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Osrednja vaja Slovenske vojske  
PREMIK 2013 

 

Skladno z načrtovanimi usposabljanji v letu 2013 bo 
Slovenska vojska (SV) med 27. majem in 7. junijem 
izvedla osrednjo vajo Premik 2013 — potekala bo na 
ozemlju in v zračnem prostoru Republike Slovenije.  
Na vaji, ki jo vodi 1. brigada SV, sodeluje več kot 400 
pripadnic in pripadnikov, vaja pa je sestavljena iz treh 
sklopov.  
 
V prvem sklopu vaje od 27. maja dalje SV preverja 
zmogljivosti 1. brigade po preoblikovanju taktične ravni 
poveljevanja SV.  
V drugem sklopu vaje SV preverja doseganje končnih 
operativnih zmogljivosti čet 10. pehotnega polka. 
Dejavnosti potekajo na območju Notranjskega Krasa, in 
sicer v okolici  Kostanjevice na Krasu, Komna ter v krajih 
severovzhodno od Sežane in vzhodno od Divače.  
Pripadniki 10. pehotnega polka naloge izvajajo tudi na 
zemljiščih, ki niso v lasti SV, in so bila skladno s 
slovensko zakonodajo vpoklicana v uporabo. Dejavnosti 
se izvajajo na javnih cestah oz. na utrjenih gozdnih 
poteh, pri čemer so za okolico v pretežni meri nemoteče. 
Skladno z zakonodajo pa bo SV morebitne poškodbe na 
teh zemljiščih po koncu vaje odpravila.  
V tretjem sklopu vaje med 2. in 7. junijem poteka 
mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2013, na kateri 
bo SV v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob 
podpori vojaškega letalstva usposabljala usmerjevalce 
zračne podpore. Usposabljanje poteka na štirih delovnih 
točkah (DT) po Sloveniji — na Osrednjem vadišču SV 
Postojna (LR), kjer bodo letala Pilatus SV izvajala tudi 
bojno streljanje na cilje na kopnem, območju Gotenice 
pri Kočevski Reki (DT3), območju Vrhovega pri Sevnici 
(DT4) ter na širšem območju Soriške Planine (DT2), kjer 
zračna plovila simulirajo letalsko podporo. Zaradi 
zagotovitve varne izvedbe vaje ter varnega in 
neprekinjenega zračnega prometa bodo nad območji 
izvajanja vaje začasne zapore zračnega prostora.  

Za vas smo pripravili: 
• otvoritveno slovesnost vaje, 
• statične in dinamične prikaze zračnih plovil 

in opreme enot Slovenske vojske, 
• helikopter Apache, letalo F-16 ter drugo 

vojaško oborožitev opremo zavezniških sil, 
• glasbeni program Orkestra SV idr. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ključni sodelujoči 
 
 

1. brigada (BR) SV 
1. BR na vaji sodeluje z vsemi svojimi enotami, na 
kateri preverja svoje zmogljivosti po preoblikovanju 
taktične ravni poveljevanja SV.  Na vaji se preverja 
tudi končne operativne zmogljivosti čet                  
10. pehotnega polka.  

 

Usmerjevalci združenega ognja  
(angl. Joint Terminal Attack Controllers)  

Predstavlja ključno vez med zmogljivostmi za 
ognjeno podporo (zračna plovila, minometi, 
artilerija) in poveljniki enot na tleh. Usmerjevalci 
združenega ognja iz SV sodelujejo tudi v silah ISAF 
v Afganistanu, saj so nepogrešljiv element zaščite 
sil v bojnih situacijah. 

Na vaji sodelujejo usmerjevalci združenega ognja iz Avstrije, 
Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske in ZDA, opazovalci pa iz 
Črne Gore, Egipta in Romunije. 
 
 

Letalska šola SV 
Na vaji zagotavlja letala Pilatus PC-9M Hudournik in 
usposablja usmerjevalce združenega ognja skladno 
s standardom Nata STANAG 3797 in dokumentom 
sil ISAF SOP 31. V okviru tega usposabljanja je vaja 
Adriatic Strike glavni dogodek (DT2, DT3, DT4 in 
LR). 

 
 

 

Zračna plovila 
 

Poleg plovil SV na vaji sodelujejo tudi zračna plovila 
oboroženih sil Avstrije, Italije, Madžarske in ZDA.  
Urjenje postopkov podpira 18 zračnih plovil. SV na 
vaji sodeluje s šestimi letali Pilatus PC-9M 
Hudournik, tremi helikopterji Bell 206 in s 
helikopterjem AS AL 532 Cougar (za medicinsko 
evakuacijo), italijansko vojaško letalstvo s parom 
letal AMX, Madžari s parom letal SAAB JAS 39 
Gripen, zračne sile ZDA v Evropi pa bodo na vaji 
sodelovale s parom letal F-16 in helikopterjema 
Apache. V zraku hkrati delujeta po dve plovili.  

Lokacije vaje izven zemljišč SV 
 

Vaja 10. pehotnega polka poteka na območju 
Notranjskega Krasa (DT1), vaja Adriatic Strike 2013 pa se 
izvaja na štirih različnih lokacijah (DT2, DT3, DT4 in LR). 


