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Poveljnik in četni podčastnik sta sprejela štafetno 
palico ter predstavila enoto in sebe. Tako kot pri prvi 
nisi vojak po duši, če ne čutiš mravljincev ob branju 
poslanstva pripadnikov druge čete. Njihov stare-
šinski kader z okrepitvami iz celotne Slovenske 
vojske sestavlja ogrodje čete Sierra. Na turbu-
lentnih in zahtevnih pripravah so enoto uspešno 
pripravili za napotitev na misijo Kfor.

Nadaljujemo predstavitev opreme. Tokrat je 
poudarek na opremi posameznika, od uniforme, 
kompleta za bivanje na terenu do vrhunskih 
opazovalnih sistemov. Seveda kakovostna osebna 
oprema ne šteje veliko, če je ne uporabljamo. Na 
tem področju poskušamo v 74. narediti skok 
naprej. Zelo aktivno se ukvarjamo s streljanjem, 
zato je v tej številki članek, katerega namen je 
celosten opis koncepta strelskega usposabljanja v 
Slovenski vojski. 

V tej številki nadaljujemo predstavitev ključnega 
kadra in enot 74. bataljona. Tokrat je na vrsti 2. 
četa. 

JEKLENA VOLJA

Kljub številnim nalogam smo za nekaj tednov 
medse sprejeli kadeta tuje prestižne vojaške 
akademije, tokrat Saint-Cyr. Francoza sta spoznala 
le majhen del naše dežele, vendar sem prepričan, 
da se bosta še vrnila. V Sloveniji nimamo vojaške 
akademije, smo pa za naše nove častnike izvedli 
specializacijo pehote. Upam si trditi, da bi v tem 
obdobju težko našli enoto, ki bi jim omogočala 
boljše razmere za pridobivanje dragocenega znanja 
in izkušenj. Poročnikom smo primerno čestitali na 
proslavi ob dnevu 74. bataljona. Na dogodku smo 
tudi podelili čine, medalje in priznanja. 

V prihodnjem obdobju bo dela bo več kot dovolj, 
tako pa tudi gradiva za naslednjo številko.

Seveda ne moremo mimo epidemije, saj ukrepi za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa že več kot 
leto dni močno vplivajo na naše poklicno delovanje 
in osebno obnašanje. Cepljenje oz. precepljenost je 
edina pot iz tega začaranega kroga omejitev, 
ukrepov in okužb ter hkratnega opravljanja vseh 
nalog. 

PODPOLKOVNIK JURE HIMELRAJH
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BESEDE POVELJNIKA

Veliko prilagajanja, dobre volje in 
potrpežljivosti bomo potrebovali 
ob naslednjem preoblikovanju 
naše organizacije. Včasih spo-
znamo, da je nekaj, kar smo že 
imeli, boljše od tistega, kar 
imamo zdaj. Podobna zgodba je z 
motoriziranimi bataljoni. Prete-
žno samozadostne enote z lastno 
osnovno logistiko, elementi za 
podporo poveljevanja in ognjeno 
podporo so za nekaj časa postali 
lahki pehotni polki brez skoraj 
vsega. 

Bratje in sestre po orožju, 
zima se je prelevila v pomlad. 
Črnilo na letnih načrtih se še 
posušilo ni, ko že pišemo dopol-
nila in popravke. Nič nenavad-
nega, tega smo navajeni, saj 
delamo v izredno razgibani 
organizaciji. 

Živimo v okolju nenehne impro-
vizacije in prilagajanja. S tega 
omejenega vidika smo odlično 
pripravljeni na krizo ali celo obo-
rožen spopad. 
 

Šli smo v preteklost in se nekaj 
let pozneje vrnili v sedanjost. 
Tako so bili v naših ozkih garažah 
že kmalu spet parkirani svaruni, 
za Bežigradom pa valuki. Žal so 
nam pozabili »vrniti« robustno 
poveljniško-logistično in mino-
metno četo. Tako smo danes 
»nekje vmes«. Po sestavi smo 
motorizirani bataljon. Po funkciji 
pa še vedno lahka pehota, saj na 
vozilih nimamo nameščenega 
najmanj 25-milimetrskega topa. 

Ta je ena izmed zahtev za srednjo 
pehoto. Uradno smo pehotni 
polk, kar ni skladno s sestavo in 
poslanstvom enote. 

Rešitev je, vsaj na papirju, 
preprosta. Ponovna uvrstitev do-
datnih poveljniških in logističnih 
elementov ter minometne čete v 
74. pehotni polk, ki bi tako spet 
postal 74. motorizirani bataljon. 
Od tam do bataljonske bojne 
skupine, ki bi morala biti glede na 
nalogo namensko sestavljena 
zmogljivost, pa ne manjka več 
veliko. 

Sicer smo se teme že dotaknili, je 
pa to daljša razlaga, zakaj se v 
reviji pojavlja nekje uradno ime, 
in sicer 74. pehotni polk (74. 
PEHP), drugje pa edino smiselno 
74. (motorizirani) bataljon.

Mislim, da na svetu ni moderne 
vojaške organizacije, v kateri bi 
bilo v miru poveljnikom vseh 
ravni dano tako malo in se od njih 
zahtevalo tako veliko. Eden iz-
kušenejših kolegov, častnik, je že 
pred petnajstimi leti govoril, da 
so časi entuziazma v Slovenski 
vojski minili. 

Ne strinjam se s to izjavo. Mogo-
če je entuziastov manj kot nekoč, 
vendar smo malce bolj zreli in 
izkušeni ter z vso zahtevano for-
malno izobrazbo na vseh ravneh. 
In v nasprotju z marsikom nismo 
nagnjeni k hedonizmu in iskanju 
ugodja. Prej nasprotno. Eden 
najbolj znanih ameriških držav-
nikov je v začetku šestdesetih 
izjavil, da Američani ne gredo na 
Luno, ker bi bilo to preprosto. Če 
bi bilo tako, bi lahko vsak poletel 
v vesolje in naredil majhen korak 
zase in velik skok za človeštvo. 
Ne, gredo, ker je težko, zahtevno 
in izreden izziv. 

Podobno velja za nas. Bojujemo 
se z mlini na veter, ker smo 
trmasti in so nam take ovire izziv. 
Tisti, ki tega ne razumejo, tudi 
nikoli ne občutijo zadovoljstva, 
ko je ovira premagana, ko se mlin 
ob padcu raztrešči na tisoče 
kosov. Tak pristop je ključen za 
poveljnike in temelj vojaškega 
poklica. Ko je korak počasnejši, 
nahrbtnik in orožje vedno težja, 
pasovi ribajo, čelada pritiska na 
glavo, še bolj odločno stopimo in 
k nadaljevanju spodbudimo so-
trpina na levi in desni. Do cilja. In 
naslednjega pohoda. 

BESEDILO:  JURE HIMELRAJH
FOTO:  ALEKSANDER STANKOVIĆ IN LUKA MITROVIĆ



Navsezadnje sta tudi odsotnost 
poveljnika bataljona in nezdruž-
ljivost funkcije namestnika – 
izvršilnega častnika negativno 
vplivali na pripravljenost enote. 
Kot kaže, bo z vrnitvijo čete 
Sierra s Kforja 43 pozno jeseni 
tudi to za nami. Po dolgem času 
bomo lahko na naloge pošiljali 
formacije enote, od oddelka do 
čete.
 

Eden največjih mlinov na veter, s 
katerim smo se bojevali v 
preteklih letih, so bile stalne 
napotitve čet in večjega ali 
manjšega dela poveljstva na 
misijo Kfor. Kaže, da se, skladno 
z napovedmi, prispevek Slove-
nije v Kforju manjša in ne bo več 
obsegal motorizirane čete. Za 
nas je to izredno pomembno. V 
zadnjih treh letih smo na Kosovo 
poslali več kot štiri motorizirane 
čete, s preostalimi elementi več 
kot petsto pripadnikov. Vsaka 
napotitev zahteva veliko časa in 
energije za načrtovanje, organi-
zacijo in izvedbo številnih dejav-
nosti. Še bolj pomembno je, da je 
zadnja leta nemogoče sestaviti 
formacijsko oz. generično četo za 
misijo. To pomeni, da so bili 
pripadniki čete iz celotne vojske. 
Da prihajajo iz drugih enot, samo 
po sebi ni sporno, prej nasprotno. 
Težava je bila, da poveljnik ni 
imel pravočasno kadrovsko 
popolnjene in materialno oprem-
ljene čete. Še bolj pomembno je, 
da smo poveljnikom zagotovili 
vedno manj časa in prostora za 
razvoj kolektiva skozi proces 
zahtevnega usposabljanja. 

Tudi zaradi teh omejitev ne 
organiziramo formalnih in dru-
žabnih dogodkov. Odsotnost 
postrojev in večjih dejavnosti 
negativno vpliva na informiranje, 
to pa tudi na zavedanje o tem, 
kaj se dogaja v bataljonu. Tudi 
dan bataljona je minil ob mini-
malni udeležbi. Vseeno pa izre-
kam iskrene čestitke vsem pre-
jemnikom medalj in priznanj ter 
povišanim v činu. Dolga vrsta 
prejemnikov je jasen znak, da ni-
smo počivali in da so vsi dali veli-
ko, nekateri pa še več. 

Pohvalo si zaslužite vsi pripadniki 
bataljona. Zahvaljujem se vam 
za trdo delo, osebna odrekanja in 
prilagodljivost. Kljub dodatnim 
obremenitvam smo vse naloge 
opravili skladno s standardi. 
Meseci pred nami bodo med 
najbolj zahtevnimi letos. V tem 
obdobju nas čaka napotitev čete 
Sierra na Kfor 43, konsolidacija 
ob vrnitvi SVNKON Kfor 42, 
udeležba čete na mednarodni 
vojaški vaji Defender 21, sodelo-
vanje na vajah Slovenske vojske, 
slovesnosti ob dnevu Slovenske 
vojske in obletnici pekrskih 
dogodkov ter nenačrtovane in re-
dne naloge. Skoraj zagotovo nas 
bodo še naprej pri vseh dejav-
nostih omejevali ukrepi za boj 
proti epidemiji.
 

