravstvene eno-
te MEDIC (IS VZE MEDIC) je sistem, ki deluje v 
omrežju intranet in je skupek več informacijskih 
sistemov. Nanj so vezane tudi funkcionalne diagno-
stične naprave (EKG, spirometer, laboratorijske na-
prave), ki jih VZE uporablja za preglede. Trenutno 
se IS VZE MEDIC največ uporablja v Zdravstvenem 
centru Štula, ki je v celoti namenjen preventivne-
mu zdravstvu za potrebe Ministrstva za obrambo. 
Enaka instanca informacijskega sistema pa je na-
meščena tudi na strežnikih ROLE 2.

Z uvedbo bolnišničnega informacijskega sistema IS 
VZE MEDIC se je znatno zmanjšala možnost na-
pak, do katerih je pred uvedbo sistema prihaja-
lo pri vnosu in pretipkavanju medicinskih podat-
kov v različne med seboj nepovezane datoteke in 
baze. Skrajšali so se časi od napotitve do zaključka 
obravnave pripadnikov MO RS in poenostavili so 
se procesi dela v VZE. Omogočen je hiter dostop 
do vse medicinske dokumentacije na enem mestu, 

prek različnih dostopnih poti po vseh vojašnicah v 
Republiki Sloveniji in na MOM. Vse to izražajo pri-
merjave časov opravljenih storitev pred uvedbo in 
po uvedbi informacijskega sistema.

IS VZE MEDIC zagotavlja informacijsko podporo 
osnovni dejavnosti VZE pri zdravstveni zagotovitvi 
SV. Je celovit informacijski sistem, ki med seboj 
povezuje vse module znotraj Vojaške zdravstvene 
enote, povezan pa je tudi s kadrovskimi sistemi 
(MFRAC in ORG MOB). Podpira procese, ki potekajo 
med medicinskimi obravnavami pripadnikov MO RS 
v posameznih oddelkih VZE.

ROLE 2 razpolaga z lastno informacijsko tehnolo-
gijo in lastnimi strežniki, ki so popolnoma enako 
nastavljeni kot strežniki v produkcijskem okolju 
Zdravstvenega centra Štula. To enoti omogoča sa-
mostojno delovanje na ozemlju Republike Sloveni-
je in tudi v svetu, kjer ni neposredne informacijske 
povezave z matičnimi strežniki. 
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Veterinarska enota s pomembno posodobitvijo laboratorija 
širi nabor preiskav
Vojaški uslužbenec XI. r. Aljoša Žerjav, vodja oddelka

Mikrobiološki laboratorij Veterinarske enote v Kočevski Reki bo letos pridobil pomembne nadgradnje, ki 
bodo omogočale, da sledimo razvoju in modernim smernicam v diagnostiki bakterij in virusov. Ne gre spre-
gledati tudi dejstva, da bo tako opremljen laboratorij zanimiv za nadaljnje raziskovalne projekte v sodelo-
vanju z Veterinarsko fakulteto.

Trenutno v laboratoriju glavnino svojega dela op-
ravimo na področju preventivne medicine. Letno 
analiziramo prek 1300 zakonsko določenih vzorcev. 
Zaposleni so štirje vojaški uslužbenci z mikrobiolo-
ško, biotehnološko in živilsko izobrazbo. Večinoma 
jemljemo vzorce pitne vode, opravljamo monito-
ring legionele za potrebe SV in MO RS ter jemlje-
mo vzorce hrane in brise iz naših kuhinj. Labora-
torij z analizami podpira veterinarsko ambulanto. 
Na področju zoonoz (med katere spada npr. virus 
SARS-CoV-2) in gospodarsko nevarnih bolezni pa 
sodelujemo z Veterinarsko fakulteto in Nacionalnim 
veterinarskim inštitutom.

V laboratoriju vzorce vode in hrane analiziramo 
s klasično mikrobiologijo. Bakterije se dokazuje-
jo s pomočjo mikrobioloških gojišč, na katerih se 
posamezne bakterije razrastejo v kolonije in jih 
lahko opazujemo s prostim očesom. Tak način do-
kazovanja predpisujejo ISO-standardi in sloven-
ska zakonodaja. Na področju zoonoz in vzorcev iz 
veterinarske ambulante uporabljamo imunološke 
metode s tehniko ELISA in z imunofluorescenčnim 
mikroskopom. 

Letos bo laboratorij končal obsežno nadgradnjo, ki 
smo jo začeli že lani. Ta obsega decembra doba-
vljen molekularni laboratorij, v katerem s pomoč-
jo PCR-analize ugotavljamo prisotnost nukleinskih 
kislin (DNK in RNK) v preiskovanem vzorcu. Prva 
preiskava, ki smo jo vpeljali, je v zadnjem času 
vsem znani PCR-test za koronavirus. Molekular-

ni laboratorij podpira robotski sistem za izolacijo 
DNK, ki omogoča obdelavo do 96 vzorcev hkrati. V 
epidemiji lahko ta sistem pokrije večino potreb SV 
in tudi MO. 

