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Vojaška vaja European Wind 2016

Na vadbiščih je bilo razporejeno prib-
ližno 1500 vojakov – pripadnikov 

oboroženih sil Pobude za obrambno so-
delovanje (DECI), ki jo sestavljajo Italija, 
Slovenija, Madžarska, Avstrija, Hrvaška 
in Albanija (na tej vaji je bila prisotna 
kot opazovalka). Jedro so sestavljali pri-
padniki brigade Alpine Julija – gorske 
enote italijanske vojske, ki je tudi vodite-
ljica Večnacionalne sile kopenske vojske 
(MLF, slovensko VSKV), pehotne enote z 
enotami v Sloveniji, Madžarski in Italiji. 
Poleg vojakov so v vajo vključili približno 
100 taktičnih vozil B1 centauro (oklepni 
osemkolesnik s topom 120 mm – lovec 
na tanke), VBM freccia (osemkolesno 
oklepno vozilo – transporter iz družine 
centauro, oborožen s kupolo s topom 25 
mm hitfist, raketami spike ali minome-
tom 120 mm, mitraljezom 7,62 mm ipd.), 

Generalna preizkušnja za 
Evropsko bojno skupino
Med�22.�novembrom�in�1.�decembrom�so�bila�vadbišča�v�pokra-
jini�Furlaniji�-�Julijski�krajini�prizorišče�vojaške�vaje�European�
Wind�2016�pod�poveljstvom�brigade�Alpine�Julija.�Večnacional-
na vaja je imela za cilj preverjanje doseganja polne operativne 
zmogljivosti�EUBG�(Evropske�bojne�skupine),�še�posebej�pa�so�
preverjali�sposobnost�načrtovanja�in�vodenja�kriznih�operacij�
v�kratkem�času�ob�(hipotetični)�mednarodni�krizi.

lince VTLM (štirikolesnik LMV), valuk, 
raba in humvee, zračna komponenta pa je 
obsegala helikopterje UH-205A (helikop-
ter podjetja Belle/Agustin model 205A), 
UH-90 (italijanska oznaka za NH-90A) 

in AH-129C/D Letalstva italijanske ko-
penske vojske (Aviazione dell’Esercito) 
ter OH-58B (kiowa avstrijske vojske). 

Vojaška vaja je obsegala številne dejavnosti, 
ki so potekale na vojaškem vadbišču Rivoli 
Bianchi v bližini Venzoneja. Tako so izvedli 
bojno streljanje s protioklepnimi kolesnimi 
vozili B1 centauro in vlečnimi havbicami 
FH-70 155 mm, zatem misijo MEDE-
VAC (medicinske evakuacije) pa transfer s 
spremstvom in še nekaj za mirovne misije 
značilnih operacij, kot je osvoboditev zaje-
tih civilistov v okoljih, ki jih zasedejo upor-

Italijanski helikopter AB205 v MEDEVAC nalogi.
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niki. V teh specifičnih akcijah smo lahko 
spremljali nadzor in zasedbo/osvobajanje 
naselja, v katerem so bili prisotni sovražni-
ki, akcijo pa so izvedli pripadniki Slovenske 
vojske. Na tej vaji jo je zastopal operativni 
vod 10. motoriziranega bataljona z dodani 
elementi poveljstva, skupaj 100 pripadni-
kov s sedmimi oklepnimi šestkolesniki va-
luk, eden od teh je bil v sanitetni različici. 

V taktičnem dogodku na vojaškem vad-
bišču Artegna so ponazorili pogajanja med 
predstavniki civilistov nekega naselja in 
vojaškim osebjem. Pogajanja so propadla, 
potem ko je eden od upornikov, skritih v 
naselju, posegel po orožju in izvedel napad. 
Po evakuaciji ranjenih je vod 10. MOTB, 
z razdalje so ga podpirali oklepni valuki, 
osvobodil naselje po vrsti ognjenih spopa-
dov od hiše do hiše, pri tem pa nevtraliziral 
eksplozivne pasti in tako izničeval grozeče 
nevarnosti. Te dejavnosti, od same pripra-
ve, postopka angažiranja, zavarovanja 
vojaškega osebja ter civilnih struktur do 
končne izvedbe, je spremljala madžarska 
arbitraža. Sklepno slovesnost so pripravili 
1. decembra in vanjo vključili predstavitev 
vseh sil in podpornih elementov, vključno 
z dvema letaloma T-346A (šolsko-trenažno 
letalo M-346 master) in F-2000 (Eurofigh-
ter typhoon) v nalogi neposredne ognjene 
podpore. Zatem so 15. decembra brigadi 
Alpina Julija dodelili certifikat Evropske 
unije na ravni Bojne skupine EU, v kateri 
bo imela vodilno vlogo v prvem semestru 
leta 2017, v katerem bodo postopno uresni-
čevali projekt večnacionalne vojaške sile, ki 
bo na voljo Evropski uniji v pripravljenosti 
za angažiranje v zelo kratkem času za pose-
ge v mednarodnih kriznih položajih. 

Federico Grattoni in Massimo Baldassini,
fotografije: F. Gratoni in Comando 

Truppe Alpine

Par italijanskih jurišnih helikopterjev A129.

Spopad z ‚‘razbojniki‘‘ v urbanem naselju.

Moštvo 10. MOTB z valukom v akciji.Podporni ogenj iz valuka z mitraljezom.


