
Datum: 8.12.2020

Poziv članom SVS in pripadnikom SV k vlaganju odškodninskih tožb zaradi povzročene škode s strani Jadranke

Juras, RTV Slovenije in Dejana Baboska

Zaradi stopnjevanja žaljenja in blatenja slovenskih vojakov smo se v SVS odlo?ili, da vsem ?lanom
SVS in pripadnikom SV omogo?imo brezpla?no zastopanje s strani SVS pooblaš?ene Odvetniške
družbe Kanduti, o.p., d.o.o. v odškodninskih tožbah zaradi povzro?ene škode z izjavo Jadranke Juras “
Sama pa smatram, da je velika odgovornost to, da ti hodiš na misije in tam pobijaš lokalno
prebivalstvo. ?Velika odgovornost to, da naši vojaki sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo
Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca. ”,
v oddaji TV Slovenije Zadnja beseda, video izjave  je v povezavi: Zadnja beseda  in kri?anja Dejana
Baboska na gardo SV ? IZDAJALCI, IZDAJALCI , IZDAJALCI … ?, video kri?anja  je v povezavi: 
kri?anje.

V kazenskem pregonu zoper Dejana Baboska po pol leta preiskava kaznivega dejanja še ni zaklju?ena,
zato ne vidimo smisla v kazenskem pregonu Jadranke Juras in RTV Slovenije zaradi razžalitve s
sporno izjavo. Menimo, da bomo z množi?nimi odškodninskimi tožbami dosegli ve? in bolj u?inkovito
preventivno zaš?itili ugled pripadnic in pripadnikov SV. Z množi?nimi odškodninskimi tožbami upamo,
da bomo dali vedeti vsem, da žaljenje in blatenje slovenskih vojakov za SVS ni dopustno in da bomo v
bodo?e odreagirali podobno v primeru javnih žalitev in blatenja slovenskih vojakov.
 
V SVS nikomur ne odrekamo pravice do demokrati?nega izražanja mnenj, vendar v mejah dopustnega.
Žalitev in blatenja slovenskih vojakov zaradi opravljanja njihovega dela v službi domovini ne bomo
dopuš?ali in tolerirali!
 
V odškodninskih tožbah ni dolgo trajajo?e preiskave, rok za odgovor na tožbe je 30 dni in zato
pri?akujemo epilog v dosti krajšem ?asu, kot pri kazenskem pregonu, u?inek sodb pa bo imel ve?je
posledice za kršitelje.
 
Upamo, da se bodo ?lani SVS in pripadniki SV množi?no odzvali na današnji poziv, saj bomo le tako
dosegli želen u?inek v javnosti. 
 
V povezavah spodaj so pooblastila odvetniku za opisane tri odškodninske tožbe:
 

1.  Pooblastilo odvetniški družbi za odškodninsko tožbo zoper Jadranko Juras

2.  Pooblastilo odvetniški družbi za odškodninsko tožbo zoper RTV Slovenija
 

3.  Pooblastilo odvetniški družbi za odškodninsko tožbo zoper Dejana Baboska
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Vsa tri pooblastila pošljite po pošti na naslov: SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica. Pooblastila lahko pošljete tudi
kvalitetno barvno skenirano na e-poštni naslov info@sindikatvojakov.si .
 
Po prejeti dokumentaciji boste o vseh nadaljnjih postopkih obveš?eni s strani Odvetniške družbe Kanduti, o.p.,
d.o.o. in po potrebi z objavo na spletni strani SSV oz. z e-pošto SVS.
___________________________________________________________________________________

V nadaljevanju objavljamo pismo poslanca Jožeta Lenarta o oddaji Zadnja beseda in naš odgovor:

Pismo poslanca

Jožef Lenart, poslanec DZ RS in član Odbora za obrambo DZ RS 

 

Ptuj, 29. 11. 2020

 

Sindikat vojakov Slovenije

 

Zadeva: Blatenje SV v oddaji "zadnja beseda" na TV SLO

 

Spoštovani!