Preostali del nadgradnje pa obsega laboratorijsko 
pohištvo in masni spektrometer. Tam, kjer je tre-
nutno še postavljeno mobilno inoks pohištvo, bomo 
z laboratorijskim pohištvom opremili prostore za 
PCR, sterilizacijo in inkubacijo. Prav tako bomo na-
bavili masni spektrometer, ki bo analiziral bakterij-
ske kolonije in določal vrste bakterij, ki zrastejo na 
gojiščih. Tako bomo pomembno skrajšali čas dolo-
čanja vrst bakterij z dveh dni na dve uri. Hkrati pa 
se bo zvišala stopnja zanesljivosti naših rezultatov.

Z načrtovano in že realizirano nadgradnjo SV in MO 
pridobivata sodoben vsestranski stacionarni mikro-
biološki laboratorij, ki lahko izvaja celoten spekter 
diagnostičnih preiskav okoljskih, živalskih in v po-
sebnih razmerah tudi humanih vzorcev na področju 
bakteriologije, virologije in imunologije. Tak labo-
ratorij pa je zanimiv tudi za raziskovalne projekte, 
ki jih načrtujemo z Veterinarsko fakulteto.

V ekipi oddelka za laboratorijsko diagnostiko smo 
nove pridobitve zelo veseli, saj bomo tako zagotav-
ljali kakovostne in zanesljive rezultate v najkraj-
šem mogočem času. S tem uresničujemo osnovno 
poslanstvo in ponujamo polno podporo Slovenski 
vojski pri opravljanju nalog varovanja zdravja in 
življenj. 
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Inženiring – skrb za materialno-tehnična sredstva skozi celotni 
življenjski cikel
Vojaški uslužbenec XIII. r. Jožef Valentinčič, načelnik Inženiringa

Poslanstvo Inženiringa, ki deluje pod okriljem LOGBR, je celovito tehnično ob-
vladovanje materialnih sredstev v SV, razen letalsko tehničnih in mornariških 
sredstev. Sem spada sistemsko urejanje tehničnih področij, pa tudi tehnična 
podpora ob nabavah in modifikacijah ter v nadaljevanju podpora vzdrževanju 
v celotnem življenjskem ciklu materialnih sredstev. Podobno kot so sestavljeni 
kompleksni vojaški sistemi, je tudi Inženiring razdeljen na oddelke oborožitve, 
streliva, vozil, sredstev elektronike in elektroenergetike, v njegovi sestavi pa 
deluje tudi Fizikalno-kemijski laboratorij. Predstavljamo tri različne zgodbe, 
pri katerih sodelujemo v okviru modernizacije Slovenske vojske oziroma s 
katerimi smo uspešno modernizirali posamezno sredstvo in tako razširili oz. 
podaljšali njegovo uporabnost. 

Zagotovitev pogojev za uvedbo LKOV 4x4 – JLTV v redno uporabo 
v SV
Marko Kosi, vodja odseka

Ob nakupih novih materialnih sredstev je delovanje Inženiringa usmerjeno k zagotavljanju čim boljše do-
stopnosti do vitalnih logističnih elementov, ki omogočajo izvajanje celovite tehnično-logistične podpore 
kupljenega sredstva v celotnem življenjskem ciklu. Z drugimi besedami to pomeni:

• zagotovitev dobrih komunikacijskih poti z dobavitelji, 
• dostopnost do tehnične dokumentacije za uporabniško in tehnično raven, 
• zagotovitev specialnih orodij in diagnostične opreme, 
• zagotovitev ustrezne usposobljenosti uporabnikov in vzdrževalcev, 
• specifikacija ustreznih nadomestnih delov za vzdrževanje v lastnih delavnicah Slovenske vojske.

Tehnična dokumentacija mora vsebinsko celovi-
to obsegati informacije, ki so potrebne za varno in 
učinkovito uporabo uvedenih sredstev in tudi njiho-
vo pravilno vzdrževanje ter shranjevanje v obdobju 
daljšega mirovanja oz. skladiščenja. Najprej so to 
navodila za uporabnike, ob njih pa še navodila za 
vzdrževanje, ki jih razčlenimo na servisne priročnike 
(v katerih so podrobneje opisani postopki popravil), 
diagrami električnih vezij ter hidravličnih in pnev-
matskih sistemov, katalogi nadomestnih delov, ka-
talogi specialnih orodij in dodatne opreme, časovni 
normativi popravil, navodila za popravila karose-
rijskih elementov ipd. Količina oz. obseg tehnične 
dokumentacije je najpogosteje odvisen od komple-
ksnosti in zvrsti sredstev (npr. ali gre za sredstva 
zvez, oborožitev, vozila ali druge zvrsti MTS).