Bravo! 
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ŽIVLJENJEPIS POVELJNIKA 2. PEHČ

FOTO:  LUKA MITROVIĆ

STOTNIK JURE REPINA

2019–2021: poveljnik čete, 2. pehotna četa/74 pehotni polk

2001–2005: Srednja strojna šola Maribor (tehnična gimnazija) 

Mednarodne operacije in misije: 

Osnovna vojaška izobrazba:

2011: VED 51101 – častnik pehote

2014–2019: poveljnik učnega voda, Šola za častnike, Center vojaških šol 

Dodatno vojaško usposabljanje:

2015: pedagoško-andragoško izobraževanje, Center vojaških šol in   

                   74. motorizirani bataljon/72. brigada

Nadaljevalna vojaška izobrazba: 

2005–2009: Obramboslovje, vojaški modul, Fakulteta za družbene vede 

                   Univerze v Ljubljani

2017: štabni tečaj (Maneuver Captains Career Course), Fort Benning, ZDA

2011: Mechanized Leader Course, Fort Benning, ZDA

Poveljniške dolžnosti: 

2010–2014: poveljnik voda, 74. motorizirani bataljon/1. brigada, 

2019: namestnik poveljnika učne čete, Šola za častnike, Center vojaških šol 

2010: VED 71100 – častnik inženirec 

Civilna izobrazba: 

2009: Šola za častnike, 21. generacija, Center vojaških šol

          Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

2011: T3 Counter IED Course, Hohenfels, Nemčija

2012: Isaf 17, poveljnik voda za bojno podporo, Ft. Leimbach, Afganistan
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BESEDILO:  JURE REPINA
FOTO:  LUKA MITROVIĆ

ČLOVEK JE NESKONČEN VIR POTENCIALOV! 

pripadnice in pripadniki DRUGE!

 

V letu in pol, odkar imam čast 

voditi eno najmočnejših čet v 

Slovenski vojski, sem ugotovil, 

da sem obdan s številnimi kom-

petentnimi posamezniki, s kate-

rimi ustvarjamo pogoje za dose-

ganje našega poslanstva. Naša 

četa je vedno tam, kjer nas po-

trebujejo. Da lahko uspešno op-

ravimo vse naloge, bi sicer v 

zadnjem obdobju potrebovali 

stroj za kloniranje. Pa vendar 

smo pri izvedbi uspešni, pogosto 

celo odlični. Pripadniki 2. čete 

smo vedno zraven in kljub oseb-

nemu in družinskemu odrekanju 

vedno izpolnimo naloge in po-

slanstvo. Na to smo lahko pono-

sni!

Ohranjanje kohezije, vzdrževa-

nje in nadgrajevanje zmožnosti 

za delovanje so v preteklem letu 

postali eden ključnih ciljev, saj se 

je četa temeljito kadrovsko pre-

oblikovala. Uspelo nam je prese-

kati gordijski vozel pri kadrovskih 

izzivih in začeti kadrovsko »ob-

novo« čete.

Približujemo se  cilju pomlajeva-

nja kadra. Glede na kompetence 

in potencial vas, pripadnikov, 

načrtujemo pogoje za naslednje 

naloge. Leta 2020 smo izvedli 

kadrovsko konsolidacijo, to bo-

mo nadaljevali tudi letos. Vi, 

pripadniki, ste naše največje bo-

gastvo. Vzajemna podpora je 

odločilna. 

V zadnjem obdobju smo oprav-

ljali zelo veliko različnih nalog, v 

katerih ste številni pripadniki 

lahko razvijali ali dokazovali svoj 

potencial. Če je bil pred nekaj leti 

poudarek na klasičnih oblikah 

usposabljanja in delovanja, sta 

leti 2020 in 2021 postregli z 

nalogami, pri katerih smo se 

poleg drugačnih oblik usposab-

ljanja spoprijemali tudi z epide-

mijo covida-19 in z njo poveza-

nimi ukrepi.

Spoštovani 

Pri razvoju potencialov sledimo 

korakom:

2. pehotna motorizirana četa je 

ena od dveh čet v Slovenski voj-

ski, ki ima po sestavi, oprem-

ljenosti in predvsem odnosu 

prvine najmočnejše čete v Slo-

venski vojski. Skladno z vojaško 

doktrino temelji vojskovalna moč 

na idejni zasnovi, bojni moči 

in bojni morali. Mi v »DRUGI« 

se držimo teh načel. Sicer na naši 

ravni sorazmerno malo vplivamo 

na idejno zasnovo delovanja 

Slovenske vojske, smo pa zato 

najpomembnejši in neposredno 

odgovorni za zagotavljanje bo-

jne moči in bojne morale. Ta 

ključna dejavnika nas vodita in 

od nas zahtevata, da postanemo 

in ostanemo zavedni, usposob-

ljeni in predani, da razumemo 

poslanstvo in sledimo nameri, da 

kot pri motorju vsak bat posebej, 

toda vsi skupaj poganjamo 

kolesja peklenskega stroja in do-

sežemo končno stanje. Naj pov-

zamem bistvene dejavnike pri 

tvorjenju bojne moči: 

1. Prepoznajte svoje prednosti 

(usmerjeno se lotite tistega, v 

čemer ste dobri in tam posta-

nite najboljši).

2. Zavežite se poti do cilja, in ne 

cilju. 

3. Spremembe izvajajte postop-

no, z majhnimi koraki.

4. Učite se iz svojih napak in na-

pak drugih.

5. Kljub padcem ohranjajte sa-

mozavest.

VOJSKOVALNA MOČ

psihofizična pripravljenost in 

strokovnost bojevnikov, bojna 

operativnost orožja in opreme, 

sinergija in kohezija pri delova-

njih ter vzdržljivost delovanja. 

Vezni člen teh dejavnikov je 

bojna morala, ki je prepletanje 

motivacije, vrednot, voditeljstva 

na vseh ravneh in upravljanje 

kadrov ter virov.

7



ź formiranje, priprave, prever-

janje in napotitev čete Sierra 

na Kfor 39;

ź podpiranje nalog v sistemu 

zaščite in reševanja Vihra;

ź sodelovanje na nalogah v 

sklopu vaje Preskok (organi-

zacijsko in izvedbeno od ravni 

voda do čete na težišču 

delovanja v sestavi 10. PEHP);

DOSEŽKI V ZADNJEM 

OBDOBJU

ź sodelovanje na mednarodni 

vojaški vaji Rock Kleščman in 

taktični vaji z bojnim stre-

ljanjem voda;

Povzemam nekatere največje 

dosežke in pomembne naloge 

čete v preteklem obdobju:

Naša četa je vedno zraven! Bodisi 

na težišču (sile za odločilno 

delovanje) bodisi ob strani (v 

sestavi sil za podporo delovanja). 

ź priprave in doseganje končne 

operativne zmogljivosti v 

sestavi bataljonske bojne 

skupine;

ź sodelovanje na mednarodni 

vojaški vaji Noble Partner;

ź podpiranje nalog takojšnjih 

odzivnih sil;

ź sodelovanje v sklopu jesen-

skega usposabljanja; 

ź taktična vaja z bojnim stre-

ljanjem voda oktobra 2020;

ź testiranje simulatorja MOS-

PAT in podpiranje prenove 

strelskega zvezka št. 4;

ź testiranje akustičnih tarč, 

simulatorjev, novih oboro-

žitvenih postaj, novih termo-

vizijskih kamer;

Naše specifike so naša prepo-

znavnost. Samo v eni četi v Slo-

venski vojski ima poveljnik za 

vsaj oddelek »Horvatov«. Samo 

dve četi sta taki, ki delujeta na 

kralju med kolesnimi oklepniki v 

Slovenski vojski – na »stroju«. 

Pripadniki 2. pehotne čete, pred 

nami je obdobje, ko bomo kot 

četa delovali vsak v sestavi druge 

enote. Z oblikovanjem delovnih 

skupin in sestave Kfor 43 se za 

krajše obdobje naša četa prila-

gaja kadrovskim izzivom, vendar 

sem prepričan, da boste glede na 

značilen bojni karakter nada-

ljevali odlično delo. Čaka nas 

obdobje številnih nalog in obre-

menjenosti. Zmage v preteklosti 

so dobra popotnica, vendar ne 

smemo zaspati na lovorikah. 

Kljub temu da zdaj niso optimalni 

časi glede na kadrovsko raz-

kropitev čete, ostanite ponosni 

na svojo pot, in hrabro naprej v 

nove zmage! 

ź nosilna enota za formiranje, 

priprave, preverjanje in napo-

titev čete Sierra na misijo Kfor 

43.

ź podpora s silami v sestavi 

kontingenta Kfor 42;

ź izvedba številnih terenskih 

usposabljanj za doseganje in 

potrjevanje zmožnosti delo-

vanja v sestavi bataljonske 

bojne skupine in 74. pehot-

nega polka (taktična vaja z 

bojnim streljanjem oddelka 

Bač, Mačkovec, Bohinjska 

Bela, terensko usposabljanje 

za boj v urbanem okolju);

Spoštovani pripadniki, biti pove-

ljnik 2. pehotne čete mi je v iz-

redno čast! Ob vas se lahko vsak 

poveljnik počuti živega. Tudi mo-

goče nedodelan načrt najde pot 

prek vaše usposobljenosti, stro-

kovnosti, lojalnosti in tovarištva 

do uresničitve in cilja. Bolj ko je 

naloga zahtevna, bolj doka-

zujete, da smo četa z zdravim, 

ustvarjalnim in odgovornim jed-

rom in pripadniki, ki jim ni vse-

eno. 

»Kar storiš zase, umre s tabo, kar 

delaš za druge, živi večno!« 

»DRUGA VEČNO!«

Pripadniki, osebno se zahva-

l jujem vašim družinam za 

izkazano podporo in razume-

vanje pri opravljanju naših nalog 

v službi DOMOVINE! 

SREČNO, DRUGA! 

8



9

2. PEHOTNA ČETA
ČLOVEK JE STROJ

2

SLEDI MI ...

OBOROŽEN SEM Z NEUSTRAŠNO VOLJO, 

SEM SRCE BOJA IN BITKE.

UMIK, PORAZ, NEUSPEH ... NE RAZUMEM DEFINICIJ TEH BESED.

NAJBOLJE USPOSOBLJEN VOJAK V SLUŽBI DOMOVINE.

SEM HITER, IZURJEN, MOTIVIRAN IN PREDAN.

POGUMOM IN ODLOČNOSTJO.

