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Pravi razlogi za težave pri napotitvi enote Slovenske vojske v Latvijo so posledica varčevanja

V SVS menimo in smo prepričani, da glavni razlog za pomanjkanje vojakov za priprave in odhod na misijo v Latvijo

niso bolniške odsotnosti. Razlogi za dosti globlji, nezadovoljstvo zaradi glavnega razloga pa se odraža v pomanjkanju

vojakov. Glavni razlog je varčevanje v zadnjih letih, s potnimi stroški, ukinjanjem nazivov specialista.... 

12. maj Slovenska vojska: Kaj je v ozadju latvijskega kolapsa?

V Slovenski vojski smo pod vodstvom generalmajorja dr. Alojza Šteinerja razvijali t.i. "nišne" sposobnosti in kapacitete

s specializiranimi enotami, kot so vod RKBO, transportna četa, gorsko bojevanje... V specializiranih malih enotah smo

usposobili visoko usposobljen specialističen kader z vsemi potrebnimi licencami in certificirali enote za Nato. Z

začetkom varčevanja, se je prvo drastično oklestil proračun Slovenske vojske, za leto 2012 iz načrtovanih 397 na 310

milijonov evrov. Nov načelnik Generalštaba generalmajor Dobran Božič je bil prisiljen v varčevanje in je sistematično

začel z varčevanjem in transformacijo Slovenske vojske. Pri transformaciji Slovenske vojske pod njegovim vodstvom

se je sledilo cilju, da se morajo pripadniki razporediti čim bližje domu , da bomo privarčevali pri potnih stroških

za prihode in odhode z dela. S klestenjem potnih stroškov smo privarčevali več milijonov, kot Božič sam pojasni v

svojem intervjuju, na sliki spodaj in v povezavi: Stabilizacija, konsolidacija, transformacija... 

Res je, da smo kratkoročno privarčevali, a danes so te visoko usposobljene specializirane enote prazne, v njih ni

vojakov, ker so v pehoti, artileriji....bližje domu . Enote pa so še vedno na voljo Natu in jutri se lahko politika odloči,

da napoti transportno četo na misijo, takrat pa bomo lahko iskali voznike v pehoti, artileriji... bližje domu, saj jih je v

prvotni za Nato certificirani enoti ostala le še peščica. Ena od teh visoko specializiranih enot je bil vod RKBO, z visoko

usposobljenimi specialisti in drago tehniko za Radiološko Kemijsko Biološko bojevanje. To enoto smo deklarirali za

sodelovanje z Natom in ustrezno certificirali. Zraven varčevanja pri potnih stroških, se je pripadnikom 

množično odvzemalo nazive specialista, tudi preko t.i. prehodne formacije (namišljena enota brez nadrejene enote) in

se jim tako  plače nižalo za en plačni razred . Preko SVS je zaradi tega bilo več tožb pripadnikov, mnogi od tako

oškodovanih pripadnikov so nezadovoljni , kot mnogo pripadnikov, ki so zaradi nezdovoljstva s statusom  zapustili

Slovensko vojsko.

Danes pa se izvaja in ravnokar poteka nova reorganizacija Slovenske vojske, za katero je usmeritev na vseh nivojih,

stanje pred Božičem, kot da bi se nekaj naučili, tudi poveljstvo sil se vrača.

Oba načelnika Generalštaba, Šteiner in Božič, sta po mnenju SVS v danih razmerah ukrepala pravilno, zdajšnji

načelnik generalmajor dr. Andrej Osterman pa rešuje, kar se rešiti da. V SVS menimo, da je za stanje v Slovenki vojski

odgovorna politika, ki je nepremišljeno varčevala tam, kjer so bili učinki takoj. Varčevanje s potnimi stroški in nižanje

plač specialistom so razlogi za današnje prazne specialistične enote. Specialisti, ki več let niso delali v svoji stroki, ker

so bili razporejene v druge enote bližje domu, bodo težko v mesecu ali dveh ponovno usposobljeni do te mere, da bo

enota namenjena v Latvijo operativno sposobna. Vsaka vojaška enota potrebuje za njeno formiranje več mesecev.

Menimo, da se škode, ki jo je v Slovenski vojski povzročilo brezglavo varčevanje ne glede na posledice, še sploh

ne zavedamo. Odprava povzoročene škode Slovenski vojski bo trajala več let in bo dražja od privarčevanega. 

Težave pri napotitvi enote v Latvijo so le eden od problemov, glavni je še vedno večletna nezadostna ocena

pripravljenosti, ki pove vse, le politika tega ne vidi ali noče videti.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Intervju br. Dobran Božič načelnik GŠSV
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Transformacija 2013 - varčevanje na potnih stroških - razporejanje bližje domu
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