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EDI PUCER: Generalštab Slovenske vojske pa pripravlja največje preoblikovanje vojske po
ukinitvi naborništva je za POP TV potrdil načelni Dobran Božič. V mesecu dni bo z obrambnim
ministrom Alešem Hojsom tudi javnosti predstavil načrt katere enote bodo ukinili in koliko
visokih častnikov bo s tem odveč. Na odstrelu je tudi tisoč pripadnikov pogodbene rezerve. Že
zdaj pa so znižali dodatke vojakom na misijah. Na Balkanu so denimo prejemali dodatke celo
za temperaturne razlike.

JURE BRANKOVIČ: Vrh vojske že dober mesec obvešča enote po državi, da jih kmalu morda
ne bo več.

DOBRAN BOŽIČ (načelnik generalštaba SV): Transformacij Slovenske vojske v sklopu reforme
obrambnega sistema je v zaključni fazi. Jaz z izdelki sem zadovoljen.

JURE BRANKOVIČ: Cilj ekipe pod vodstvom Dragana Bavčarja imeti veliko ljudi na terenu
namesto velikih štabov, enot na papirju. Načelnik pričakuje.

DOBRAN BOŽIČ (načelnik generalštaba SV): In združevanje teh poveljstev v višja poveljstva
brigade, bodoče polke in v generalštab.

JURE BRANKOVIČ: Obrambni minister bo reformo čez mesec predstavil.

ALEŠ HOJS (obrambni minister): Jaz sem se z nekaterimi njihovimi idejami že seznanil, o delu
so mi že predstavil. Jaz predvidevam, da bi nekje v roku dobrega meseca pripravili nekaj
variant.

JURE BRANKOVIČ: Reorganizacija Slovenske vojske, ki jo nekoliko v tajnosti pripravlja vrh
generalštaba, je največja sprememba od ukinitve naborniškega sistema. Vsi pa upajo, da
bodo uspeli tako preoblikovati tudi upravni del ministrstva, ki ima še vedno preveč zaposlenih
ali toliko kot jih je imel včasih, ko je oskrboval bistveno več nabornikov kot danes vojakov.

ALEŠ HOJS (obrambni minister): Drži, da je logistika še zmeraj tako velika kot je bila nekoč in
gotovo je eden od razlogov tudi ta, da se nekoga odpusti iz poslovnih razlogov.

JURE BRANKOVIČ: Težava, visoki častniki in birokrati so zaščiteni.

ALEŠ HOJS (obrambni minister): Bo na upravnem delu ministrstva to odpuščanje ali pa to
zmanjšanje dosti težje doseči ne. Zaradi tega, ker v vojski imamo pogodbe za določen čas, ki
jih recimo ni potrebno podaljšati ali pa jih ne bomo podaljšali.

JURE BRANKOVIČ: Podobno tisoč rezervistov.

DOBRAN BOŽIČ (načelnik generalštaba SV): Možnost pri pogodbeni rezervi je, da se
usmerimo bolj v specialističnost. Torej da dobimo pogodbeno rezervo tisto, ki prispeva največ.

JURE BRANKOVIČ: Nacionalnik latvijskega štaba pravi: ''Šli smo skozi enak boleč postopek.''

RAIMONDS GRAUBE (načelnik Generalštaba Vojske Latvije): Morali smo odpuščati. Tako na
vojaškem kot civilnem delu.

JURE BRANKOVIČ: A je kot pravi obrambni sistem zdaj boljši, manj zapleten in predvsem
cenejši.
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