OB SEBI IMAM TOVARIŠE, KI MI STOJIJO OB STRANI 

NIKOLI NE BOM IZDAL ZAUPANJA SOBORCEV, 

SEM UTELEŠENJE MOČI SLOVENSKEGA NARODA, 

NE ODNEHAM, NE POPUŠČAM IN NIKOLI SE NE VDAM.

LOJALNOST IN DOMOLJUBLJE.

SLABOSTI NI V MOJI GLAVI IN V MOJEM SRCU.

NADREJENIH IN DOMOVINE.

VEDNO SEM PRIPRAVLJEN, VEDNO TU, 

JAZ SEM TO, KAR PRIČAKUJEJO, DA SEM,

DA SE ODZOVEM KLICU DOMOVINE.

JAZ SEM PEHOTNIK!

V DOBREM IN SLABEM.

RAZUMEM PA, KAJ POMENIJO ZMAGA, SPOŠTOVANJE, 

NIKOLI NE BOM ZAPUSTIL SVOJIH TOVARIŠEV.

SLOVENSKE VOJSKE IN DOMOVINE.

(Vir: TSOP 2. PEHČ/74. PEHP – dediščina enote)

» »



FOTO:  LUKA MITROVIĆ

ŠTABNI VODNIK GREGOR DROFENIK
ŽIVLJENJEPIS ČETNEGA PČ 2. PEHČ

Civilna izobrazba: 

2006–2007: Šola za podčastnike, Poveljstvo za 

doktrino, razvoj, izobraževanje in 

usposabljanje

2020: višji tečaj za podčastnike, Šola za podčastnike, 

Center vojaških šol 

poslovne vede

Osnovna vojaška izobrazba:

1995–1999: Splošna in strokovna gimnazija Lava,  

                  Celje

Nadaljevalna vojaška izobrazba: 

                  Fakulteta za komercialne in 

2016–2018: diplomirani varnostni menedžer,  

2013: nadaljevalni tečaj za podčastnike, modul A, 

Šola za podčastnike, Center vojaških šol  

Dodatno vojaško usposabljanje:

2006: inštruktor na Warrior Leader Course, 

Hohenfels, Nemčija

2010: Counter IED Course, Nemčija

2011: inštruktor na specializaciji pehote, Šola za 

podčastnike, Center vojaških šol

2011: Mechanized Leader Course, Fort Benning, ZDA

2005: Warrior Leader Course, Hohenfels, Nemčija

Poveljniške dolžnosti: 

2007–2014: poveljnik pehotnega oddelka v 1. 

pehotni četi in 3. pehotni četi 

20. pehotnega  polka

2007: International Preliminary NCO Course, Švica

2010: tečaj za inštruktorje, Poveljstvo za doktrino, 

razvoj, izobraževanje in usposabljanje 

Mednarodne operacije in misije: 

2005: ALTHEA, vodja skupine, Bosna in Hercegovina

2009: Counter IED Course, Turčija

2015: Kfor 31, vodni podčastnik, Kosovo

2009–2010: Isaf 12, poveljnik oddelka

2008: Kfor 17, poveljnik oddelka, Kosovo
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BESEDE ČETNEGA PODČASTNIKA 2. PEHČ
BESEDILO:  GREGOR DROFENIK

Rešitev vseh izzivov v četi je 
kolektiv sam! 

Eden izmed pokazateljev do-

brega kolektiva – sistema je, da 

se ob menjavi dela sistema pro-

ces ne ustavi, temveč prilagodi in 

sčasoma deluje še bolje. Delujem 

v izjemnem, prilagodljivem in 

odprtem kolektivu. Na to sem po-

nosen.

KOLEKTIV 2. PEHOTNE ČETE

Če se izrazim v vojaškem žar-

gonu, sem »dva ponedeljka in en 

petek« ponosen član kolektiva 2. 

pehotne čete. Ko sem konec 

oktobra 2020 sprejel dolžnost 

četnega podčastnika, je bil eden 

izmed prvih izzivov, s katerimi 

sem se srečal, povezan z ukrepi 

za preprečevanje širjenja novega 

koronavirusa. Kot novi pripadnik 

74. PEHP sem stal pred četo 

neznancev z zakritimi obrazi 

(zaščitna maska). Prvi stik med 

dvema človekoma sta navadno 

stisk roke in pogled v oči. Pri tem 

s perifernim vidom »skeniramo« 

poteze obraza in si v možganih 

ustvarimo povezavo med ime-

nom, priimkom in sliko. Z upora-

bo zaščitnih mask se ta proces 

upočasni. Nebesedna komuni-

kacija je okrnjena (mimika obra-

za). Pri svojem delu se včasih 

srečam z izzivi, ki jih je težko re-

šiti. Kadar je rešitev težko najti, 

mi ta sama dobesedno potrka na 

vrata. 

ČLOVEK JE »STROJ« 

Ob naštetih tvornih izkušnjah je 

izredno pomemben njihov pre-

nos na nove pripadnike. Naloge, 

kot so sodelovanje s policijo pri 

varovanju meje, straža in raz-

lične varnostno-nadzorne službe, 

so pomembne, vendar tega pre-

nosa ne omogočajo tako učin-

kovito kot daljša terenska uspo-

sabljanja in spanje na terenu. 

Izjemno sem zadovoljen, da de-

lam s starešinami, ki dajejo pred-

nost realističnemu usposabljanju 

pred kljukico na papirju, čeprav 

to velikokrat pomeni podaljšan 

delovni dan. Še pomembneje pa 

je, da to sprejemajo in razumejo 

tudi vojaki. V zadnjem letu je 2. 

pehotna četa začela spreminjati 

podobo. Novi četni znak in novi 

moto. Pri izbiri in izdelavi novega 

četnega znaka so sodelovali vsi 

pripadniki čete. V ožji izbor je 

prišlo šest znakov, ki so jih 

izdelali vojaki v četi. Priznati mo-

ram, da sem sam pri glasovanju 

malo goljufal … Glasoval sem za 

vseh šest, in to zato, ker so vsi 

znaki vsebovali del tradicije čete. 

Ne glede na spremembe v imenu 

čete v zadnjih 15 letih se tradicija 

ohranja. Izjemno ponosen sem, 

da sem sprejet v kolektiv 2. pe-

hotne čete. Po 18 letih v 20. pe-

hotnem polku sem ponovno v 

enoti, ki spoštuje svojo zgodo-

vino, se iz nje uči in hkrati ne po-

čiva na lovorikah. Verjamem, da 

bomo pripadniki 2. čete skupaj 

napisali še več uspešnih zgodb.

Izkušenejši pripadniki 2. pehotne 

čete se še vedno spominjajo ju-

nija in julija leta 2007, ko so se 

kot tedanja 1. motorizirana četa 

udeležili terenskega usposab-

ljanja čete z bojnimi vozili pehote 

(BVP) in pozneje kot četa BVP na 

mednarodni vojaški vaji (MVV) 

septembra in oktobra istega leta 

dosegali končne operativne zmo-

gljivosti. Leta 2008 je četa pris-

pevala dva voda v misijo Isaf 

(Isaf 8 in 9). Maju 2009 je začela 

uvajati novo pridobitev – srednje 

kolesno oklepno vozilo (SKOV) 

Svarun. To je uspešno končala s 

preverjanjem junija 2010. Istega 

leta je četa na misijo Isaf 14 v 

Afganistan poslala motorizirani 

vod na svarunih. Leta 2012 je 

začela ponovni cikel in ga kronala 

s preverjanjem končne operativ-

ne zmogljivosti na MVV v Hohen-

felsu. Leta 2013 je bila napotena 

na misijo Kfor. Tistega leta se je 

po transformaciji preimenovala v 

3. pehotno četo. Leta 2014 je 

začela priprave na misijo Kfor 30, 

ki jo je leta 2015 tudi uspešno 

končala. Po vrnitvi je bil iz se-

stave enote oktobra 2015 prvič 

aktiviran vod takojšnjih odzivnih 

sil za potrebe nadzora migrant-

ske krize. Vod je deloval v treh 

krajih: Šentilju, Gruškovju in 

Središču ob Dravi. Leta 2016 se 

je četa udeležila MVV Immediate 

Response na vadišču Slunj. Leta 

2017 se je en vod udeležil MVV 

Saber Guar-dian, ki se je začela 

na vadišču Grafenwöhr v Nemčiji. 

Naši so bili pridodani prvemu ba-

taljonu drugega konjeniškega 
s t ndregimenta (1  Squadron/2  

Cavalry Regiment – War Eagles), 

s katerimi so izvedli tritedensko 

usposabljanje in premik v Bolga-

rijo. Po šestdnevni konsolidaciji 

so izvedli še premik v Gruzijo, 

kjer je potekala zaključna vaja 

Noble Partner. Ta se je končala s 

taktično vajo z bojnim strelja-

njem brigade v defenzivnem 

delovanju. Preostanek čete je v 

tem času izvajal vodna usposab-

ljanja in streljanja v okviru cikla 

bataljonske bojne skupine. Okto-

bra 2017 je četa dosegla končno 

operativno zmogljivost. Februar-

ja 2018 se je 3. pehotna četa pre-

imenovala v 2. pehotno četo. Sle-

dila sta preverjanje bataljonske 

bojne skupine (zimsko in letno) 

ter prevzem naloge zagotav-

ljanja takojšnjih odzivnih sil. Leta 

2019 je četa izvedla priprave in 

napotitev na misijo Kfor 39. V 

2020 se je 2. pehotna četa udele-

žila vseh terenskih usposabljanj 

v sklopu vaj Preskok in z enim vo-

dom izvedla TVBS voda v sklopu 

mednarodne vojaške vaje Rock 

Kleščman. Leta 2021 je naša 

prednostna naloga zago-toviti 

motorizirano četo za Kfor 43. 

ČE JE GLAVA BISTRA, TELO DELA.