Specialna orodja se pogosto uporabljajo že pri iz-
vajanju vzdrževanja na I. stopnji, pri storitvah 
vzdrževanja na II. ali III. stopnji pa so praktič-
no nepogrešljiva. Enako velja tudi za diagnostič-
no opremo, brez katere si izvajanja zahtevnejših 
pregledov in diagnosticiranja napak sodobnih elek-
tronskih sklopov ne predstavljamo več.

Usposabljanja omogočajo seznanitev uporabnikov 
in vzdrževalcev s pravilnimi postopki uporabe in/
ali vzdrževanja. S pravilno uporabo in ustreznim 
vzdrževanjem se močno podaljša življenjska doba 
materialnega sredstva. Za uspešen prenos znanja 
je potreben ustrezen hierarhičen sistem z ustre-
zno (običajno s strani proizvajalca) usposobljenimi 

Specialna orodja za oborožitveno postajo
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Radar je bil prvotno nameščen na vozilo FAP 2026 
6×6. V nekdanji skupni državi je bila predvidena 
licenčna proizvodnja teh radarjev v podjetju Rudi 
Čajavec iz Banjaluke, vendar proizvodnja zaradi 
razpada nekdanje države nikoli ni bila vzpostav-
ljena. Tehnološko je radar izdelek tehnologije po-
znih sedemdesetih let in je že koherenten na oddaji 
(tehnologija učinkovitega brisanja odmevov staci-
onarnih objektov) ter uporablja digitalno procesi-
ranje signalov in prepoznavanje ter sledenje ciljev 
v zraku. Oddajnik je sodoben, zasnovan s cevjo s 
potujočim valom in mrežno modulacijo (zadnja ge-
neracija razvoja cevnih oddajnikov pred razvojem 
polprevodniških oddajnikov), originalni sprejemnik 
pa je precej zastarel s tehnologijo diodnega me-
šalnika na vhodu ter sklopi, izdelanimi na podla-
gi tehnologije diskretnih tranzistorjev (sodobnejše 
naprave uporabljajo integrirana vezja). 

Glavna težava pri vzdrževanju in posledično po-
daljševanju življenjske dobe radarskega sistema 
so številne komponente, ki zaradi starosti in zasta-
relosti niso več v proizvodnji in jih posledično ni 
mogoče kupiti na trgu. Radarski sistem je bil v ži-
vljenjskem ciklu že večkrat posodobljen in modifi-
ciran z namensko izdelanimi ustreznimi nadome-
stni sklopi, ki so  jih izdelali zunanji izvajalci (Iskra, 
GVD, VR elektronika). Tako so bili npr. od večjih 
sklopov zamenjani: sklop napetostno frekvenčne 
zaščite, napetostni regulator agregata, sprejemnik 
in obdelava signalov, prikazovalnik. Prav tako so 
bili obnovljeni celotni hidravlični sistem (hidravlični 

LKOV 4×4 z vgrajeno oborožitveno postajo in oborožitvena postaja Pro-
tector M153

Prikazovalnik slike s katodno cevjo

Mobilni radarski sistem Giraffe Radar
Marko Čebokli, specialist za sisteme C4 

Mobilni radarski sistem Ericsson Giraffe istoimenskega švedskega proizvajalca Ericsson je Slovenska vojska 
pridobila in uvedla v uporabo z nastankom samostojne države Republike Slovenije. 

uporabniškimi inštruktorji in sistemski-
mi inženirji inštruktorji, ki svoje prido-
bljeno znanje in izkušnje prenesejo na 
uporabnike in vzdrževalce materialnih 
sredstev.

Trenutni projekt, pri katerem sodeluje 
več sistemskih inženirjev Inženiringa, 
sta izvedba nakupa in uvajanje v Slo-
vensko vojsko novih oklepnih vozil LKOV 
4×4 JLTV. Poleg zagotavljanja opisanih 
logističnih elementov je za ta projekt 
značilna dodatna obsežnejša aktivnost, 
s katero se samo vozna platforma spre-
minja v bojni sistem. Med dodatne ak-
tivnosti mislimo postopke integracije 
oborožitvenih sistemov, sredstev zvez 
in druge opreme, s katero se vozilo pri-
vede do ustreznega bojnega stanja. 
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valji, tesnila, cevi), oba agregata in visokonape-
tostni transformator.

Zadnji večji poseg, ki je bil izveden v sklopu redne-
ga letnega servisa v Inženiringu, je bila zamenja-
va posebne katodne cevi oz. prikazovalnika slike 
(zastarela tehnologija brez možnosti popravila za-
radi zastaranega proizvodnega programa) z LCD-
-zasloni. 

Kljub posameznim težavam, vezanim na zastarele 
sklope, smo uspešni pri izvajanju posodobitev in 
posledično podaljšujemo uporabnost in življenjsko 
dobo sredstva. 

Vozila MRAP so v celoti prebarvana in ustrezno protikorozijsko zaščitena.

