
MED OBRAMBO IN POTRESOM – mednarodna vojaška vaja 

Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost - DRM2 EX 21 

 

Namen in cilj vaje. 

Namen vaje DRM2 EX 21, ki poteka v času od 18. do 29. oktobra 2021 

na območju Republike Slovenije je okrepiti sodelovanje naše domovine 

z državami članicami EU in pridruženimi partnericami. Slovenska vojska 

jo organizira v podporo slovenskega predsedovanja Svetu EU. 

Sodelovale bodo tudi civilne agencije ter zmogljivosti Civilne zaščite – 

URSZR.  

Cilj vaje je dvig odpornosti omenjenih držav in njihovih struktur za 

delovanje v kriznih razmerah. Pri tem kot pomemben del mobilnosti in 

znanja sodelujejo tudi Luka Koper, DARS, Slovenske železnice in 

Inštitut Jožef Štefan.   

Za zagotavljanje učinkovite podpore civilnim strukturam pri krepitvi 

odpornosti na naravne in druge nesreče s strani Slovenske vojske, je 

ključnega pomena tesno medsebojno sodelovanje ter skupna vloga pri 

obrambi in odzivanju na krizne razmere na območju Republike 

Slovenije, EU in regije.  

 

Vojaška vaja med resničnostjo in pripravljenostjo – »SCENARIJ« 

Varnostni izzivi, s katerimi se sooča človeštvo, so v grobem posledica 

človeških napak ali naravnih nesreč.  

Scenarij vaje - DRM2 EX 21 predvideva oba omenjena dejavnika: 

»…izbruh oboroženega konflikta v namišljeni državi MIDLAND, ki se 

nahaja na severovzhodu Evrope izven meja Evropske Unije (EU). EU 

podpre skupno vojaško posredovanje s ciljem vzpostavitve varnega 

okolja in prekinitve sovražnosti. 

Zaradi svoje izjemne geostrateške lege in koridorjev mobilnosti bo 

Slovenija po scenariju zagotavljala podporo države gostiteljice in 

začasno zbirno območje zavezniških in partnerskih sil EU. 

Med prihodom v Slovenijo scenarij predvideva rušilni potres in 

aktiviranje državnega načrta s strani CZ ter pomoč Slovenske vojske pri 



zaščiti in reševanju civilnega prebivalstva. Slovenija za pomoč pri 

odpravi posledic potresa zaprosi tudi preko evropskega mehanizma. 

Številne države članice EU in pridružene članice iz regije se hitro 

odzovejo in v pomoč pri reševanju ponudijo svoje sile. 

Krizne razmere v regiji skušajo izkoristiti neidentificirane oborožene 

frakcije, ki z napadi na kritično infrastrukturo skušajo onemogočiti 

okrevanje po naravni nesreči…« 

 

Katere mednarodne zmogljivosti sodelujejo na vaji?  

Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, 

Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Madžarska, Kosovo, Luksemburg, 

Črna gora, Severna Makedonija, Slovaška, Češka, Poljska, Romunija, 

Slovenija.  

V podporo odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč 

sodelujejo specializirane enote za prečiščevanje vode, dekontaminacijo 

območij, helikopterske reševalne enote, enote specializirane za 

reševanje v gorah in urbanih naseljih in inženirske enote. 

Zaščito ozemeljske celovitosti in suverenosti RS ter zavarovanje 

koridorjev mobilnosti čez Slovenijo v okviru vojaških operacij v zaledju, 

po vodstvom Slovenske vojske urijo pripadniki mednarodne bojne 

skupine. 

Udeleženci vaje že v Sloveniji. 

Udeleženci mednarodne vojaške vaje so že nastanjeni v vojašnici 

barona Andreja Čehovina v Postojni in taboru »Phoenix« na Osrednjem 

vadišču SV POSTOJNA. V dnevih med 22. in 28. oktobrom bodo 

nekatere aktivnosti izvajali zunaj vojaških območij. Sodelujoči so 

seznanjeni s pravili delovanja na vaji, značilnostmi slovenske kulture, z 

našo skrbjo za okolje ter bogato slovensko narodno in 

vojaško zgodovino. 

Kje bo potekala vaja DRM2EX 21? 

Vaja se bo odvijala v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS 

Ig in na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Ankaran, 

Vipava, Bloke, Sodražica, Cerknica in Kranj. Vaja bo potekala v 

dnevnem in nočnem času. 



COVID-19  

Vaja DRM2EX 21 se odvija ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja epidemije COVID-19.  

Kako do več podatkov o poteku vaje? 

www.slovenskavojska.si, obveščanje občin in lokalnih društev s strani 

SV o dogodkih, ki bodo potekali  v posameznih občinah na določen dan. 

Možni so obiski vadbenih aktivnosti po dogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZDRUŽENI – ODPORNI – VARNI v Evropi“ 

 