11



STOT.
JURE REPINA

ŠVOD.
GREGOR DROFENIK

ŠVOD.
ROBERT VIDOVIČ

POR.
UROŠ HORVAT

POR.
ALEN HALILOVIĆ

VVOD.
MATEJ ROJKO

VVOD.
BENO GOLOB

VVOD.
DAMJAN ČASAR

ŠVOD.
ALJOŠA KODRIČ

VVOD.
ALEŠ MARINIČ

VVOD.
ALJOŠA PEČAR

VVOD.
ELVIS HORVAT

VVOD.
BOJAN LEBAR

VVOD.
ROK GAJŠEK

VVOD.
SAŠA MATUL

1 POVELJNIK ČETE

10 POVELJNIK VODA

12 POVELJNIK 1. ODDELKA

14 POVELJNIK 3. ODDELKA

1. VOD 

    ODDELKA 60 mm

8 POVELJNIK 2. ODDELKA

3.VOD

4 ČETNI OSKRBNIK

11 ENOTOVNI PODČASTNIK

16 ENOTOVNI PODČASTNIK

15 POVELJNIK VODA

7 POVELJNIK 1. ODDELKA

6 ENOTOVNI PODČASTNIK

LEGENDA:

2 ENOTOVNI PODČASTNIK

3 NAMESTNIK ČETE

9 POVELJNIK 3. ODDELKA

2. VOD

18 POVELJNIK 2. ODDELKA

17 POVELJNIK 1. ODDELKA

5 POVELJNIK VODA

13 POVELJNIK 2. ODDELKA

19 POVELJNIK MINOMETNEGA     

1
. 

V
O

D

2
. 

V
O

D

3
. 

V
O

D

ORGANIGRAM 2. PEHČORGANIGRAM 2. PEHČ

POR.
LUKA MARINŠEK

VVOD.
SIMONA VALIČ

VVOD.
IVO GJEREK

1

23

4

6

5

7

8

9

10 15

11

12

13

14

16

17

18

19



USPOSABLJANJE KONTINGENTA 

Primanjkljaj kadra se je ravno pri 

nadzoru množic in nemirov, kjer 

šteje vsak vojak, pokazal kot 

velik izziv. Pri teh postopkih 

namreč štejeta številčnost in 

složnost oz. uigranost vsakega 

vojaka s preostalim moštvom. 

Dinamičnost priprav je zahtevala 

takojšen aktiven odziv vsakega 

prišleka, od poročnikov specia-

listov rodovskega bataljona iz 

artilerije in čete zvez 1. brigade 

do vojakov 157. logističnega pol-

ka, ki popolnjujejo četo Sierra. 

Že konec januarja je četa izvajala 

priprave na strelske vaje in op-

ravljanje osebnega strelskega 

testa s pištolo in avtomatsko 

puško. Četa je bila namreč ob po-

polnitvah s kadrom tako rekoč 

nenehno sredi priprav ter v pol-

nem pogonu in motivaciji trenut-

nega moštva, kljub kadrovski 

podhranjenosti in natrpanemu 

urniku. 

Med pripravami in izvedbo je bila 

deležna kar dveh variant taktične 

vaje z bojnim streljanjem od-

delka. Bolj klasične v obliki teka 

in pretekom ob odzivu na stik v 

varianti A ter misijskim nalogam 

prilagojeni varianti B, ki je ob-

segala odziv na stik ob zausta-

vitvi patrulje s strani »doma-

činov« (odziv na zasedo). Po 

končanih osnovnih in prvih nada-

ljevalnih strelskih usposablja-

njih se je za četo začel najbolj 

zanimiv in za nekatere pripad-

nike, ki se prvič udeležujejo mi-

sije v sklopu Kfor, konceptualno 

nov del usposabljanja - nadzor 

množic in nemirov. Četa se je iz 

teh postopkov usposabljala naj-

prej na vodni in nato na četni 

ravni, kjer smo se pripadniki 

seznanili s postopki delovanja v 

kordonu. Skupaj s svojimi vodi in 

na koncu s četo smo se urili v 

postopkih 3000 let stare taktike 

kordonov kot strnjenih zidov 

ščitov. Ti so še živi predvsem v 

policiji, vojaški policiji in seveda 

vojski v mirovnih operacijah, kjer 

koli je treba vzdrževati javni red 

in mir. Pri tem smo se pripadniki 

spoznali še z zanimivimi tehni-

kami ravnanja ob napadu z molo-

tovkami in preizkusili delovanje 

solzivca na lastni koži (in očeh).

Posebnost priprav pred napoti-

tvijo na misijo na vseh ravneh sta 

bila usposabljanje in usklaje-

vanje »vstopnih« administra-

cijskih postopkov novega kadra, 

ki je popolnjeval četo in druge 

elemente vse do sredine marca. 

Nekateri med nami so bili napo-

teni z ukazom. Z zelo poznim 

kadrovskim popolnjevanjem je 

bilo v realnem času dveh mese-

cev priprav s tem povezanih 

veliko izzivov. Zagotavljati je bilo 

treba zdravniške preglede, 

zadolževanje intendantske in 

druge opreme, preverjanje 

gibalnih sposobnosti, strelska in 

druga veščinska usposabljanja 

ipd. In to ob vseh drugih dodat-

nih nalogah. Vsi ti postopki so 

sovpadali s predvidenimi uspo-

sabljanji. Primanjkljaj kadra se je 

pokazal tudi na glavni vaji iz nad-

zora množic in nemirov, ki smo jo 

izvedli z nepopolno četo. Tudi ker 

je bila četa Sierra na udaru zaradi 

epidemije novega koronavirusa, 

saj se zaradi strnjenega uspo-

sabljanja nismo mogli popol-

noma izogniti obolevanju pripad-

nikov. Četo je rešilo samo pou-

darjeno izvajanje ukrepov glede 

osebne higiene in nošenja mask 

ter delna osamitev zaradi pre-

obilice dela.

Dolžnost je velela udeležiti se 

priprav za Kfor 43 vojaškemu 

kadru vseh mogočih specialnosti 

in formacij do ravni čete. Po 

dolgem času in spremembi var-

nostne situacije na Kosovu se je 

sklenilo, da Slovenija napotuje 

na Kosovo kinetično četo. Ta je 

sestavljena iz treh pehotnih vo-

dov, namesto iz štirih, ob nespre-

menjeni sestavi nekinetičnega 

dela in nacionalnega podpornega 

elementa. Prav tako smo v sklop 

priprav in napotitev na misijo 

Kfor 43 po dolgem času vključili 

tudi pripadnike pogodbene re-

zervne sestave.

13

BESEDILO:  BOJAN KUZMIČ IN ADAM VRTAČNIK
FOTO:  ALEKSANDER STANKOVIĆ IN LUKA MITROVIĆ



Družine in bližnji, razumite in 

podpirajte naše pripadnike na 

nalogah, ker verjamemo, da je 

podpora vzajemna!

srečno in srčno na nalogah!
Četa Sierra Kfor 43, 

Kontingent Kfor 43 je prav tako 

bogatejši ob izkušnji vključe-

vanja pripadnikov pogodbene 

rezervne sestave ter predvsem 

ob reševanju izzivov, povezanih z 

zagotovitvijo enakovrednih po-

gojev za njih. Pred napotitvijo na 

misijo je četa Sierra dosegla več 

kot 90 odstotkov precepljenosti s 

cepivi proti covidu-19 (upošte-

vajoč, da so nekateri pripadniki 

dobili samo en odmerek cepiva). 

Ob visoki želji po čimprejšnji 

napotitvi na naloge na Kfor in 

visoki precepljenosti pa naš boj s 

covidom-19 še ni končan in bo, 

kot kaže, del našega vsakdana 

tudi na misiji. 

Preverjanju vojaške policije iz 

postopkov nadzora množic in ne-

mirov je sledil enotedenski ko-

lektivni oz. operativni premor. 

Nato smo se pripadniki čete Sier-

ra udeležili TVBSO, ki je bil situa-

cijsko prilagojen morebitnemu 

dogajanju na Kosovu: vzpo-

stavljanje stika z eno od skupin 

za povezovanje in opazo-vanje 

(angl. Liaison Moni-toring Team 

– LMT) in njena evakuacija ob 

napadu na objekt, iz katerega so 

delovali (angl. field house). 

Najprej je moral oddelek vzpo-

staviti stik s skupino LMT in pri-

dobiti informacije o dogajanju na 

širšem območju. Sledil je napad 

na skupino, naš oddelek pa je 

moral zagotoviti blokado, omo-

gočiti varen izmik skupini LMT in 

se nato varno umakniti še sam.

Hkrati je bila na Bilah postavljena 

tudi imitacija vhoda v Camp 

Villaggio Italia (CVI), kjer smo 

urili postopke nadzora nad vho-

dom in izhodom iz baze. Objekti 

na Bilah so se uporabljali kot 

imitacija operativnih prostorov v 

CVI, kamor so morali oddelki in 

patrulje pred odhodom na nalogo 

prevzemati in po prihodu z nalo-

ge predajati predvideno doku-

mentacijo in materialno-tehnič-

na sredstva.

Pripadniki čete Sierra so sode-

lovali tudi pri izvedbi prvih patrulj 

operacije Odboj v 2. pehotni četi 

74. pehotnega polka po novem 

konceptu delovanja. Ta obsega 

možnost usposabljanja enot ob 

prisotnostnem patruljiranju na 

nekem območju delovanja, v tem 

primeru območje v določenem 

trikotniku ob meji. Uspešno izve-

dene naključne patrulje so bile 

zasnovane tako, da smo se hkrati 

usposabljali iz t. i. »postopkov 

ob«, ki so predpisani s patruljno 

knjigo, ki se uporablja na misiji.

Pripadniki čete smo poleg vseh 

predpisanih usposabljanj vzpo-

redno opravili tudi usposab-

ljanje za pridobitev licenc za 

vozila MB CDI, Toyota, BOV in 

LKOV.

Vse te izkušnje pomenijo pred-

vsem dodano vrednost pro-

fesionalnemu razvoju, ki ga bo-

mo pripadniki drugih enot od-

nesli v matične enote. 2. pehotna 

četa bo bogatejša za znanje in 

izkušnje, ki so jih drugi rodovi 

prinesli v četo, in seveda za tiste 

z usposabljanja.

Če lahko za vsak kontingent Kfor 

najdemo neko posebno lastnost, 

je posebnost čete Sierra Kfor 43 

počasno nabiranje kadra, vendar 

pa ob tem vsi pripadniki izkazu-

jejo profesionalnost in delovno 

vnemo. Hrbtenice pripadnikov so 

stare in zvite, ampak trdne! 
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SPECIALIZACIJA PEHOTE V 74. PEHOTNEM POLKU

V okolici Bil smo posedli obram-

bne položaje, da bi vzpostavili 

odločno obrambo. Z nami sta bila  

tudi kadeta francoske vojske. 