Namestitev novega prikazovalnika slike na LCD-zaslonu

Za doseganje ustreznih lastnosti tehničnega 
sredstva in prilagoditev delovanju enote za odstra-
njevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev se v In-
ženiringu na različnih sklopih vozila izvajajo obno-
ve, predelave, nadgradnje in popravila. 

Najbolj opazna in s stališča voznika tudi najpot-
rebnejša je bila npr. menjava oz. obnova nepreboj-
nih stekel, na katerih se je pojavilo razslojevanje. 
Neprebojna stekla sestavlja več slojev kaljenega 
stekla, med katerimi je prozorno vezivo, s kate-
rim so steklene lamele povezano v trdno celoto. 
Sčasoma se zaradi vpliva UV-sevanja prozorno ve-
zivo razkraja, kar povzroča zamegljenost in moč-

no omejuje preglednost iz vozila, vožnja pa zaradi 
nepreglednosti postane nevarna. V času izgradnje 
se je vsem vozilom zamenjal komplet prednjih ste-
kel, vsa bočna stekla pa se z vozila odstranijo in se 
po obnovitvi, pri kateri se zamenja notranje ela-
stično steklo, ponovno namestijo na vozilo. 

Na področju gonil se je opravil pregled tesnosti 
posameznih sklopov; menjalnika, diferencialov in 
končnih gonil, posebna pozornost pa se je posve-
tila razdelilnemu gonilu, ki ga pogosto imenujemo 
»reduktor«. Pri teh sklopih je bilo ugotovljeno, 
da so bili zaradi neugodne nameščenosti tesnilni 
obroči in drsne površine prirobnic kardanskih gre-

6×6 MRAP Cougar prilagojen za delovanje enote NUS
Vojaški uslužbenec XII. r. Klemen Avguštin, načelnik oddelka, in
vojaški uslužbenec XI. r. Miha Sluga, specialist za vozila 

Slovenska vojska je pred leti prevzela sedem vozil General Dynamics tipa Cougar 6×6 MRAP CAT II. Vozila 
je podarila vlada Združenih držav Amerike po programu Excess Defence Articles iz naslova viška ameriških 
vojaških zalog po zaključku misije Isaf Afganistan. Prednost vozil je v zelo visoki zaščiti prostora za posadko 
(balistična in protiminska zaščita) ter visokem »klirensu« vozila (razdalja med najnižjo točko vozila in tle-
mi). Zaradi teh lastnosti so bila vozila namenjena predelavi za zmogljivosti enote NUS. 
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di izpostavljeni abrazivnim učinkom puščavskega 
peska. Izziv odpravljanja netesnosti je zahteval 
precejšnjo količino truda in iznajdljivosti, za popra-
vila pa je bilo treba vzpostaviti tudi sodelovanje 
z različnimi zunanjimi izvajalci, ki razpolagajo s 
tehnologijo za izvajanje posebnih tehnoloških po-
stopkov, npr. nanos zaščitnih površin kroma, fino 
brušenje. Za premike gonila je bila izdelana tudi 
posebna priprava, s katero je mogoče zanesljivo in 
varno premeščanje gonila z vozila in na vozilo ter 
na delovno mesto vzdrževalnega osebja. 

V času modernizacije je bil v vozila nameščen so-
dobni samodejni protipožarni sistem, ki je bil po-
sebej prirejen za ta vozila. Izdelal ga je priznani 
proizvajalec Kidde Deugra. Protipožarni sistem 
sestavlja več jeklenk z gasilnim medijem, za nad-
zor nad prisotnostjo plamena v prostoru za posad-
ko služijo optična zaznavala plamena, v motornem 
prostoru pa temperaturna zaznavala. Zaznavala 
požara, jeklenke in krmilne enote so medsebojno 

povezana s posebnim večdelnim snopom električ-
nega vezja, ki je vzporedno s preostalo dodatno 
napeljavo nameščeno v posebne vode na vozilu. 

V času modernizacije vozila je bil v celoti na novo 
zgrajen električni del vozila in dodatno vgrajen si-
gnalni, osvetljevalni ter videonadzorni sistem, ki 
omogoča vozniku in posadki spremljanje okolice 
vozila ter kot tak daje podporo vozniku pri ma-
nevriranju z vozilom. 

Dodana je bila oprema, ki omogoča priklop za zu-
nanjo anteno za robota (ki je del specialne opreme 
enote), vtičnice 230 VAC za dopolnjevanje akumu-
latorjev vozila, vtičnice 230 VAC in 24 VDC za pri-
ključitev morebitnih dodatnih porabnikov, pretvor-
nika iz 24 VDC na 230 VAC (inverter) idr. 

Prav tako je bil v celoti spremenjen in z regali ter 
opremo nadgrajen notranji del vozila in prilagojen 
za namestitev potrebnih materialnih sredstev ter 
orožja s strelivom za namensko delovanje enote 
NUS. 