 

V včerajšnji oddaji TV SLO "zadnja beseda" (lepim link do oddaje), si je komentatorka Jadranka Juras privoščila "pritlehno"

blatenje SV s tem, ko je dejala...nekako v tem smislu: da je odgovornost, da se pošilja svoje vojake na vojaške misije kjer

pobijajo lokalno prebivalstvo. To, da se naše vojake in člane SVS blati na vseh možnih ravneh ter (ne)-osnovanih trditvah je

prešlo vse meje dobrega okusa, če ne že tudi pravic izražanja mnenja. Taki "ekscesi" se ponavljajo ...kot rečeno se dogajajo na

javni RTV SLO in tudi na sejah Odborov obrambe DZ-ja in na samih sejah v DZ-ju. Torej, če že moramo koalicijski poslanci

(ki se trudimo izboljšati položaj SV in naših vojakov ) poslušati in prenašati nekega poslanca Levice, ki želi z zavajanjem

ustaviti vsak evro investicij v SLO vojsko... ter tiste, ki SV cenimo in podpiramo ter ki spoštujemo tudi članstvo SLO v

NATO-u, v svojih razpravah označuje za podpornike okupatorske vojske NATO-a upam, da vi tega ne boste dovolili javni

RTV. Glede, na to da se večina poslancev tega sklica trudi, da se nekaj premakne...me osebno čudi tudi dejstvo, da ste v Okt

2020 vložili tožbo napram DZ RS, ker se ne uredi izvzetja vojaka iz enotnega plačnega sistema, na takšne in drugačne žaljivke

in blatenje dobrega imena SLO vojakov pa ne odreagirate skorajda nikoli ...In kako naj vam potem mi uredimo vse statuse,

plačilne razrede in druge težave, če zaradi takih škodljivih komentarjev - ki jih nihče ne poskuša "demantirati" izgubljamo

vsako kredibilnost in dobro ime naše vojske...pričakujem vaš odziv in prosim, da me obvestite o vašem mnenju in o tem kaj ste

ukrenili za zaščito ugleda vojakov in članov SVS.

 

Lep pozdrav!

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zadnja-beseda/174735573/00:12:20

 

Jožef 

 

LENART

 

Poslanec DZ

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 

Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija | T: :+386 1 478 9654  | GSM:+386 41 447 508 |  E: Jozef.Lenart@dz-rs.si   | Splet: 

www.dz-rs.si 

Odgovor SVS poslancu

Sindikat vojakov Slovenije

Gvido Novak, predsednik

Slovenska Bistrica, 8. 12. 2020

 

Jožef Lenart, poslanec DZ RS

 

Spoštovani poslanec Jožef Lenart.

Glede izjave Jadranke Juras v oddaji Zadnja beseda na nacionalni Radioteleviziji Slovenija (TV SLO 1),  “ Sama pa smatram,

da je velika odgovornost to, da ti hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost to, da naši vojaki

sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od

2001 in ji ni videti konca.” , vam lahko povem, da se zgroženi člani SVS in pripadniki SV množično obračajo na nas z željo po
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ukrepanju, nekateri kar z zahtevami. Podobno so se nedavno odzivali ob kričanju na pripadnike gardne enote SV “

IZDAJALCI, IZDAJALCI, IZDAJALCI …” na predvečer praznika Dneva državnosti.