Skupaj smo analizirali različne 

taktične situacije in izmenjavali 

pridobljeno znanje. Pridodane 

smo imeli tudi minometni odde-

lek in par težkih mitraljezov. Za 

nas je integracija teh podpornih 

orožij predstavljala nov element, 

ki ga je bilo treba vključiti v načr-

tovanje, priprave in izvedbo, da 

bi izkoristili njihove celotne zmo-

gljivosti. Na defenzivnem delo-

vanju smo izvajali naloge, kot so 

usmerjanje posrednega ognja, 

ešaloniranje ognja, odziv na so-

vražnikov artilerijski napad, utr-

jevanje položajev, postavitev ži-

čnih ovir in protitankovskih min, 

poljskega telefona. Največja iz-

ziva sta nam bila komuniciranje 

po radijskih zvezah in nadzor nad 

ognjem na obrambni črti. Med 

veliko koncentracijo ognja je 

zaradi hrupa težko kaj slišati, 

zveze so preglašene, vendar je 

ne glede na to treba imeti stalen 

nadzor. To smo dosegli s pre-

izkusi, v katerih smo uigrali ele-

mente voda, tako da smo vsi 

vedeli, kako se odzvati v nekem 

trenutku in kakšni so nadaljnji 

postopki.

Pripadniki 32. generacije Šole za 

častnike smo bili v predsedniški 

palači sredi decembra lani 

povišani v čin poročnika. Tako 

smo tudi simbolno končali 

osnovno fazo šolanja za častnike. 

Zaradi ukrepov proti novemu 

koronavirusu smo se skupno več 

kot tri mesece izobraževali od 

doma. Opravili smo vse zahte-

vane obveznosti, vključno z 

zaključnim preverjanjem. Prišel 

je čas za specializacijo. Sedem 

od dvanajstih poročnikov se nas 

je odločilo za specializacijo 

pehote, ki se je začela takoj po 

podelitvi čina. Za nosilno enoto 

specializacije je bil določen 74. 

pehotni polk. Specializacijo smo 

začeli z uvodnim sestankom in 

predstavitvijo ključnih zaposle-

nih oz. nosilcev predmetov. Sle-

dila je selitev v prostore 74. pe-

hotnega polka v nam že dobro 

poznane vojašnice. Naslednjega 

dne smo začeli delati s polno pa-

ro. Naši začetki so temeljili 

predvsem na spoznavanju pe-

hotne oborožitve ter namena in 

smiselne uporabe v taktični si-

tuaciji na bojišču. Največji pou-

darek je bil na uporabi posamez-

nega orožja z vidika poveljnika 

voda in kako določene oborožit-

vene sisteme vključiti v smiselni 

koncept delovanja voda. Kmalu 

je sledil naš prvi teren. Ofenzivno 

delovanje in vsem dobro znano 

vadišče Poček sta bila naša 

vstopna točka v pehotni svet. 

Prvič smo se srečali z dejansko  

širino voda in na svoji koži izkusili 

pomen, pomembnost in odgo-

vornost našega poklica. Za uspo-

sabljanje je bila zadolžena tretja 

četa, ki je bila ravno takrat nosil-

na enota takojšnih odzivnih sil. 

Usposabljanje je obsegalo tehni-

ke in formacije premikanja. Na 

terenu smo izvajali različne vrste  

ofenzivnega delovanja: načrto- 

vani napad, zasedo, naskok, 

postavitev patruljne baze itn. Na 

prvem terenu smo se še nekoliko 

»iskali«. Seveda so se pokazale 

nekatere napake, vendar na 

koncu smo se vsi strinjali, da 

rastemo iz dneva v dan, kar je 

tudi namen terenskega us-

posabljanja. Veliko so nam po-

magali takratni poveljujoči, ki so 

nas sproti opozarjali na pravilno 

izvedbo vseh postopkov. Rečemo 

lahko, da je bilo usposabljanje na 

terenu uspešno. Dnevi, ki so 

sledili, so bili zapolnjeni s pri-

pravami na streljanje in naslednji 

teren. V strelskem tednu smo se 

ožje usmerili na najmočnejša 

orožja v vodu. Nekateri smo tak-

rat prvič streljali s težkim mitra-

ljezom M2 Browning in avto-

matskim bombometom GMG HK. 

Tako smo dobili še širšo sliko, 

kako ti dve orožji vključiti v 

načrtovanje delovanja pehot-

nega voda. Po strelskem tednu 

smo ponovno obiskali Poček in se 

usposabljali iz defenzivnega de-

lovanja voda.
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Sledila sta dva tedna v Vojašnici 

generala Maistra, od katerega je 

bil prvi namenjen spoznavanju 

minometov in ognjene podpore, 

drugi pa nadzoru množic in nemi-

rov. Z obema načinoma delo-

vanja smo se prej samo bežno 

srečali. Posebej zanimivo je bilo 

delo v kordonu čete, ki odhaja na 

misijo.

Sledil je teden bojevanja v 

urbanem okolju v Gotenici. Teden 

smo začeli z osnovnimi postopki. 

Tempo so poveljujoči dnevno 

stopnjevali v vse bolj zahtevno 

usposabljanje. Vrhunec tedna 

smo doživeli med usposablja-

njem z uporabo simulacijskega 

streliva (FX). Njegova uporaba 

predstavlja največji približek res-

nični bojni situaciji. Zadnji dan 

terenskega usposabljanja smo 

izvedli zaključno vajo, v kateri 

smo združili celotno pridobljeno 

znanje. Slušatelji menimo, da bi 

taka usposabljanja morala biti 

pogostejša in posledično name-

niti večjo pozornost bojevanju v 

naselju. Po tednu v Gotenici je 

sledil nov teren, na katerem smo 

bili pridodani četi, ki je bila v zak-

ljučnem delu priprav za napotitev 

na misijo Kfor 43. Z njimi smo 

izvedli taktično vajo z bojnim 

streljanjem oddelka (TVBSO). 

Slušatelji smo bili postavljeni v 

različne vloge. Prvič smo upo-

rabljali robotske tarče in spoznali 

razliko med statično in premika-

jočo se tarčo. 

Celoten koncept TVBSO je bil 

zastavljen na podlagi situacije, ki 

se lahko zgodi pripadnikom v 

mednarodnih operacijah in na 

misijah. Oddelek, ki je izvajal pa-

truljiranje, je dobil nalogo, da 

evakuira ogrožene pripadnike 

skupine LMT (angl. Liaison and 

Monitoring Team). Pri tem je pri-

šlo do stika z nasprotnikom. Klju-

čni so bili odziv na stik, evaku-

acija pripadnikov te skupine ter 

izvleka in oskrba morebitnih ra-

njenih pripadnikov oddelka na 

patrulji.

Ob tiskanju revije smo že (verja-

memo, da uspešno) končali 

specializacijo. V preostalih tednih 

smo se naučili še veliko koristnih 

zadev. Ob tej priložnosti se vsi 

iskreno zahvaljujemo vsem pri-

padnikom 74. pehotnega polka, 

ki so sodelovali pri našem us-

posabljanju in nam s svojimi iz-

kušnjami ter znanjem pomagali 

pri tem, da postanemo še boljši.
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OPREMA PRIPADNIKOV 74. BATALJONA 
BESEDILO:  DOMINIK BENKO IN PRIPADNIKI IZVIDNIŠKEGA VODA 
FOTO:  LUKA MITROVIĆ

V preteklih številkah smo že 

pisali o dveh temeljnih vojaških 

načelih. Njuno upoštevanje je 

temelj za preživetje vojaka na 

bojišču. Prvo načelo je priza-

devanje za čim boljšo izurjenost 

v osnovnih vojaških veščinah 

streljanja, premikanja po boji-

šču in komuniciranja. Drugo na-

čelo je iskanje ravnotežja in kom-

promisov znotraj trikotnika og-

njene moči, mobilnosti in zaščite. 

Presek obeh načel je vodilo mo-

dernih vojaških organizacij pri 

zasnovi, oblikovanju in izdelavi 

ter nabavi opreme posameznika. 

Čeprav je namen osebne opreme 

in oborožitve že od začetkov 

bojevanja enak, se oprema skozi 

zgodovinska obdobja nenehno 

spreminja. Od tega, da so se voj-

ščaki bojevali goli, v usnjenih op-

ravah, verižnih srajcah, železnih 

oklepih, do različnih tipov uni-

form iz naravnih in umetnih ma-

terialov. Vsako obdobje je pri-

neslo večjo zaščito in bolj spe-

cializirano opremo, z njo pa na-

vadno tudi večjo težo. Razvoj 

opreme vojaka je določala tudi 

vedno bolj izpopolnjena vojaška 

taktika. Večja hitrost in okretnost 

posameznika sta postali nuja bo-

jevanja. Temu je morala in mora 

slediti tudi oprema.

Slovenska vojska se vedno bolj 

ravna po tem pristopu. Ob 

ustanovitvi Slovenske vojske sta 

kot najbolj vidna izraza nove 

vojaške organizacije izstopala 

nov kroj in maskirni vzorec osno-

vne vojaške uniforme. Ker sta bi-

la sicer podobna, vendar vseeno 

drugačna od uniform preostalih 

vojsk, smo tako dobili neko svojo 

identiteto. Večina se nas še 

vedno identificira s tisto klasično 

zeleno-rjavo-črno maskirno 

kombinacijo. V nadaljevanju smo 

bili priča številnim novostim, ki 

so bile bolj ali manj uspešne. 

Predvsem zaradi nekaterih ne 

najustreznejših je le prišel čas, 

ko Slovenska vojska dejavno išče 

način, kako posodobiti osnovno 

opremo vojaka in jo prilagoditi 

izzivom sodobnega načina boje-

vanja.

Tudi zato, ker je 74. bataljon 

nosilna enota bataljonske bojne 

skupine, smo v preteklem obdo-

bju dobili kar nekaj nove, pred-

vsem intendantske in optoelek-

tronske opreme. Navadno so prvi 

prejemniki te tehnološko napred-

nejše opreme pripadniki izvidniš-

kega voda. Pozneje, ko dobimo 

večje količine opreme, z njo 

zadolžimo še preostale pripad-

nike v bataljonu.