Predelana notranjost – nameščeni regali za opremo 
enote NUS

Vgrajen sistem C4I s pogledom na preoblikovan in 
nadgrajen kokpit voznika v ozadju

Posebno zahteven del projekta je bila dodatna vgradnja sistema C4I, ki ga sestavljajo:

• sredstva zvez (Tadiran TRC-40, TRC-04, Harris 152 in SPR),
• taktični računalnik Login DR-10,
• motilec WBS-2500-jammer,
• GPS Rockwell Collins DAGR,
• napajalne distribucijske enote NDE 10-4 (plod domačega znanja). 
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Tekmovanje oddelkov SV 2022
Višji praporščak Anton Kerin, enotovni podčastnik LOGBR

LOGBR je med 4. in 6. majem 2022 organizirala in izvedla 9. 
tekmovanje oddelkov SV z mednarodno udeležbo. Poleg enaj-
stih oddelkov Slovenske vojske so se tekmovanju pridružili še 
štirje oddelki partnerskih vojsk – nacionalne garde Kolorada, 
hrvaške vojske, češke vojske in kosovskih varnostnih sil. Tek-
movanje je popestrila razgibanost gorenjskega zemljišča, pa 
tudi dinamika vojaških veščin in spretnosti na delovnih točkah. 

Oddelki so se prvi dan pomerili na daljši, 25-kilo-
metrski razdalji, kjer so na devetih delovnih točkah 
pokazali svojo psihofizično pripravljenost, marsikje 
pa se je bilo treba izkazati tudi s pravilno presojo 
situacije. Noč so prebili v naravi, v patruljni bazi. 
Drugi dan tekmovanja pa so se po petkilometrski 
premagani razdalji pomerili še v tekmovalnem stre-
ljanju oddelka, kjer ni bilo pomembno samo število 
podrtih tarč, temveč tudi hitrost streljanja. Celotna 
aktivnost je pokazala, da lahko usposobljen odde-
lek opravi vse naloge tudi na težje prehodnem te-
renu, močan timski duh pa oddelek še utrdi. 

Ker za odlično delovanje oddelka ne zadostujejo 
samo znanja in obvladovanje veščin, temveč je po-
treben tudi timski duh, ki daje občutek zaupanja in 
prijetnega vzdušja znotraj oddelka, je bil moto tek-
movanja – usposobljenost, preživetje, timski duh. 

V skupni razvrstitvi je prvo mesto zasedel 132. 
gorski polk, drugo mesto oddelek hrvaške vojske, 
tretje mesto pa oddelek kosovskih varnostnih sil. 
V razvrstitvi Slovenske vojske je prvo mesto zase-
del 132. gorski polk, drugo mesto 20. pehotni polk 
in tretje mesto 74. pehotni polk. Oddelka Gardne 
enote in Rodovskega bataljona 1. brigade sta za-
sedla četrto in peto mesto.

Pri organizaciji in izvedbi so pomagali pripadniki 1. 
brigade, 72. brigade, Centra za združeno bojeva-
nje, 430. mornariškega divizijona, 15. polka vo-
jaškega letalstva, Enote za elektronsko bojevanje, 
Enote za komunikacijsko-informacijske sisteme, 
Specializirane enote vojaške policije. Velika zah-
vala gre tudi Enoti Vojašnice Petra Petriča, saj so 
njeni pripadniki tekmovanje podpirali na vsakem 
koraku. 
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V Logistični brigadi smo dobri tudi v športu 
Vojaški uslužbenec XII. r. Rajko Petek, VU za odnose z javnostmi, in 
višji štabni vodnik Miran Kolman, višji podčastnik za operativne zadeve

Najboljši vojak LOGBR leta 2021

Poddesetnica Anja Domanjko

Logistična brigada je v dvajsetih letih svojega delovanja organizirala številna prvenstva Slovenske vojske 
v različnih športih (nogomet, orientacija, šah) vrsto let sodelovala pri organizaciji patruljnega teka na Pok-
ljuki, letos je že tretjič organizirala tekmovanje oddelkov Slovenske vojske z mednarodno udeležbo ter se 
vseskozi s svojimi pripadnicami in pripadniki udeleževala športnih tekmovanj. 

Pripadniki LOGBR so v letu 2021, kot tudi vsa pred-
hodna leta, vložili veliko truda in volje v priprave 
in udeležbo na športnih tekmovanjih, ki so bila žal 
v zadnjih dveh letih okrnjena zaradi covida-19. V 
poveljstvu nam je uspelo sestaviti moško in žensko 
ekipo za prvenstvo SV v patruljnem teku Brajnikov 
memorial. Tekmovanje je tradicionalno in poteka 
dva dni na Gorenjskem. Je velik preizkus fizične in 
psihične pripravljenosti udeležencev. Tekmovanje 
poteka v več disciplinah (kolesarjenje, plavanje, 
gorski pohod, veslanje, reševanje testov …) in traja 
vsak dan od šest do osem ur. Ekipi sta dosegli prvo 
in tretje mesto, kar je prispevalo h končni uvrsti-

tvi poveljstva LOGBR na drugo mesto ter osvojitvi 
prvega mesta v točkovanju najboljše enote SV v 
športu leta 2021. K tej prestižni lovoriki so prispe-
vali tudi posamezniki in PE LOGBR na prvenstvih 
SV v šahu, lokostrelstvu, orientaciji, kolesarstvu, 
triatlonu in strelstvu.

