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Vojaki patruljirajo ob zeleni meji brez ustrezne prehrane

Na žalost moramo javno opozoriti na neustrezno prehranjevanje vojakov pri patruljiranju ob zeleni meji, saj pri

pristojnih v vojski in na obrambnem ministrstvu ni posluha. Ob količinsko prešibkih suhih obrokih za do 16 in več

ur patruljiranja (dnevno od 05:00 do 22:00 ure) brez dnevno enega toplega obroka, je vojakom prepovedano oditi na

toplo malico v restavracijo (gostilno), medtem ko se policisti iz skupnih mešanih tandemov vojak-policist, nemoteno

prehranjujejo v restavracijah. Na sliki levo je primer suhega dnevnega obroka vojaka za cel dan.

Planet TV: Prazna vreča ne stoji pokonci: Vojaki na zeleni meji so lačni!

V SVS smo v preteklih nekaj dneh v socialnem dialogu poskušali doseči boljšo ureditev prehranjevanja vojakov pri

nalogah povezanih z migranti, vendar nismo dosegli nobenih sprememb. Za 16 in več ur angažirane vojake na meji je

po našem mnenju potrebno zagotoviti najmanj eden topel obrok in predvsem hrane v zadostnih količinah. Prepoved

prehranjevanja v lastni režiji (ob lastnem plačilu vojakov) brez enega toplega obroka na dan po mnenju SVS ni

sprejemljiva. Mogoče bi to bilo sprejemljivo za kakšen dan ali dva na terenskih usposabljanjih, a v primeru migrantske

krize ne gre za nekajdnevno usposabljanje ampak za večmesečno in verjetno tudi večletno angažiranost vojakov. 

Pojasnila, ki smo jih v SVS dobili, so bila, da nobeden od vojakov ob obisku poveljnika polka ni potožil nad neustrezno

prehrano in zato je vse v redu. Vojaki so se v stiski obrnili na SVS in nam potožili o neustreznem prehranjevanju. Po

preverjanju na več ravneh v Slovenski vojski in na ministrstvu smo ugotovili, da so obroki hrane res skromni. Ugotovili

smo tudi, da je vojakom ukazana prepoved prehranjevanja v restavracijah ob tem, da nimajo niti enega toplega obroka

na dan. Policistom iz tandemov vojak-policist pa je dovoljeno prehranjevanje v restavracijah oz. je njihova prehrana

tako sistemsko rešena ob regresiranju stroškov prehrane.

Apeliramo na pristojne, da uredijo prehranjevanje pripadnikov Slovenske vojske na ustrezni ravni, vsaj tako, kot imajo

to urejeno kolegi policisti v istih razmerah.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.planet.si/novice/slovenija/vojaki-na-mejah-niso-ravno-lacni-in-bosi-so-pa-lacni.html
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Malica vojaka na nalogah ob zeleni meji za 16 in več ur
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