Dočaka l i  smo tud i  prece j 

izboljšav na področju rokov 

pripadanja, saj so odločevalci 

prepoznali potrebo po hitrejšem 

periodičnem opremljanju pripad-

nikov, ki delujejo na taktični rav-

ni. 

Opremo posameznika delimo na 

uniformo, obkrožitev, zaščitno 

opremo, opremo za opazovanje, 

opremo za nošenje in opremo za 

bivanje na terenu. Nekateri izdel-

ki, ki so že ali pa bodo razdeljeni 

pripadnikom v prihodnosti, so bili 

predstavljeni v februarski številki 

Revije Slovenska vojska. 

V našem prispevku zato pozor-

nost namenjamo opremi, ki jo v 

bataljonu že imamo ali jo dobimo 

letos in naslednje leto.
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ZAŠČITNA ČELADA

Novi model balistične zaščitne 

čelade BK-ACH-MC zagotavlja 

visoko stopnjo zaščite pred 

delci, šrapneli in naboji. Sesta-

vni deli čelade so odporni na vse 

vremenske razmere. Dodatni 

nastavki, tudi pikatinijeva letev, 

omogočajo namestitev različnih 

dodatkov, kot so namerilne na-

prave, svetilke, kamere. Izbo-

ljšava na tem modelu je zareza 

na ušesnem delu, ki omogoča 

lažjo in udobnejšo namestitev 

aktivnih glušnikov. Prav tako je 

po ocenah uporabnikov čelada 

udobnejša za nošenje, saj ima 

sodoben sistem prilagoditve ve-

likosti notranjega obroča, ki če-

lado utrdi na glavi, in komplet 

prilagodljivih blaznic. 

Osnovni izdelki bojne uniforme, 

ki jih dnevno uporabljamo, so 

bluzon, hlače, škornji in pokri-

valo. Sem spada še vrsta drugih 

izdelkov, kot so taktična majica, 

vetrovka, zimska oprema ipd. 

Podoben vzorec in barve unifor-

me, kot je naša, se uporabljajo v 

številnih drugih, predvsem za-

vezniških vojskah. Ta tehnološko 

izpopolnjena kombinacija vzor-

cev in barv je bila razvita na pod-

lagi tega, kako ljudje dojemamo 

oblike, prostorsko razsežnost in 

barve. Ker zelo majhen del člo-

veškega očesa zaznava barve, 

možgani »dodajo« svoje, da 

lahko »vidimo« celotno sliko. 

Zaradi tega se uniforma za opa-

zovalca v glavnem zlije z oko-

ljem. 

BOJNA UNIFORMA

LASERSKI NAMERILNI 

SISTEM

 

Nova pridobitev za 74. bataljon 

je laserski namerilni sistem L3-

HARRIS AN/PEQ-15. Montiramo 

ga na pikatinijevo letev, ki je del 

novega kopiščka z ročko.

AN/PEQ-15 omogoča projici-

ranje vidnega laserja na raz-

daljah do 300 metrov. Omogoča 

tudi delovanje v infrardečem 

spektru z možnostjo infrardeče 

iluminacije. Prednost uporabe 

tega sistema je, da omogoča 

krajši odzivni čas kot pri uporabi 

optične namerilne naprave 

Aimpoint CompM2. Med nočnim 

bojevanjem infrardeči ilumi-

nator omogoča osvetljevanje 

bojišča, notranjosti in zunanjosti 

objektov, medtem ko infrardeči 

laser omogoča natančno mer-

jenje. Oboje je nevidno vsem 

brez ustreznih naprav za delo-

vanje ponoči. Opremo v nada-

ljevanju prispevka imajo za zdaj 

samo v izvidniškem vodu 74. 

bataljona. Pričakujemo, da bo v 

naslednjem obdobju na voljo tu-

di pehotnim četam.

AN/PEQ-15 dopolnjujemo z 

binokularnim nočnogledom NYX 

LW Theon, ki bo nadomestil 

zastareli nočnogled Loris Mk-5. 

Je med najlažjimi nočnogledi na 

svetu, saj z AA-baterijo tehta le 

540 gramov. Prednost bino-

kularnega sistema je tudi v pre-

cej izboljšani oceni globine. To 

omogoča lažje premikanje po 

zahtevnem terenu oz. bojišču. 

NYX LW Theon ima možnost 

nastavitve dioptrije in ostrine. 

Tako je izboljšano delovanje 

nočne naprave ob slabši vidlji-

vosti, od mraka (1 luks) do zelo 

temne noči (0,1 mililuksa). No-

čnogled je mogoče namestiti na 

najnovejši model balistične zaš-

čitne čelade BK-ACH-MC. 

NOČNOGLED NYX LW THEON
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TMZJ A-03 s sistemom za hitro odpenjanje je trenutno 

eden najsodobnejših sistemov te vrste na svetu. Zaščitni 

jopič ščiti pripadnika pred drobci minskoeksplozivnih 

sredstev in pred naboji večine pušk in pištol, razen pre-

bojnih nabojev. Prav tako na mestu, kjer je zaščitna 

plošča, varuje pred napadom s hladnim orožjem. Izdelan 

je iz sodobnih materialov z dolgo življenjsko dobo in je 

pre-prost za uporabo. Omogoča tudi modularni način 

upora-be, saj je bojni pas z balistično zaščito ločen od 

zaščitnega jopiča. Na voljo je v različnih velikostih, kar 

omogoča prilagoditev vsakemu posamezniku in največje 

mogoče udobje.

TAKTIČNI MODULARNI ZAŠČITNI JOPIČ 

NOČNOGLED L3HARRIS AN/PSV-14

L3HARRIS AN/PSV-14 je eden najbolj vsestranskih 

nočnogledov tretje generacije na tržišču. Lahko se 

uporablja v ročnem načinu, montiran na čelado za levo ali 

desno oko in za streljanje v kombinaciji z lasersko name-

rilno napravo. Sposobnost projekcije infrardeče svetlobe 

omogoča osvetljevanje kratkega dosega (npr. za pisanje, 

branje karte). Nova tehnologija omogoča boljše sprem-

ljanje okolja ponoči, zlasti kadar je naravna osvetljenost 

zelo šibka. Precej je izpopolnjen prikaz odtenkov bele in 

črne, kar se kaže v izboljšanem kontrastu in zaznavanju 

globine.

Za nočno opazovanje uporabljamo tudi termalno 

opazovalno namerilno napravo Aimpoint IR-Patrol, ki je 

primerna za namestitev na avtomatsko puško, lahki 

puškomitraljez ali mitraljez. Naprava ima možnost obra-

čanja slik oz. simbolov tudi do 180 stopinj. IR-Patrol 

omogoča zajem, ogled, prenašanje in brisanje fotografij. 

Prav tako lahko nastavimo stopenjsko ali samodejno za-

temnitev zaslona. Ta funkcija zmanjša nočno slepoto in 

utrujenost oči ob daljšem opazovanju.

TERMALNA OPAZOVALNA NAMERILNA NAPRAVA 

Večnamenska opazovalna naprava Vectronix MOSKITO 

TI je ena najbolj vsestranskih optičnih naprav. Omogoča 

merjenje razdalje do 10 kilometrov, določanje polarnih 

koordinat in lokacije ciljev oz. naprav ter merjenje veli-

kosti objektov. Deluje lahko kot klasični daljnogled s se-

demkratno povečavo, ima pa tudi zmogljivosti termalne 

kamere z možnostjo zajetja slike ali videa

VEČNAMENSKA OPAZOVALNA NAPRAVA 
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Monokularn i  lasersk i  da l j inomer SIG Sauer 

KILO2400ABS 7 x 25 mm z balističnim kalkulatorjem se 

uporablja za merjenje razdalj do dobro odsevnih ciljev. 

Največji doseg je 3200 metrov. Balistični kalkulator 

omogoča izračun tablic streljanja za pehotno oborožitev, 

ki skupaj z brezžično povezavo in aplikacijo za pametne 

telefone omogoča sinhronizacijo podatkov. Vgrajene 

ima senzorje temperature, zračnega tlaka in vlage ter 

merilnik vetra, ki balističnemu računalniku sporočajo 

podatke o vremenu. V tridesetih letih smo v Slovenski 

vojski na področju opreme zelo napredovali. Če smo še 

pred nekaj leti izvajali strelsko urjenje s čepki v ušesih in 

v neprebojnem jopiču, ki nam je v ležečem položaju 

čelado potisnil čez oči, da nismo videli tarče, smo na 

dobri poti do vrhunsko opremljenega posameznika. 

Zdaj je eden največjih izzivov demografska sestava pri-

padnikov v kombinaciji s težkostjo opreme, ki je za 

civiliste nepredstavljiva, vendar neposredno vpliva na 

mobilnost in premikanje na bojišču. Drug zahteven izziv 

je čas za urjenje. Vrhunska oprema opravlja svojo funk-

cijo šele takrat, ko skoraj postane del tebe, ko poznaš in 

si zase prirediš vsako vrvico, pas, zaponko ipd. To pa je 

mogoče doseči samo z zahtevnim terenskim urjenjem, 

ki seveda zahteva čas in druge vire. 

 MONOKULARNI LASERSKI DALJINOMER

 

Izredno kakovosten komplet je sestavljen iz letne (1) in 

zimske spalne vreče (2), bivaka (3), notranje bombažne 

vreče in podloge za spanje (4). Ta modularni sistem za 

spanje zagotavlja uporabniku udobno bivanje v tempe-

raturah do –20 °C in preživetje v skrajnih razmerah do 

–37 °C. Polnilo spalne vreče je zasnovano tako, da greje, 

tudi kadar je mokro. Oprema za bivanje je združljiva s 

povsem novim šotorskim krilom (5), velikim 3 x 3 metre, 

infrardečim premazom in več kot dvajsetimi načini posta-

vitve. Z dežnim pončem, neprepustnim za vodo in z no-

vim maskirnim vzorcem, ki ima infrardeči premaz in lep-

ljene šive; z večnamenskim zimskim pončem (6), ki se 

lahko uporabi kot zasilna spalna vreča, odeja, podloga za 

visečo mrežo ali samostojen topel plašč. Izdelan je iz tan-

kega in zračnega najlona in izoliran z vrhunskim mate-

rialom, ki ohranja toploto, tudi kadar je moker.

OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU

1

2

3

4

5

6
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KONCEPT STRELJANJ V SLOVENSKI VOJSKI

Merila in postopki (t. i. strelski 

zvezki) opredeljujejo različna 

strelska usposabljanja in strelske 

teste, s katerimi pripadniki Slo-

venske vojske dosegamo letni 

strelski standard. Navodila za 

posamezno orožje ločimo v dve 

skupini, in sicer v Navodilo za 

uporabo in vzdrževanje ter 

Navodilo za usposabljanje. Vsi 

akti so dostopni na intranetni 

spletni strani Strokovnega strel-

skega organa Generalštaba Slo-

venske vojske. Poznavanje teh 

aktov je izredno pomembno za 

starešinski kader 74. pehotnega 

polka.

Področje streljanj opredeljujejo 

dva podzakonska predpisa, se-

dem zvezkov Meril in postopkov 

ter navodila za posamezna 

orožja. Prvi podzakonski predpis 

je Navodilo za streljanja v Slo-

venski vojski iz leta 2018, ki op-

redeljuje streljanja na ravni po-

sameznega strelca, namerilca ali 

posadke orožja in prehod na boj-

na streljanja. V navodilu sta 

pojasnjena pomen teh streljanj 

in vloga nosilcev, ki so v Slo-

venski vojski odgovorni za strel-

sko urjenje. Drugi dokument je 

Pravi ln ik za zagotavl janje 

varnosti na vojaških vadiščih, 

streliščih in poligonih (VVSP) iz 

leta 2019, ki določa standarde 

zagotavljanja varnosti, odgo-

vornost nosilcev in nevarna ob-

močja za posamezno oborožitev.

Strelsko usposabljanje je in bo 

ena izmed tem, ki jim v tej reviji 

namenjamo veliko prostora. Na 

tem področju se je v zadnjih letih 

ogromno spremenilo. Ob vseh 

drugih obveznostih je včasih tež-

ko najti čas za preučevanje nor-

mativnih aktov, kar je prvi korak 

in temelj za razumevanje kon-

cepta streljanj v SV. Namen tega 

članka je predstaviti koncept in 

hkrati spodbuditi vse pripadnike 

74. bataljona, da pri vsako-

dnevnem usposabljanju uveljav-

ljamo opredeljena načela in 

predlagamo izboljšave. Leta 

2006 je Slovenska vojska, vzpo-

redno z uvedbo nove avtomatske 

puške (AP F2000), sprejela nov 

koncept strelskega usposab-

ljanja, ki je podoben konceptu 

britanske vojske (angl. Ope-

rational Shooting Policy). Bri-

tanska vojska ima enega naj-

celovitejših in sistematičnih pri-

stopov pri strelskem urjenju na 

svetu. Program zagotavlja razvoj 

strelsko učinkovitega in varnega 

strelca, namerilca oz. posadke 

ter izvrstno strelsko usposob-

ljene enote. V Slovenski vojski si 

od leta 2008 prizadevamo 

strelska urjenja urediti podobno. 

Pri tem je treba upoštevati raz-

like obeh vojsk. Težava uvedbe 

koncepta streljanj v SV je bila 

zlasti v metodologiji usposab-

ljanja, ki zahteva vzporeden 

razvoj simulatorjev, strelišč, za-

gotovitev potrebnih kvot streliva, 

razvoj tečajev starešinskega 

kadra in ustanovitev varnostnih 

organov. Britanski koncept omo-

goča veliko boljše usposabljanje 

kot koncept nekdanje armade, ki 

ga je Slovenska vojska prevzela 

po osamosvojitvi, vendar pa je 

organizacijsko in varnostno ve-

liko zahtevnejši. Desetletje po-

zneje smo precej stvari približali 

ravni britanskega modela. Po-

membno se je zavedati, da bomo 

uspešni samo, če bomo koncept 

nenehno dopolnjevali. Pri tem je 

poglavitno učenje iz izkušenj, 

pridobljenih v enotah.  

NORMATIVNI AKTI
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3. stopnjo (strelsko testiranje 

ali angl. annual combat marks-

manship test). Preverjanje na-

tančnosti je najpomembnejša 

vaja pri razvoju strelca, saj z nje-

no uspešno realizacijo dokaže, 

da je usvojil strelska načela. 

Vloga vaditelja streljanja (angl. 

coacher) je v tej fazi ključna. 

Ločimo pet stopenj streljanj. 

Prve tri so namenjene pripravam 

in doseganju strelskega standar-

da posameznika (oz. posadke), 

4. prehodu na taktična bojna 

streljanja, 5. pa taktičnim bojnim 

streljanjem in taktičnim vajam z 

bojnimi streljanji. Sistem varno-

sti temelji na kompetenci, ki jo 

pridobimo na posamezni stopnji. 

To pomeni, da 1. stopnje ne mo-

remo začeti, če predhodno (v 

zadnjega pol leta) nismo opravili 

testa ravnanja z orožjem. Na 

taktična bojna streljanja 4. in 5. 

stopnje ne moremo, če pred tem 

nismo opravili testa ravnanja z 

orožjem, pristrelitve orožja in 

strelskega testiranja.

STOPNJE STRELJANJ

1. stopnja (pripravljalna strel-

janja) je sestavljena iz prever-

janja natančnosti strelca in pri-

strelitve oborožitve (angl. group-

ing and zeroing) ter osnovnih ob-

lik streljanj (angl. elementary 

application of fire). 

2. stopnja (nadaljevalna strel-

janja) je iz zahtevnejših oblik 

streljanj (angl. advance appli-

cation of fire), ki so neposredna 

priprava na 

Uspešno opravljena 3. stopnja 

(strelsko testiranje) dokazuje, da 

je strelec (namerilec, posadka) 

pripravljen za taktična streljanja 

in je zato poglavitno zagotovilo 

varnosti. Ločimo tri kategorije 

strelskega testa glede na vlogo, 

ki bi jo pripadniki Slovenske voj-

ske opravljali v oboroženem bo-

ju: test bojnih enot pehote (ma-

never), test drugih rodov in služb 

(obramba položaja) ter test po-

veljstev (samoobramba). 

4. stopnja (prehod na taktična 

bojna streljanja) je vmesna 

stopnja med strelcem in enoto. 

Sestavljena je iz zahtevnejših 

streljanj (na premične cilje, pod 

obremenitvijo, rafalno, v JRKBO-

razmerah in ponoči) in iz tak-

tičnih stez posameznika, para ter 

skupine. 4. stopnja daje temelj 

za združitev različnih orožij rodov 

na 5. stopnji. Taktična bojna 

streljanja izvajamo na 

5. stopnji, in sicer na ravni 

oddelkov, vodov, čet in višjih 

taktičnih enot. Bistveno pri tem 

je, da v usposabljanje vklju-

čujemo različna rodovska orožja. 

Tako se urimo za sobojevanje 

rodov. Bojno pripravljenost pre-

verjamo v obliki taktičnih vaj z 

bojnimi streljanji. Sem poleg so-

bojevanja rodov vključujemo tu-

di elemente poveljevanja in kon-

trole. Najvišjo obliko predstav-

ljajo združene vaje s taktičnimi 

streljanji, v katere so vključeni 

vsi elementi SV (letala, helikop-

terji, brezpilotni letalski sistemi 

idr.). 
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STRELIŠČA, SIMULATORJI 

IN VADITELJSTVO 

STRELJANJA

Usposobljen vaditelj, simulatorji 

in ustrezno strelišče so najpo-

membnejši deli strelskega us-

posabljanja. Vaditelj je izkušen 

strelec, ki svojo veščino prenaša 

na manj izkušene strelce. Pri tem 

si pomaga s simulatorjem, iz 

katerega razbere poglavitne 

napake strelca. Simulatorjev v 

SV je več vrst. Za strelsko 

usposabljanje uporabljamo 

simulatorje visoke ločljivosti 

(angl. high fidelity), ki skoraj 

popolnoma replicirajo oborožit-

veni sistem. Za usposabljanje 

taktike, poveljevanja in kontrole 

uporabljamo simulatorje srednje 

in nizke resolucije (v Slovenski 

vojski JCATS, VBS2 in SSTD). 

Usposabljanje na strelišču z vad-

benim in bojnim strelivom je 

učinkovito samo takrat, ko so vsi 

ključni postopki dobro izurjeni na 

simulatorju. Kot smo pisali v 

prejšnji številki, se je področje 

simulatorjev na območju 72. 

brigade v zadnjih letih močno 

izboljšalo, še vedno pa čakamo 

na strelišče v vzhodnem delu 

Slovenije, ki bo omogočilo objek-

tivno preverjanje strelskega 

standarda. V bataljonu veliko 

pozornost namenjamo usposab-

ljanju na simulatorjih, ki so na 

voljo v vojašnici. Strelsko uspo-

sabljanje s platformami izvajamo 

na Baču, streljanja na 5. stopnji 

pa na Počku, ki je edino strelišče 

v Sloveniji, ki omogoča zahtev-

nejše oblike usposabljanja. 

Glavni element varnosti je kom-

petenca vojakov, podčastnikov in 

častnikov glede na vlogo, ki jo 

imamo v strelskem usposab-

ljanju. Prepričanje, da je varnost 

odvisna le od kakovosti strelišča 

in poveljnika, ki streljanje izvaja, 

je povsem zmotno. Koncept 

streljanj, ki smo ga povzeli po 

britanski vojski, temelji na 

usposobljenem in varnem vojaku 

ter izhaja iz vodenja oborože-

nega boja poklicne vojske. Vsak 

vojak je odgovoren za ravnanje z 

orožjem in vsak oddan strel. 