Ne smemo pa pozabiti, da je lepo število pripadnic 
in pripadnikov Logistične brigade članov športnih 
reprezentanc Slovenske vojske, ki nastopajo na 
svetovnih vojaških igrah (letnih in zimskih), sve-
tovnih vojaških prvenstvih in regionalnih prven-
stvih. 

Skupinska po »Brajniku« Poveljnik LOGBR sprejema pokal naj športne enote 2021.

Je pripadnica VZE/ROLE 2LM, medicinska tehnica. Odlikuje jo zelo visoka ra-
ven znanja splošnih vojaških, pa tudi specialističnih veščin. Je fizična odlično 
pripravljena in zelo dobra strelka. Pri delu je izjemno strokovna, natančna in 
zanesljiva, prav tako je vešča predajanja svojega znanja.

Še posebno se je izkazala kot udeleženka vaje Black Swan (vaja ESD) ter na 
vaji BMTF (Balcan Medical Task Force) in drugih usposabljanjih v tujini, kjer je 
del slovenske ekipe. Izkazala se je kot odlična pripadnica Vojaške zdravstvene 
enote in ROLE 2LM. 

Njeno voljo, angažiranost, marljivost in uspehe so prepoznali tudi v Oddelku 
za pridobivanje kadra v SV in jo povabili, da sodeluje kot promotorka in influ-
encerka. Aktivno sodeluje pri promociji vojaškega poklica in s tem pri promo-
ciji za pridobivanje kadra v okviru projekta Enotni. 
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Najboljši podčastnik LOGBR leta 2021

Štabni vodnik Simon Jelen

Je pripadnik 670. logističnega polka v Četi za oskrbo, na dolžnosti vodnega 
podčastnika. Uspešno je nadomeščal poveljnika voda med daljšo odsotnostjo, 
prav tako je tudi nadomeščal četnega podčastnika. Vodil je usposabljanja pri 
ravnanju z orožjem in izvedbo streljanj. Sodeloval je na vedovnih usposablja-
njih in usposabljanjih pripadnikov pogodbene rezerve.

Z znanjem in strokovnostjo, kakovostjo in natančnostjo ter odnosom do dela 
in delovnih sredstev prispeva pomemben delež k uspešni izvedbi nalog 670. 
LOGP in LOGBR. Oktobra 2021 je v duhu osebnega in kariernega razvoja začel 
dolžnost poveljnika učne enote v Veščinskem centru.

Je izredno motiviran in samoiniciativen, s čimer pozitivno vpliva na celoten 
kolektiv. 

Logistika v kakršni 
koli obliki je vedno 
prisotna v vojaškem 
in civilnem življenju. 
V bistvu se niti ne za-
vedamo njenega ob-
sega v vsakdanjem 
življenju. Vse, kar 
počnemo z zagota-
vljanjem bivanja in 
življenja doma sami 
zase, zagotavljate 
logisti za pripadni-
ke Slovenske vojske. 

Skrbite, da se »vojaški aparat« lahko premika, da je 
sit, zdravstveno oskrbljen, skratka, da lahko opravlja 
svoje naloge. 

Vojaki in vojakinje, podčastniki in podčastnice, vo-
jaški uslužbenci in vojaške uslužbenke ter vsi drugi 
v Logistični brigadi, cenim vas in vaše delo. Kjer koli 
vas obiščem ali srečam, ste v pogonu, v akciji. Nikjer 
niste brez razloga. Vaše sposobnosti, znanje in izku-
šnje se kažejo v vašem delu. In to delo ni preprosto. 
Velikokrat zahteva velik psihofizični napor, ki ga ma-
lokdo vidi. Vse vaše naloge zahtevajo premišljenost, 
pazljivost in skrbnost. Lahko govorimo o avtomeha-
niku, o orožarju, o pripadniku, ki skrbi za skladišče, 
postavlja šotor, ki vozi tovornjak ali drugo vozilo. Da 
ne govorim o pripadniku, ki vzame bris za testiranje, 
pripravlja iglo za odvzem krvi, izvaja dezinfekcijo, 
ali pa o komer koli drugem iz Logistične brigade. In 
vedno je treba premisliti, preden kaj narediš, in tre-
ba je narediti pravilno, sicer gre lahko nekaj narobe, 
pride do poškodbe ali ne deluje prav. 

