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SVS ostro obsoja obtožbe, da so pripadniki Slovenske vojske izvajali sabotažo

" namerno in javno samoponiževanje Slovenske vojske in njenih pripadnikov " !Zamenjava načelnika Generalštaba je posledica ostre obsodbe sabotaže vseh pripadnikov Slovenske vojske in gre za

napad na vojaško stroko. V SVS smo prepričani, da Slovenska vojska ni sabotirala CREVAL-a, niti je pri tem šlo za

belo stavko. Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik vlade Miro Cerar sta si dovolila javno obsoditi

Slovensko vojsko sabotaže po tem, ko v celem mandatu nista naredila ničesar za ureditev statusa vojaka, večina javnih

uslužbencev pa si je v tem času zvišala plače. Le v vojski jih je vlada zopet določila enostransko, mimo socialnega

dialoga in dosti nižje od primerljivih poklicev. Pa še tukaj niso znali brez povzročanja novih anomalij. Samo sprejetje

dveh členov novele Zakona o obrambi bi rešilo polovico kadrovskih težav v Slovenski vojski, a še dveh členov ni bilo

možno pripraviti in sprejeti v celem mandatu. Ministrici za šolstvo in notranje zadeve sta podprli prizadevanja za višje

plače v njunih resorjih (celo med stavko) in so jih tudi dosegli, le na obrambnem resorju se to ni zgodilo. Na

obrambnem resorju se je za denar in višje plače boril odstavljeni načelnik . Najlažje je krivdo za lastno nedelo in

neučinkovitost prevaliti na načelnika Generalštaba, ki se je, za razliko od ministrice in njene ekipe, dejansko boril za

plače vojakov, njihov status v državi ter preživetje SV, v Državnem zboru pa jasno povedal, da vojska za preživetje

potrebuje denar. Do odstavitve ga pa Vlada RS sploh ni slišala. Zamenjava načelnika Generalštaba ne rešuje nobenega

od problemov v Slovenski vojski, rešuje le namišljen problem sabotaže in ego posamičnih politikov . V SVS ne

moremo verjeti s kakšno lahkoto je ministrica ocenila, da poveljevanje v Slovenski vojski šepa. Lastna ministrica s

predsednikom vlade nas je javno obsodila sabotaže, namesto da bi podprla načelnika pri njegovih prizadevanjih za več

denarja.

Ocenjevanje po metodi CREVAL se je pripravljalo skoraj dve leti in je bilo časovno tempirano na zamenjavo

kontingentov misij KFOR in UNIFIL, kar potrjuje napovedano podaljšanje misij po neuspešnem ocenjevanju

bataljonske bojne skupine. V SVS se bojimo, da bo nepremišljena, v ihti izsiljena zamenjava načelnika Generalštaba

pospešila napovedan propad Slovenske vojske, saj pripadniki nimajo podpore niti pri lastni ministrici. Ravno nasprotno,

javno jih obsodi sabotaže pri tako resnih zadevah kot je ocenjevanje bataljonske bojne skupine po metodi CREVAL, na

kar se je Slovenska vojska z zadnjimi atomi, po večletnem izčrpavanju, pripravljala skoraj dve leti. 

Pravi, zreli odziv ministrice bi bil njen odstop in ne zamenjava načelnika Generalštaba.  Celo predsednik vlade

dvomi v sposobnosti in ministričin nadzor nad Slovensko vojsko, a k odstopu je ne pozove, ker je lažje zamenjati

načelnika Generalštaba, ki zahteva denar za preživetje vojske in moti vladno idilo. Od ministrice celo pričakuje, da bo

vzpostavila red v nekaj predvolilnih mesecih, ne glede na to, da ga do sedaj v celotnem mandatu ni.

Vrhovni poveljnik, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ob zavedanju o pristojnosti vlade za

imenovanja načelnika Generalštaba, vas javno pozivamo, da storite vse za izboljšanje stanja v Slovenski vojski.

Kot sami izražate dvom v smiselnost zamenjave načelnika Generalštaba nekaj mesecev pred volitvami, vas

pozivamo, da poskušate uveljaviti vašo voljo glede menjave načelnika za takojšnje izboljšanje stanja v Slovenski

vojski. Na nas se obračajo pripadniki iz misij KFOR in UNIFIL, ki bi v večini želeli po šestih mesecih domov,

njihovi otroci in družine računajo z njihovo vrnitvijo po šestih mesecih. Menimo, da v miru ni potrebe po

izvajanju enoletnih misij in da je potrebno narediti vse, da do tega ne pride. Prosimo vas za pomoč, saj kot

sindikat podaljšanja misij ne moremo preprečiti.
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