Poznavanje normativnih aktov, 

obvladanje znanj in veščin s 

področja varnosti na strelišču, 

dobre organizacijske sposob-

nosti in vaditeljstvo streljanja so 

ključne kompetence starešin. To 

področje se v vojaškem šolstvu 

šele razvija, cilj pa je, da vojaško 

šolstvo zagotovi pridobivanje 

ustreznih kompetenc vodjem 

skupin, poveljnikom oddelkov, 

vodnim podčastnikom in povelj-

nikom vodom ter drugim povelj-

nikom taktičnih enot za izvedbo 

kakovostnega strelskega uspo-

sabljanja na vseh stopnjah. V 

vmesnem času je naloga vseh 

nas, predvsem starešin, da s 

proaktivnim delom in samoizo-

braževanjem zagotovimo kako-

vostno strelsko usposabljanje na 

prvih treh stopnjah in pogoje za 

izvedbo streljanj na 4. in 5. 

stopnji streljanj.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
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PISMO IZ
AFGANISTANA

V začetku februarja je proti Heratu v Afganistanu poletel stotnik Mitja Trglec, načelnik sektorja za kadre v 74. 

bataljonu. Mitja je del kontingenta Slovenske vojske, ki je v Afganistanu prisotna že od leta 2004. Zavezništvo je 

misijo Isaf končalo 2015 in takoj začelo operacijo Odločna podpora. Mandat misije se je spremenil. Skladno s tem je 

poudarek na mentoriranju in manj na bojnem delovanju. Kljub temu sta v nemirni državi pod gorovjem Hindukuš 

varnost in zaščita slovenskih pripadnikov na prvem mestu.

Lep pozdrav iz Afganistana v 

Domovino.

Stotnik Mitja Trglec

1. februar 2021: odprava na 

misijo RSM v Afganistan; 19.00: 

zbor v Vojašnici Edvarda Peper-

ka. Pot nas je iz Ljubljane vodila v 

sosednjo Italijo, natančneje v 

bližino Rima (Pratica di Mare), 

oporišče italijanskih zračnih sil 

oz. vojaške letalske baze. Po 

desetih urah vožnje smo zgodaj 

zjutraj prispeli na prvi cilj. Let, ki 

je bil načrtovan ob 11. uri, je bil 

prestavljen na 14. uro. Takrat 

smo se le vkrcali na vojaško tran-

sportno letalo. Pričakoval sem 

šest mukotrpnih ur in pol, vendar 

me je let pozitivno presenetil. Bil 

je nepričakovano udoben, saj so 

bili na letalu nameščeni sedeži, 

podobni tistim na potniškem le-

talu. Po dobrih šestih urah leten-

ja smo prispeli v bližino Dubaja, 

na vojaško letališče in bazo Al 

Minhad, naš drugi cilj. Od tam 

nas je čakal še polet v Herat, na 

naš končni cilj. Ta je bil načrtovan 

za naslednji dan, tako da smo 

noč preživeli kar na letališču. 

Naslednji dopoldan okrog 10. ure 

po tamkajšnjem času smo se 

vkrcali na letalo za Herat. Neko-

liko krajši let od prejšnjega je 

trajal nekje štiri ure in pol. Po 

dveh dneh potovanja smo 3. 

februarja 2021 okoli druge ure 

popoldne prispeli na težko priča-

kovani cilj, v bazo Camp Arena v 

Heratu. Ob prihodu na letališče 

nas je najprej pozdravil poveljnik 

TAAC-W, italijanski brigadni ge-

neral. 

Camp Arena, 8. marec 2021 Sledilo je testiranje na novi 

koronavirus, in sicer z odvze-

mom krvi iz prsta ter brisa iz no-

su in grla. Po uri in pol čakanja na 

rezultate smo po 40 dolgih urah 

potovanja vendarle vstopili v ba-

zo Camp Arena. Pred nami je bilo 

prehodno obdobje, saj smo do 

23. februarja 2021 opravili pri-

mopredajo. Po tem datumu smo 

se preselili v objekt, v katerem je 

nastanjen slovenski kontingent. 

Baza je trenutno po pripove-

dovanju pripadnikov, ki so že bili 

tukaj, kot mesto duhov. Zaradi 

razmer s covidom-19 so pravila v  

bazi zelo poostrena in precej 

drugačna kot običajno. Tako sta v 

bazi odprta le objekt s storitveno 

dejavnostjo in trgovina, ki zago-

tavlja oskrbo z najnujnejšimi 

potrebščinami za osebno higi-

eno. Drugi objekti, kot so fitnes, 

restavracije, jedilnice, so zaprti. 

Tudi domačinov je trenutno v 

bazi le peščica. Med njimi so pre-

vajalci in nekaj osebja, ki dela v 

kuhinji, trgovini in objektu s sto-

ritveno dejavnostjo. Preostali so 

morali bazo zapustiti. Njihovo 

delo in obveznosti smo prevzeli 

nase. Za pranje perila, vzdr-

ževanje baze in popravila infra-

strukture pa poskrbijo pripadniki 

italijanske vojske. Na začetku 

smo najprej opravili uvodni tečaj 

(In Theater Training – ITT), ki je 

obvezen za vse pripadnike mi-

sije. Prav tako so nas seznanili s 

hišnim redom, varnostnoobveš-

čevalno situacijo, protiobveš-

čevalno komponento in zmog-

ljivostmi zračne komponente 

TAAC-W ter trenutnimi razme-

rami v državi. Prvi dnevi misije so 

minili v znamenju zasedanja ob-

rambnih ministrov zavezništva. 

Celoten kontingent je bil v priča-

kovanju rezultata zasedanja, saj 

naj bi se, glede na lanskoletna 

mirovna pogajanja in kot je bilo 

poročano v medijih, do maja 

zavezniške sile umaknile iz Afga-

nistana. Ne glede na to vestno in 

strokovno opravljamo vse nalo-

ge. Naše poslanstvo in naloge so 

predvsem usposabljanje in sve-

tovanje. Tako neposredno pod-

piramo afganistanske varnostne 

sile. Misija Odločna podpora ni 

bojna misija in v njenem sklopu 

se ne izvajajo bojne operacije 

koalicijskih sil. Ključne naloge so 

dvig bojne pr ipravl jenost i 

afganistanskih varnostnih sil, 

podpora učinkovitemu načrto-

vanju in izvajanju bojnih ope-

racij, smotrna uporaba virov v 

boju in strateške komunikacije. 

O razmerah v državi in statusu  

obrambnih ter policijskih sil 

zaradi varnostnih razlogov ne 

bom pisal. Prebivalci potrebujejo 

vso pomoč, kar je lahko dobijo. 

Več kot očitno je, da si vsi po 

dolgih desetletjih vojne želijo 

samo mir. 

Pripadniki SVNKON 13 RSM se 

počutimo dobro, smo motivirani 

in usposobljeni za naloge, ki jih 

opravljamo. Prav tako je odlično 

tudi vzdušje v kontingentu. Čutiti 

je medsebojno spoštovanje, 

tovarištvo in sodelovanje.

FOTO: OSEBNI ARHIV MITJA TRGLECA
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Sicer smo načrtovali, da bi 

gostoma razkazali lepote Slo-

venije, vendar zaradi vseh ome-

jitev to ni bilo mogoče. Vseeno 

smo se potrudili in nekaj časa 

namenili tudi dejavnostim zunaj 

vojaškega okolja. Maribor in 

okolica s svojo bogato zgodo-

vino dajeta priložnosti za razi-

skovanje in spoznavanje slo-

venske kulture in načina življe-

nja.

Mednarodno vojaško sodelo-

vanje je ključno za vzpostavitev 

in ohranjanje vezi med vojaškimi 

organizacijami. Zato mu posve-

čamo veliko pozornosti, časa in 

energije. Tako kot smo enotni 

znotraj SV, moramo biti enotni z 

zaveznicami in partnerskimi 

državami. Ko bo v prihodnosti 

prišlo do krize večjih razsežnosti 

ali celo obsežnih oboroženih spo-

padov, bodo osebne vezi in 

interoperabilnost lahko pomenile 

razliko med zmago in porazom.

Program stažiranja je obsegal 

vrsto različnih tematik. Od sez-

nanitve s slovensko vojaško kul-

turno dediščino, predstavitev 

materialnih sredstev bataljona, 

strelskega usposabljanja na 

trenažerjih in streliščih do po-

stopkov v obrambi in stabiliza-

cijskega delovanja.

Slovenska vojska ima odlično 

razvito mednarodno sodelovanje 

z zaveznicami in partnerskimi 

državami. Del tega sodelovanja 

je tudi že skoraj tradicionalno 

gostovanje tujih kadetov v eno-

tah Slovenske vojske. V 74. 

bataljonu in 2. pehotni četi nas je 

tako kot lani doletela čast, da sta 

kadeta slovite francoske vojaške 

akademije Saint-Cyr del svojega 

stažiranja opravila pri nas v 

Mariboru. Tako kot so naša 

osebna življenja krojili ukrepi 

zoper širjenje novega korona-

virusa, je to prav tako vplivalo na 

stažiranje. Kljub vsem omejit-

vam je 2. pehotna četa vložila 

veliko dela, da smo Slovensko 

vojsko in Slovenijo prikazali v 

najboljši mogoči luči. 

Tako sta kadeta Pierre Lahitte in 

Guillaume Spenle spoznala 

organizacijo, delo, naloge in ka-

der predvsem 2. čete, ki se je pri-

pravljala za preverjanje in napo-

titev na misijo Kfor. Kot zanimi-

vost velja omeniti, da je bil Lahit-

te pred vstopom na akademijo 

član pariške poklicne gasilske 

brigade. Brigado je ustanovil Na-

poleon in je še danes del fran-

coskih oboroženih sil.

V prvem tednu sta kadeta na 

terenu oz. strelskem usposa-

bljanju spoznala oborožitev naše 

čete. Vključili smo ju v proces 

usposabljanja in priprav za iz-

vedbo taktične vaje z bojnim 

streljanjem oddelka. Posebej sta 

bila navdušena nad streljanjem s 

težkim mitraljezom Browning 

M2. Zanju najzanimivejši del sta-

žiranja pa je bil februar. 

Takrat sta prisostvovala pri uspo-

sabljanju iz postopkov nadzora 

množic in nemirov. Glede na to, 

da nas je večina opravila najmanj 

eno misijo na Kfor, se nam takšno 

usposabljanje zdi nekaj običaj-

nega. Za francoska kadeta, ki sta 

bila sicer že na misiji EUTM (Eu-

ropean Training Mission) v 

Maliju, pa je bilo to nekaj novega 

in nenavadnega. Zlasti, ko sta 

stopila na drugo stran kordona in 

se pridružila razgrajačem oz. 

demonstrantom. 

FRANCOSKA KADETA V 2. PEHOTNI ČETI
BESEDILO:  UROŠ HORVAT
FOTO:  LUKA MITROVIĆ
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Urška Prelog

Prispevki, objavljeni v reviji, niso uradno stališče 

Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in 

Slovenske vojske.
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