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Neusposobljeni vojaki brez urejenega statusa po rokohiterskem zakonu iz sodišč za plačilo dela v starih

uniformah med migrante

Izjava vojaka ob nedavnem spreminjanju Zakona o obrambi: " Poslanci so zakon spremenili v enem dnevu, nam pa

že 15 let ponavljajo, da za ureditev statusa vojaka po 45 letu ni potrebnega soglasja v parlamentu. Očitno je, da

imajo poslanci svoj patriotizem v denarnicah, od nas pa pričakujejo, da ga imamo v srcih in nas brez plačila za

delo, neusposobljene in v ponošenih uniformah pošiljajo med migrante! "                                       

Delo, 23.10.2015:  Osterman dal vojski ukaz o prednostnem izvajanju nalog

Iz izjave vojaka izhaja odnos politike in odgovornih do opravljanja vojaškega poklica. V SVS se nismo želeli oglašati v

nedvomno zelo težkih trenutkih, da se nam kasneje nebi očitalo zlorabljanje težke situacije za Slovenijo, kot se je to

zgodilo v primeru policijskih sindikatov ob prvih prihodih beguncev. Vendar se je prva oglasila stroka, docentka dr.

Maja Garb, predavateljica obramboslovja na FDV  je potrdila naša razmišljanja in vojaka avtorja zgornje izjave, da

se za status vojaka v dolgih letih po vstopu v Nato in ukinitvi naborniškega sistema ni storilo popolnoma nič.

SVS že vrsto let opozarja na mnoge nepravilnosti v Slovenski vojski in mnogokrat dobimo odgovor, da se ne da nič

narediti, ker ni politične volje oz. zadostne podpore v parlamentu za spremembe Zakona o obrambi. V tem tednu pa

smo videli, da če je volja se tudi Zakon o obrambi lahko spremeni čez noč.  

Ne ozirajoč se na odnos do pripadnikov SV v preteklosti, SVS podpira pomoč pripadnikov SV za katere ne dvomimo,

da bodo zadane naloge opravili po svojih najboljših močeh, ob tem pa se čutimo dolžne, da opozorimo na

neusposobljenost pripadnikov SV za izvajanje nalog javnega reda in miru ter obvladovanja množic . Pripadniki

Slovenske vojske niso ustrezno usposobljeni niti za izvajanje svojih nalog, kot izhaja iz zapisnika Inšpektorata za

obrambo, kaj šele policijskih nalog oz. izvajanje policijskih pooblastil za katere do sedaj še slišali niso. Vprašljiva

usposobljenost pripadnikov SV za opravljanje svojih nalog je jasno razvidna v izseku zapisnika Inšpektorata za

obrambo iz marca letos:    

                

Obvladovanje množic je ena najzahtevnejših policijskih nalog in za vse napake, ki jih v skladu s pravili stroke lahko

neusposobljeni vojaki naredijo, bodo odgovarjali sami, odškodninsko in kazensko.

Sindikat vojakov Slovenije poziva odgovorne, da pred uporabo Slovenske vojske naredijo vse za ustrezno

usposobljenost njenih pripadnikov ter, da izčrpajo vse druge možnosti pred uporabo Slovenske vojske za

obvladovanje aktualnih kriznih razmer. 
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