
KLJUČNE VAJE IN AKTIVNOSTI



 

Enota za specialno delovanje je nosilna enota za pripravo Kopenskega odreda za specialno 

delovanje in sodelovanje na vaji na Madžarskem, za pripravo in izvedbo SOFEVAL je 

odgovorno Poveljstvo sil. 

JACKAL CAVE 2022  

5.–24. september 
Lokacija: Madžarska 

Naloge:  

– izgradnja zmogljivosti Kopenskega odreda za specialno delovanje (KOSD),  

– preverjanje zmogljivosti po Natovi metodologiji preverjanja specialnih sil (angl. Special 
Operations Forces Evaluation – SOFEVAL). 



 

 

 

 

1.brigada Slovenske vojske je nosilna enota za pripravo in izvedbo vaje 

ZVEZDA TRIGLAVA 

12.–23. september 
Lokacija: Gorenjska – strelišče in vadišče Mačkovec, plezališči Iglica in Kupljenik, Gorenja vas, 

Hotavlje, planinska koča na Ermanovcu, Blegoš 

Naloge: usposabljanje iz vojaškega procesa odločanja, integracija gorskih veščin v gorsko 

bojevanje nižjih taktičnih enot v sodelovanju z zavezniki. 



 

72. brigada bo v nizu vaj izvedla več aktivnosti, vse pa so povezane z vzdrževanjem in 

demonstracijo doseženih operativnih zmogljivosti bataljonske bojne skupine, zaključkom 

operativnega cikla in preverjanjem končnih operativnih zmogljivosti za sodelovanje v kolektivni 

obrambi. 

SVARUNOV POGLED 

PREVERJANJE ZMOGLJIVOSTI 

ZDRUŽENA TAKTIČNA VAJA RODOV Z BOJNIM STRELJANJEM ČETE 

12.–30. september in 6.–21. oktober 
Lokacija: OSVAD Poček ter območja policijskih uprav Celje, Maribor in Novo mesto 

Naloge:  

̶ usposabljanje pehotnih in inženirskih enot s podporo letal in helikopterjev, enot 
brezpilotnih letalnikov ter skupna urjenja s policijo, 

̶ preverjanje zmogljivosti čete v Natovi pobudi o pripravljenosti (NATO Readiness 

Initiative – NRI), 

̶ priprave čete za napotitev v Natovo operacijo na Slovaško, 

̶ nadgraditev koncepta priprave in izvedbe taktičnih vaj z bojnim streljanjem nižjih 

taktičnih enot . 



 

Poveljstvo sil je odgovorno za pripravo in izvedbo celotnega niza vaj ter pripravo in izvedbo 

poveljniško-štabne vaje. 

POVELJNIŠKO-ŠTABNA VAJA SIL SLOVENSKE VOJSKE 

7.–14. oktober 
Lokacija: mirnodobna poveljniška mesta enot, del poveljstev pa bo skladno z načrti premeščen 

na teren predvsem na področju jugozahodne Slovenije 

Naloge: preverjanje sistemskih rešitev delovanja Slovenske vojske v nacionalni in kolektivni 

obrambi. 



 
430. mornariški divizion je nosilna enota za pripravo in izvedbo vaje 

LADJA 

10.–14. oktober 
Lokacija: potniški terminal Luke Koper in Koprski zaliv 

Naloge: urjenje poveljstva in posadk plovil v načrtovanju in uporabi standardnih postopkov 
plovbe, načrtovanju in postopkih nadzora akvatorija, pomorske zaščite v pristanišču, sidrišču 
in plovbi, oblikovanju pomorske slike ter usmerjanju pomorskega prometa. 



 

Logistična brigada je nosilna enota za pripravo in izvedbo vaje Balkanskih namenskih 

zdravstvenih sil  (Balkan Medical Task Force – BMTF), katerih vodenje je Slovenska vojska 

prevzela julija letos. Na vaji bodo sodelovali pripadniki petih od šestih držav, ki sodelujejo v 

zmogljivosti (Slovenija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija). 

VAJA BALKANSKIH NAMENSKIH ZDRAVSTVENIH SIL  

17.–21. oktober 
Lokacija: OSVAD Poček 

Naloge: usposabljanje na 2. nivoju zdravstvene oskrbe, diagnostika in evakuacija.  


