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Vaja Zvezda Triglava še obsežnejša 
Slovenska vojska se pripravlja na ·izvedbo več vojaških vaj. Na Gorenjskem bo med 12. in 23. septembrom gorska vaja Zvezda Triglava, ki bo potekala na 
Bohinjski Beli pa tudi na območju Gorenje vasi in Blegoša. 

ANAŠUBIC 

Bohinjska Bela - Slovenska 
vojska (SV) bo med 12. sep
tembrom in 21. oktobrom iz. 
ved.la jesenski del iz niza vaj 
Preskok 2022, ki je sesta
vljen iz 18 razlil'nih vaj. So
delovalo bo do dva tisoč pri
padnikov SV tec okoli 250 

pripadnikov partnerskih in 
zavezniških oboroženih sil 
iz devetih držav. Z vajami 

dvigujejo pripravljenost, 
kredibilnost in sposobnost 
izvajati osnovno poslanstvo, 
tj. oboroženi boj, je poudari
la podpolkovnica Nina Ra
duha. Hkrati jim to daje in
teroperabilnost in povezlji
vost z elementi nacionalno
varnostnega sistema, sku
paj z zavezniki in partner
ji pa prispevajo k mednaro
dnemu redu in varnosti, je 
pristavila. 

Na Gorenjskem bodo med 
12. in 23. septembrom iz
peljali vajo Zvezda Trigla
va. Kako se nanjo priprav
lja 132. gorski polk, smo si 
minuli četrtek ogledali na 
vadišču in strelišču Mačk- . 
ovec pri Bohinjski Beli ter 
bližnjem plezališču Iglica. 
Vaja bo potekala na Mačk

ovcu, plezališčih Iglica in 
Kupljenik ter v drugem delu 
na območju Gorenje vasi, 

S priprav 132. gorskega polka na prihajajočo vajo Zvezda Triglava na vadišču Mačkovec pri 
Bohinjski Beli / foto: Primol Pi~u1in 

Hotavelj, na lokaciji planin
ske koče na Ermanovcu in 
Blegošu. »Vaja bo poteka
la že sedmič in v veliko več
jem obsegu kotprejšn{a leta. 
Gre za eno večjih gorskih vaj 
v gorskem območju v Evro
pi. Fizično je precej zahtev
na. Poudarek je na osnovnih 
gorniških veščinah in upo
rabi taktike na težko pre
hodnem terenu,« je pojasnil 
stotnik Jernej Alič, poveljnik 
prve gorske čete 132. gorske
ga polka. Navaji bookoli450 
sodelujočih: poleg sloven
skih vojakov še pripadniki 
ameriške, britanske, poljske 
in madžarske vojske. » Taki 
tereni nam dajo priložnost, 
da se med sabo spoznamo 
poveljujoči, da se spoznajo 
pripadniki in da si delimo 
znanja,« je pristavil Alič. 

Podpolkovnica Nina Ra
duha je posebej opozorila 
tudi na septembrsko med
narodno vojaško vajo Jacl<al 
Cave na Madžarskem, na ka
teri bo sodelovala Enota za 
specialno delovanje SV. Na 
vaji bo potekalo ocenjevanje 
Kopenskega odreda za spe
cialno delovanje po Nato
vi metodologiji. »Moja pri
čakovanja so zelo visoka in 
prepričan sem, da bomo to 

Jernej Alič, poveljnik prve gorske čete 132. gorskega polka 
/ Folo: Prfmof P~ulin 

uspešno izvedli in da bodo 
tudi ljudje v Sloveniji lahko 
zelo ponosni na specialne 
sile,« je dejal poveljnik enote 
za specialno delovanje pod
polkovnik Miha Rijavec. 

S serijo vaj Svarunov pog· 
led bodo septembra in ok
tobra preverjali obstoječe 
zmogljivosti SV ter uspo
sobljenost dveh čet ene za 

napotitev na rotacijo na Slo
vaško in druge za napotitev 
v hitro odzivno iniciativo 
Nata, je napovedala Nina Ra
duha. Med prihajajočimi va
jami je omenila še vajo Lad
ja, katere cilj je dvig priprav
ljenosti za delovanje na mor
ju, poveljniško-štabno ·vajo 
sil SV in vajo balkanskih na
menskih zdravstvenih sil. 