SVS-ju očitate, da se na žaljivke in blatenje dobrega imena slovenskih vojakov ne odzivamo, a v isti sapi poveste,

da vas čudi dejstvo, kako smo imeli čas vložiti tožbo napram DZ RS, ker se ne uredi izvzetja vojakov iz enotnega

plačnega sistema. Vaše očitke odločno zavračam kot neutemeljene, saj se je na žalitve in blatenje slovenskih

vojakov SVS vedno ostro in odločno odzval, naj vas spomnim na sporne izjave in odzive SVS na njih ter

posledice, lahko pogledate v povezavah:

12. 11. 2014:  Sindikat vojakov Slovenije zahteva javno opravičilo poslanca Mihe Kordiša , izjava poslanca

Mihe Kordiša v DZ RS: ″ če ne bi naših državljanov pošiljali na roparske misije na bližnji Vzhod ″), opravičila do

danes v SVS nismo prejeli.

7. 4. 2019:  Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc razrešen z dolžnosti zaradi nočnega

streljanja na Počku  , izjava ministra za obrambo: "Če vojska ne upošteva ukazov ... Ali bodo naslednjič streljali

na Postojno?" , SVS-ju je bila nezakonito odpovedana pogodba za delovanje, sam v vlogi predsednika SVS pa

sem bil obravnavan na disciplinskem postopku in izrečen mi je bil disciplinski ukrep PRENEHANJE

DELOVNEGA RAZMERJA. Disciplinskega pregona zoper predsednika vojaškega sindikata ni nobeden poslanec

obsodil, niti ob izrečenem disciplinskem ukrepu prenehanje delovnega razmerja, niti ob odpovedi pogodbe

sindikatu slovenskih vojakov.

28. 6. 2020: Zaradi sramotenja z vzklikanjem IZDAJALCI je SVS zoper neznanega storilca podal kazensko

ovadbo zaradi sramotenja Republike Slovenije , preiskava v predkazenskem postopku pol leta po dogodku še

vedno poteka.

Sami smo prepričani, da bi se v takšnih primerih morala odzvati predvsem Vlada RS, ki sprejema odločitve o

napotitvah slovenskih vojakov na misije. Sindikat vojakov smo ustanovili z namenom zaščite pravic pripadnikov

SV iz naslova delovnega prava in ne da bi državljanom razlagali kaj slovenski vojaki počnejo. Takšne razlage

pričakujemo od oblasti in pristojnih. Če bi kdo od pristojnih državljanom razložil, da nas na misije pošilja Vlada

RS in da vojaki izvršujemo ukaze, se mogoče v javnosti ne bi ustvarjal vtis, da tja hodimo po lastni izbiri in da se

sami odločamo kaj bomo tam počeli. Verjetno bi bilo manj takšnih izpadov in obsojanja slovenskih vojakov za

stvari, na katere sploh nimamo vpliva.

Kot ste vi začudeni zaradi tožbe zoper DZ RS v Oktobru letos, smo v SVS začudeni in razočarani, da DZ RS v

osmih letih ni odpravil neustavnosti enotnega plačnega sistema v katerem nimamo možnosti za poštena pogajanja,

kolektivne pogodbe z veljavo za slovenske vojake pa zaradi neustavnega kvoruma enotnega plačnega sistema od

njegove uvedbe v letu 2008 podpisujejo sindikati, ki ne zastopajo niti enega slovenskega vojaka brez soglasja

sindikatov, ki zastopajo slovenske vojake. S strani Ustavnega sodišča RS je bil DZ RS dan rok dve leti za odpravo

neustavnosti, od potečenega roka je minilo že šest let in temu se je za čuditi. Vse to pa se dogaja ob z zakonom

prepovedani stavki vojaškim osebam. Stališče SVS pa ni izvzetje vojakov iz enotnega plačnega sistema, ampak je,

da se uredi plačilo vseh posebnosti opravljanja vojaškega poklica v okviru enotnega plačnega sistema in to stališče

vedno in povsod zagovarjamo.

