
Okvirni program aktivnosti na Vojaškem taboru in predmetnik 

Pred 

začetkom 

tabora 

(okvirno 14 

dni prej) 

 Zadolževanje intendantske opreme v 
skladišču uniform ROJE,  

Obvozna pot b. š., 

Ljubljana – Šentvid 

1. dan 

5. 7. 2021 

ob 08.00 

 Prihod v Kadetnico (VOK v lastni režiji – 
parkiranje na parkirišču za obiskovalce, 
kjer bo možno vozilo pustiti do konca 
tabora), 

 Uvodno urjenje (nošenje uniforme), 

 Seznanitev z opremo,  

 Priprava za premik in izvedba premika v 
vojašnico B. Kekca Bohinjska bela 

Vojaški objekt 

Kadetnica Maribor 

Engelsova 15, 2000 

Maribor  

 Prihod v vojašnico Boštjana Kekca 
Bohinjska Bela,  

 Zadolževanje orožja in drugih sredstev 

 Nastanitev, 

 Pričetek usposabljanja.  

Vojašnica Bohinjska 

Bela 

(podpis pogodb)  

2. - 8. dan  Usposabljanje po načrtu  Vojašnica Bohinjska 

Bela z širšo okolico  

9. - 12. dan   premik na prostor za taborjenje, 

  postavitev tabora, 

  usposabljanje  

Vojaški poligon 

OSVAD Poček - 

Postojna ali vadišče 

Mačkovec (Bohinjska 

Bela) 

13. dan  Premik v vojašnico  Vojašnica Bohinjska Bela  

 Priprave na odhod  

 Razdolževanje opreme, 

 Zaključek tabora (potrdila). 

Vojašnica Bohinjska Bela  

14. dan 

18. 7. 2021 

NKK 17.00 

 Prihod v Kadetnico, 

 Odpust učne enote (dijakov in študentov)  

 Odhod domov v lastni režiji (možen 
transport in odlaganje po poti z avtobusom: 
smer Bohinjska Bela, Ljubljana, Celje, 
Maribor) 

Zaključek aktivnosti v 
Bohinjski beli, transport 
do Maribora - Kadetnica  
(prihod v popoldanskem 
času)  

 



PREDMETNIK  
Program obsega predmetna področja v trajanju skupno 140 ur, oziroma 120 kontaktnih ur 
predavanj in usposabljanj na OSNOVNEM NIVOJU in 115 kontaktnih ur na VIŠJEM NIVOJU – 
preostanek ur so materialne priprave in rezervni čas, in sicer: 

 
PREDMETI  
 

o Splošni vojaški predpisi in postrojitvena pravila 
o Osebno orožje s poukom streljanja  
o Taktika z osnovami preživetja in bojevanja na bojišču 
o Metodika vojaškega usposabljanja z osnovami vojaškega voditeljstva 
o Športna vzgoja 
o Druge dejavnosti in rezervni čas 