Hiša na hribu v Polhograjcih 
Letošnja razstava Hiša na hribu, na kateri se prepletata sodobna umetnost in tradicija, temelji na sočutju, dotiku in bližini. 

MAJA BERTONCELJ 

21ebe - Razstava Hiša na 
hribu pri cerkvi svete Marje
te v žlebeh je v zadnjih letih 
glavni projekt Zavoda CCC. 
Vrata je odprla že osmič. Gre 
za umetniški projekt, ki želi 
povezovati sodobno ume
tniško produkcijo s prostori 
tradicije, ruralnega ter kul
turne in naravne ded,iščine. 
Svoje temelje ima v vaseh v 
okolici Medvod. 

»Dela na razstavi Hiša na 
hribu 2022 odražajo glo
boko povezanost sodelujo
čih umetnikov z vsem ze
meljskim, o čeme_r v veli
ki meri pričajo povsem raz
lični načini uporabe narav
nih materialov v umetniških 
delih, kar pa jih hkrati tudi 
združuje. Njihova angažira
nost in večplastnost v ume
tniških praksah kažeta na 
človekovo odvisnost od na• 
rave in na okoljske teg~be 

Odprtje razstave je popestril Miro Rismondo z 
izdelovanjem ledene skulpture V živo. / Fo to; l,hja Bt'rtonciel1 

sodobnega sveia, hkrati pa 
skozi sublimacijo nagovar
jajo k lepemu,« pojasnjujejo 
v Zavodu CCC, katerega go
nilna sila je Zvonka T Sim
čič. Ta je na dogodku ob od
prtju razstave, ki je bilo 20. 

avgusta, poudarila, da Hišo 
na hribu ustvarjajo s pomoč
jo veliko ljudi in da je .veli
ko več kot le predstavitev del 
umetnikov: »Je to, da se med 
seboj povezujemo, spozna
vamo, kdo vse živi v tej oko
lici, poskušamo posredovati, 
kaj je to umetnost, kaj je pri
jateljstvo. Letos naša razsta
va temelji na sočutju, dotiku 
in bližini.« 

V Žlebeh je glavna raz
stava. V razs tavnih prosto
rih lahko spoznate dela po
vabljenih umetnikov. To sta 
Milojka Drobne in Jurij Ka
lan. Miro Rismondo se je ob 
odprtju razstave predstavil z 
izdelovanjem ledene skulp
ture v živo. Sodelujeta tudi 
umetnici Zvonka T Simčič 
in Mojca Senegačnik, ki ce
lotno razstavo tudi koordini
rata. Razstavljajo še na dveh 

Dela na razstavi Hiša na hribu odražajo globoko navezanost in povezanost sodelujočih 

umetnikov z vsem zemeljskim - tudi skozi uporabljene materiale. Milojka Drobne uporablja 
glino, Jurij Kalan pa les. /Foto: Maja Btrioncietj 

lokacijah, in sicer na Katari
ni (Topolu), kjer obiskoval
ce čakajo potovke, umetni
ški izdelki, ki jih lahko vza
mete s seboj in prenesete na 
drugo lokacijo, in na domači
ji pr' Lenart na Belem, kjer je 
na ogled Veliko gnezdo, ki so 

ga umetnice Mateja Kavčič, 

Mihaela Ciuha in Alja Piry 
izdelale v času svojega biva
nja tam na začetku poletja. 

V kulturnem programu 
ob odprtju razstave sta se 
predstavili glasbeni zased
bi Za srce mo in duet Žiga 

Murko in ·Blaž Grm. Glav
na razstava pri mežnariji ob 
cerkvi sv. Marjete v ž lebeh 
bo na ogled vse do 18. sep
tembra, in sicer od .srede do 
petka med 16.30 in 19. uro, 
ob sobotah in nedeljah pa od 
15. do 19. ure. 