Pogum ni samo domena pehotnega vojaka, kadar 
gre na bojišče, zavedajoč se, da ga lahko to sta-
ne življenje. V spremljanju dogodkov nedaleč od 
nas lahko vidimo, kaj pomeni logistika za delovanje 
vojske. Logistika je nepogrešljivi in ključni element 
uspeha. Pogumni ste tudi logisti, vsak na svojem 
področju. Kadar opravljate naloge, ste lahko vedno 
samozavestni, ker imate znanje in bogate izkušnje 
ter ste strokovnjaki na svojem področju. Vendar pa 
včasih ne gre tako, kot bi moralo iti. Modro se je 
takrat ustaviti, premisliti in si morda priznati, da bo 
potreben kak nasvet, kako naprej. Tudi to je pogum. 
Vprašati kolega, sodelavca ali nadrejenega za nas-
vet, ga prositi za pomoč. To vodi v zaupanje, pove-
zovanje, tovarištvo in utrjevanje timskega duha. Z 
upoštevanjem Kodeksa vojaške etike in dobro med-
sebojno komunikacijo smo še bolj profesionalni in 
posledično tudi uspešnejši. 

Enotovni podčastniki, spremljam vaše delo, ki ni lah-
ko. Ob kadrovskem pomanjkanju častnikov so mar-
sikatera ramena veliko bolj obremenjena. Hvala vam 
za vztrajnost in skrb za vaše pripadnike.

Od oktobra preteklega leta pa nas povezuje še ne-
kaj – naša zlatorumena baretka s kokardo LOGBR. 
Zavedajmo se, da smo opaženi že od daleč in na 
vsakem koraku. Nosimo jo vedno in ponosno, saj po-
meni moč, stabilnost in vztrajnost. Čestitam vsem 
za dosedanje uspešno delo in z dvignjeno glavo še 
naprej zastopajte barve Logistične brigade. 

Misli enotovnih podčastnikov Logistične brigade

Višji praporščak Anton Kerin, brigadni podčastnik Logistične brigade
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Vzdrževanje materi-
alnih sredstev in delo 
vzdrževalcev je ne-
malokrat prezrto in 
podcenjeno, čeprav 
je to stalna, nepretr-
gana aktivnost, ključ-
na v miru in vojni. 
Vsakdo v vojski se 
dnevno srečuje s pro-
dukti dela naših pri-
padnikov, pa se tega 
ne zaveda. Pripadniki 
157. logističnega pol-

ka s svojim delom pozitivno vplivajo na zagotavlja-
nje ustreznih pogojev za usposabljanje in delo enot, 
saj s svojim delom zagotavljajo tehnično brezhibnost 
vozil, oborožitve, komunikacijske opreme in streliva.

Delo na področju vzdrževanja zahteva obilico teh-
ničnega znanja, pridobljenega na vedovnem uspo-
sabljanju in utrjenega na dodatnih strokovnih uspo-

sabljanjih. Ključno vlogo pri oblikovanju odličnega 
mladega vzdrževalca imajo prav gotovo izkušeni 
pripadniki z neprecenljivimi delovnimi izkušnjami in 
dodatnimi znanji ter sposobnostjo prenašanja teh na 
mlajše.

Poleg enot za vzdrževanje odličnosti 157. logistič-
nega polka dopolnjuje enota, ki premore največjo 
ognjeno moč – 45. center goseničnih bojnih vozil. 
Pripadniki svojo vrhunsko usposobljenost, medse-
bojno povezanost in zaupanje dokazujejo na skupnih 
usposabljanjih s pehotnimi enotami in vsakoletnih 
mednarodnih vajah, na katerih za svoje delo žanjejo 
pohvale.

Uspešnost enote ni rezultat dela posameznika, tem-
več izkaz sposobnosti medsebojnega spoštovanja, 
sodelovanja in dopolnjevanja vseh pripadnikov. 
Prepričan sem, da bomo v 157. logističnem polku 
ob skupnem prizadevanju tudi v prihodnje dostojno 
podpirali moto enote NAŠA ODLIČNOST ZAGOTA-
VLJA ZMAGO! 

V veliko čast in oseb-
no zadovoljstvo mi 
je bilo, da sem pred 
štirimi leti prevzel 
dolžnost višjega eno-
tovnega podčastni-
ka 670. logističnega 
polka v LOGBR. 670. 
logistični polk se je 
z leti razvijal v učin-
kovito in uspešno lo-
gistično organizacijo, 
ne le v LOGBR, tem-
več za celotno Slo-

vensko vojsko, ki podpira vse njene enote doma in 
v tujini.

Kot podčastniški kader smo taktično odgovorni za 
uresničitev teh ciljev. Ker smo kadrovsko podhranje-
ni, postane naše delo zahtevnejše in težje pri izva-
janju dodeljenih nalog, ki pa jih opravljamo z vso 
resnostjo in odgovornostjo. Zato pričakujem od sebe 
in drugih pripadnikov enot visoko stopnjo pripravlje-
nosti. Vsak od nas je odgovoren, da spoštljivo nosi 
uniformo, skrbi za vojaško opremo, spoštuje pravila, 
se udeležuje izobraževanj in usposabljanj ter ohra-

nja oziroma izboljšuje svojo psihofizično kondicijo.

