
Osemkolesniki povozili slovensko vojsko 

Ko smo dosegli svojo državo smo se osamosvojili tudi na vojaškem področju, vendar nismo dolgo 

zdržali, saj smo po dobrih desetih letih po nepotrebnem pristali v NATU. To pa je vojaška organizacija, 

ki v glavnem samo jemlje in malo daje. Vsaka država pa ima svojo vojsko najbolj za to, da jo brani, če 

bi bilo potrebno. Mi smo pa iz naše vojske naredili vse drugo, samo ne vojaški sistem, ki bi zagotavljal 

vojaško varnost slovenske družbe in države. Vojaške stroke ni več, iz vojske so naredili poligon za 

plačance, za posle pod mizo in za politične prepire.  

Trenutno je na obrambnem ministrstvu aktualen razpis za nabavo osemkolesnikov, ki pa jih sploh ne 

potrebujemo za potrebe vojaške obrambe. Ob vseh tegobah slovenske vojske in celotnega 

obrambnega sistema je pa res najmanj potrebno kupovati nove probleme. In potem imamo razne 

novinarje, kot je teolog Dejan Karba, ki ponovno vidi edino rešitev za nastalo izjemno slabo stanje 

vojaške obrambe, oziroma za porazno stanje slovenske vojske, samo v vsevednem »obrambnem 

strokovnjaku« obramboslovcu Klemnu Grošlju in v njegovi beli knjigi.  

 Karba kar naprej vsiljuje namišljenega  »strokovnjaka« Grošlja, ki nikdar ni  bil zaposlen niti v 

upravnem delu obrambe, kaj šele v slovenski vojski. Strokovnjak pa je samo nekdo, ki ima določeno 

posebno znanje, ki ga dalj časa uporablja pri delu na tem  področju in ki ima odlične rezultate pri tem 

svojem delu. Nič od tega navedenega pa ne obramboslovci in ne Grošelj nimajo na vojaškem 

področju. Vso »vedenje« z vojaškega področja  je Grošelj strnil v javni protest, da je doseg 

nabavljenih brezpilotnikov večji kot pa ima SV zmožnosti uničevanja ciljev.  Kaj tako butastega in 

nestrokovnega pa že dolgo ne. To je, kot, da bi človeku očital, da vidi dlje kot vrže kamen. In takšen 

»obrambni strokovnjak« nam bo pa sedaj z neko »belo knjigo« reševal vse kar so obramboslovci v 27 

letih zašuštrali v vojski in v državi. 

To, da je danes glavna tema slovenske vojske nabava 56 kolesnikov za 200 milijonov evrov je grozno. 

Ob tem, da teh kolesnikov danes sploh ne potrebujemo za našo vojaško obrambo. Sistemske rešitve s 

strani odgovornih v državi za vzpostavitev učinkovite in poceni vojaške varnosti države pa ni. Ob teh 

poklicnih vojakih –plačancih, je vojska že 4 leta ocenjena z negativno oceno in vsako leto bo še slabše, 

s še več problemi. Ko pa samo pogledamo kdo je in kdo je še pred kratkim bil na čelu slovenske 

vojske nas pa je lahko za vojaško varnost države še bolj strah.  

Sedanji načelnik GŠ Andrej Osterman je služil vojaški rok JLA v Šentvidu, nato je bil samo na papirju 

rezervni častnik pehote razporejen v TO. Kako je lahko končal pravo ne vemo, nikdar ni delal kot 

pravnik, vemo pa, da je kar nekaj let  v času Jugoslavije bil zaposlen v najbolj režimski komunistični 

ustanovi, to je v Službi državne varnosti v centru v Kranju in nato do jeseni 1991 še v VIS. Čeprav 

Janša in SDS vsepovsod iščeta in križata »udbovce«, oziroma pripadnike politične policije Jugoslavije, 

še zmeraj veselo ščitita Ostermana, ki je danes najbolj odgovoren za porazno stanje vojske in se ga 

pogosto videva na SDS procesijah. Se pravi, ko Janši ustreza »udbovec« na kakšni poziciji ni nič 

narobe, drugače jih pa upokojene vlači po sodiščih ali pa jih celo izkopava iz grobov. 

Pred Ostermanom je bil strup za slovensko vojsko Dobran Božič, po poklicu kemik,  navdušenec nad 

vsem kar je ameriškega, in ki se je do zaposlitve v TO leta 1993 pisal Prentoski, po očetu Makedoncu. 

Očitno je za nevsakdanjo kariero v SV do mesta načelnika GŠ, bilo potrebno se odreči priimka po 

očetu. Dobran Prentoski  je po srednji šoli služil vojaški rok JLA v enoti RKBO. To je rod vojske, ki nima 

opravka z bojevanjem ampak z nadzorom, z zaščito in z dekontaminacijo pred kemičnimi in biološkimi 


