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Nemška vojska je po 12 dneh zapustila enomesečno Nato vajo na Norveškem zaradi preseženih predpisanih

omejitev dela

Po poro?anjih ve? evropskih medijev Nemška vojska omejuje svoje delovanje zaradi nezadostnih finan?nih
sredstev, tudi na ra?un zanemarjanja obvez do Nata. Uvedli so omejitev maximalnega 41 urnega
tedenskega dela, ne glede na vse okoliš?ine brez nadurnega dela. V Slovenski vojski nimamo teh težav, saj
so slovenski vojaki v službi pla?ani le z 20% vrednosti redne ure namesto z nadurami. Pripravljenost na

delo v službi se v Slovenski vojski po obrambnem zakonu ne šteje v delovni čas in tako so vojaki mesečno na delovnem

mestu prisotni tudi krepko preko 300 ur. Ministrstvo za obrambo si zatiska oči in ne upošteva Direktive Evropske unije

o delovnem času in sodne prakse Sodišča Evropske unije, kot da Slovenija ni ena od držav Evropske unije.

Pripravljenost na delo v službi se v Slovenski vojski po obrambnem zakonu ne šteje v delovni čas in tako so

vojaki mesečno na delovnem mestu prisotni tudi krepko preko 300 ur. Ministrstvo za obrambo si zatiska oči in ne

upošteva Direktive Evropske unije o delovnem času in sodne prakse Sodišča Evropske unije, kot da Slovenija ni ena od

držav Evropske unije.

 

V SVS se zavedamo, da se vojak ne more izuriti, če se ga obravnava kot javnega uslužbenca in zanj veljajo isti predpisi

o delovnem času in počitkih kot za referenta na Ministrstvu za obrambo ali drugje v javnem sektorju. Vojak je v službi

tudi, ko po ukazu počiva. Tudi odmor in počitek spadata v taktično urjenje in postopke. Vojak naj bi bil izurjen in

sposoben delovanja na bojišču tudi 72 ur brez počitka. V našem veljavnem sistemu to enostavno ni izvedljivo. Tako so

poveljniki primorani dnevno kršiti zakonodajo v škodo vojakov, namesto da bi zakonodajo spoštovali in primorali

politiko, da zakonodajo na področju obrambe in varnosti prilagodi potrebam sodobnega bojevanja.

 

Potezo nemškega generalštaba razumemo kot izkaz velikega moralnega poguma, saj pomeni odločno spoštovanje

državne zakonodaje in lastnih ljudi, predvsem pa jo vidimo kot jasen signal politiki, da sprejema bizarne in za obrambni

sistem škodljive odločitve.

 

V Sindikatu vojakov Slovenije si želimo, da bi tako kot v nemški vojski, spoštovali predpise tudi v Slovenski vojski in s

tem pokazali politični oblasti, da so trenutno veljavni predpisi povsem neprimerni. Z zakonodajo, ki jo trenutno imamo,

noben načelnik Generalštaba Slovenske vojske ne bo dosegel boljše ocene v svojem Letnem poročilu o pripravljenosti,

tudi če Slovenska vojska prejme dodatnih zahtevanih 46 MIO EUR, katerih namen je vzdrževanje tehnike in ne temu

kar je res nujno, urejanju statusa vojakov. Po našem mnenju so za nizko oceno in klavrno stanje SV odgovorne

zakonodajne in izvršne oblasti Republike Slovenije zadnjih 10 let ter načelniki Generalštaba Slovenske vojske, ki niso

znali in zmogli predstaviti posledic sprejemanja uničujočih strateških odločitev. Tudi Predlog Zakona o obrambi, ki je

trenutno v javni razpravi, ne prinaša nič pomembnega pri doseganju boljše pripravljenosti SV, razen da bodo sedanji

brigadirji po novem imeli brigadirsko sabljo in generalski prstan. Mogoče nam bo želje uresničil načelnik Generalštaba

Slovenske vojske, ki bo premogel dovolj moralnega poguma, da oblastem nalije čistega vina.

10.4. The Telegraph: German army forced to lay down weapons due to 'overtime limits' 

11.4. Daily Expresss:  German army quits NATO training exercise after exceeding Merkel's bizarre overtime

limits

11.4. Popular Military: German soldiers run out of overtime, forced to quit NATO exercise

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/10/german-army-forced-to-lay-down-weapons-due-to-overtime-limits/
http://www.express.co.uk/news/world/659988/German-army-pulls-out-NATO-training-exercise-exceeding-overtime-limits
http://www.express.co.uk/news/world/659988/German-army-pulls-out-NATO-training-exercise-exceeding-overtime-limits
http://popularmilitary.com/german-soldiers-run-out-of-overtime-forced-to-quit-nato-exercise/
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