Pri izvajanju in spremljanju usposabljanja v naših 
enotah sem bil vedno zelo zadovoljen. Zlasti sem 
ponosen na pripadnike, kadar opažam, koliko znanja 
nosijo v sebi za prepoznavnost naše enote. Pohvaliti 
se moramo, da smo leta 2019 imeli najboljšo voja-
kinjo Slovenske vojske. Predvsem je treba uporabiti 
veliko bojno moč, tehnično izurjenost posameznika, 
ki nas povezuje s timskim delom. Brez timskega dela 
v bojni logistiki pač ne gre. Pomembna sta spoštljiv 
odnos drug do drugega in dobra medsebojna komu-
nikacija.

Vsi potrebujemo zmage, kar ne pomeni, da se bomo 
zadovoljili z doseženimi uspehi, temveč bomo iska-
li možnosti, kako postati boljši, odlični in vrhunski. 
Zmag je več sort in veliko vas je takih, ki zmage 
omogočamo samim sebi in drugim okrog vas.

Zame je najpomembnejša, da še naprej vztrajno 
razvijamo vojaško dušo naše enote, zmagovalno 
miselnost, logistično nepopustljivost, odgovornost, 
drznost spoprijemanja z izzivi, strokovnost, koope-
rativnost, predvsem pa tovarištvo in enotne kolekti-
ve. Srečno, 670. logistični polk. Enkrat mravljica, za 
vedno mravljica.  

Praporščak Matej Beke, enotovni podčastnik 157. logističnega polka

Praproščak Marino Brečko, enotovni podčastnik 670. logističnega polka
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Pripadnice in pripa-
dniki Vojaške zdra-
vstvene enote, naša 
enota ima za seboj 
pomemben mejnik – 
30 let delovanja. Za 
vse dosežke, uspehe, 
aktivnosti in spomine 
v tem času bi potre-
bovali posebno revi-
jo, zato na tem mes-
tu pohvala in zahvala 
vsem za strokovnost, 
trud, odrekanje, prip-

ravljenost prispevati k uspehom po različnih področ-
jih in specialnostih v naši enoti in kar je za nas kot 
zdravstveno enoto osnovno – ohranjati zdravje in 
zdravstvena oskrba.

V prihodnjem obdobju naj bodo med drugim za nas 
pomembna tri področja, ki nas bodo kot enoto nare-
dila še boljšo in še bolj vojaško. 

Urejen vojaški kolektiv gradi profesionalne odnose 
horizontalno in vertikalno za učinkovito izvajanje svo-
jega poslanstva, hkrati pa je nujno tudi vložiti dovolj 
prizadevanja v medosebne odnose, ki naj temeljijo na 
spoštovanju in tovarištvu, da bi dosegli horizontalno 
in vertikalno povezanost znotraj skupin, oddelkov, vo-
dov in enot, čet in seveda polka – torej kohezijo.

Motivacija se ne da kupiti niti priučiti. Lahko izvira iz 
nas samih, kadar tako čutimo iz lastnega prepriča-
nja oziroma nazora, lahko pa izvira iz našega okolja, 
bodisi organizacije, bodisi naših soborcev na levi in 
desni, bodisi nadrejenih, ali pa nasprotno, torej od 
podrejenih. Motivacija ima zelo lepo lastnost, ki smo 
jo temeljito spoznali v epidemiji – zelo je nalezljiva, 
če le včasih pogledamo na izzive, ki so pred nami, iz 
druge perspektive.

Vojaška disciplina veliko pove o enoti in pripadniku. 
Lahko smo strokovnjaki na svojem področju, nepo-
grešljivi ali pa razpeti med veliko nalog, vendar nas 
v odličnost poleg navedenega dopolni tudi vojaška 
disciplina. Skozi disciplino smo usposobljeni, skrbi-
mo za oborožitev, sredstva in opremo, smo urejeni, 
gojimo spoštljiv odnos do soborca, nadrejenega in 
podrejenega – torej smo vojaški. Z disciplino pove-
žemo načela enostarešinstva in subordinacije. Vred-
note SV so in naj bodo še naprej naše vodilo. 

Podčastniki uveljavljajmo namero poveljnika in vo-
jaško disciplino, prispevajmo h koheziji in motivaciji, 
to je naše poslanstvo. Ne prepustimo se občutku, da 
so uspehi v preteklosti dovolj, niti da zaradi napak in 
težav ne moremo naprej. 

»Success is not final, failure is not fatal: it is the co-
urage to continue that counts.« Winston S. Churchill

Srečno, VZE!  

Praporščak Andrej Draksler, enotovni podčastnik Vojaške zdravstvene enote
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