Kot opisano smo se v SVS vedno ostro in odločno odzivali na blatenja in žalitve slovenskih vojakov in tudi tokrat

se bomo zaradi izjave ge. Jadranke Juras. S kričanjem na gardno enoto SV ″ IZDAJALCI , IZDAJALCI  , 

IZDAJALCI  … ″ je bilo storjeno kaznivo dejanje sramotenja Republike Slovenije in žalostno je, da je po nekaj

dneh, ker ni bilo ustreznega odziva pristojnih institucij, moral zaradi zaščite dobrega imena države podati na

Državno tožilstvo RS  kazensko ovadbo podati SVS, po tem jo je pa podal še načelnik Generalštaba. Ker v pol

leta po strojenem kaznivem dejanju še ni prišlo do epiloga in ker tudi po izjavi Jadranke Juras ni pričakovati, da

bodo pristojni branili čast in ugled slovenskih vojakov, smo se v SVS odločili, da zoper Jadranko Juras ne

pričnemo kazenskega pregona, ampak, da omogočimo članom in pripadnikov SV z zagotovitvijo brezplačnega

zastopanja s strani našega pooblaščenega odvetnika Borisa Kandutija, da gredo v civilne odškodninske tožbe

zaradi škode, ki jim je bila povzročena z izjavo ge. Jadranke Juras. Vsi vojaki se zavedamo, da je pobijanje

lokalnega prebivalstva vojni zločin in obtožbe za kaj takšnega brez kakršnihkoli argumentov in dokazov nas zelo

žalostijo. Kaj naj mi povemo vojakinji, ki zahteva opravičilo in preklic takšne izjave, ker jo je enajstletna hčerka

klicala na misijo in vprašala ali res pobija domačine, če pa izvoljeni predstavniki ljudstva, vlada in ministri ne

ukrepate? Država nas pošilja na misije po svetu, nam razlaga, da smo v službi miru, doma pa dovoli, da se nas

enači z vojnimi zločinci. Enako  bomo svojim članicam in članom omogočili, da s civilno odškodninsko tožbo 

uveljavijo odškodnino od RTV Slovenije zaradi povzročene škode, ker je RTV Slovenija načrtno in namensko

omogočila predvajanje sramotne in žaljive izjave, ob zavedanju o sporni izjavi pred predvajanjem oddaje Zadnja

beseda, ker je oddaja bila posneta pred samim predvajanjem in ne v živo. Tudi za škodo povzročeno s strani g.

Dejana Boboska, ki jo je slovenskim vojakom povzročil z označbo za izdajalce, torej kolaborante s sovražnikom,

s tem ko je kričal na pripadnike gardne enote, ki predstavlja SV in državo, saj je tako užalil vse slovenske vojske v

službi domovini.

Glede RTV Slovenije želim poudariti, da je to nacionalna televizijska hiša posebnega kulturnega in nacionalnega
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pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja

demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije ter Slovenk in

Slovencev po svetu. Predvajano na RTV Slovenija vsi štejejo za preverjeno in resnično in enako so za resnično vsi

razumeli in sprejeli, da je velika odgovornost na pripadnikih slovenske vojske ob odhajanju na misije kjer pobijajo

lokalno prebivalstvo. Tudi osebno mi ni vseeno, kaj si o meni mislijo sorodniki, sosedje in prijatelji, tisti, ki vedo,

da sem bil na mednarodni misiji.

K opisanim odškodninskim tožbam zoper Jadranko Juras, RTV Slovenijo in Dejana Boboska bomo člane SVS in

pripadnike SV pozvali danes. Našo odločitev glede ukrepanja zaradi stopnjevanja žaljenja in blatenja slovenskih

vojakov bomo predstavili na za danes ob 11:00 uri sklicani tiskovni konferenci, na katero smo že včeraj povabili

predstavnike medijev.

Upam, da smo zadostili vašim pričakovanjem glede ukrepanja za zaščito ugleda vojakov in članov SVS. Seveda

enako pričakujemo tudi od vas, ki sprejemate strateške odločitve in določate smer naše države.

S spoštovanjem,

Gvido Novak

predsednik SVS

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 8. decembra 2020

Medalja v službi miru za udeležbo na mirovni misiji
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