
Predlog

Stali5de ZWS v zvezi s predlogom o ponovni uvedbi trimesednega obveznega
sl uZenja voja5kega roka

V minulih dneh se je parlamentarna politidna stranka DESUS izrekla za ponovno
uvedbo obveznega sluZenja voja5kega roka, kar je vzpodbudilo Zivahno razpravo v
delu slovenske javnosti. Navedeni predlog je prispeval k novim delitvam, v tem
primeru na podrodju nacionalne obrambe, deprav je v skladu s 123. dlenom Ustave
Republike Slovenije obramba drZave za vse drZavljane obvezna v mejah in na nadin,
ki ga doloda zakon. V TV oddaji TARdA so se pojavili obrambni izvedenci, ki v
kratkem dasu, ki so ga imeli na razpolago, gledalcem niso podali sprejemljive
razlage.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je civilno-druZbena organizacija,katere 6lani so z
oroZjem v roki in z drugimi oblikami odpora sodelovali v obrambi Slovenije v vojni za
samostojnost in suverenost na5e drZave. Cutimo odgovornost in dolZnost pomagati
pri iskanju najustreznej5ih reSitev pri ohranjanju temeljnega poslanstva Slovenske
vojske, to je njene sposobnosti za uspe5no nacionalno obrambo in sodelovanje v
zavezniStvu. Verjamemo, da na5e izku5nje in znanje lahko pripomorejo k dobrim
re5itvam, zato pridakujemo, da se na5im mnenjem prisluhne in se jih argumentirano
obravnava. Vojni veterani se ne zavzemamo za klasidno sluZenje voja5kega roka,
temved za tak5no splo5no voja5ko obveznost, ki bo vedino drZavljanov pripravila in
usposobila za sodelovanje pri obrambi drZave.

Po uresniditvi prizadevanj Slovenije po integraciji v evropske varnostne in politidne
povezave (EU in NATO) so se ambicije Slovenije, da bi imela obrambne sile, ki bi bile
pripravljene za voja5ko obrambo drZave ter sodelovanje v mednarodnih operacijah in
misijah, nenadoma zmanj5ale in voja5kim zmogljivostim drZave slovenska politika ni
namenjala potrebne pozornosti. Nasprotno, v obdobju od leta 2010 do 2015 se je
deleZ BDP za obrambne potrebe zmanj5al z 1,63 o/o na 0,88 o/o, kar pomeni, da
ukrepov za vzdrZnost sil ni bilo mod udejaniti ne na strate5ki kakor tudi ne na
operativni in takticni ravni. Vsi tisti, ki so neodgovorno odlodali pri sprejemanju tako
drastidnih odloditev, bi morali odgovarjati ne samo moralno, ampak tudi politicno in
morebiti kazensko, saj je v navedem primeru 5lo za bistveno zmanjSanje, de Ze ne
iznidenje obrambne sposobnosti drZave. Vztrajnega potiskanja voja5ke obrambe na
>stranski tir< in njenega popolnega prepu5danja strankarskim interesom, ne smemo
dovoliti. Zato zahtevamo, da politika na podlagi strokovnih presoj, dolodi dolgorodno
financiranje obrambe ter jasno razmeji financiranje delovanja v zavezni5tvu in
financiranje obrambe drZavnega ozemlja in zagotavljanje socialnega pololala
zaposlenih v obrambnih silah.



OboroZene sile, ki so do leta 2003 temeljile na kombinaciji naborni5kega in

poklicnega sistema,so se spremenile in danes imamo kombinacijo poklicne vojske,
dopolnjene s pogodbeno rezeryo in prav popolnjevanje enot s pogodbeno rezervo ter
njihovo usposabljanje je padlo pod vsako razumno mejo. Smotrno bi bilo preuditi, ali

bi se z obveznim obrambnim usposabljanjem lahko odpravila pogodbena rezerva, ki

bi jo nadomestile rezervne-prostorne strukture obrambnih sil na podlagi sploSne

vojaike obveznosti.

Slovenska vojska preko sistema uspgsabljanja zagotavlja moZnost prostovoljnega

sluZenja voja5kega roka (v trajanju treh mesecev) in druge oblike voja5kega

usposabljanja drlavljanov Republike Slovenije, ki na tak nadin spoznajo in pridobijo

znanje na voja5kem in obrambnem podrocju (Voja5ka doktrina, sprejeta na Vladi RS
junij 2006). Spra5ujemo se, zakaj se ni uresnidevala la tako konceptualna kot tudi

zakonska obveza ter iz tega vira zagolavljanje popolnjevanja tudi potreb pogodbene

rezerve?

Republika Slovenija ima tudi dokument <Doktrina vojaSke strate5ke rezerye(, ki pa je

le nepreverjen in nerealno zasnovan koncept. Ta ne prispeva k vzdrZnosti in 5e manj

k zmogljivosti obrambno-varnostnega sistema v Sloveniji. Kadrovski bazen je 5e

dovolj poln, vpra5anje pa je, ali je SV pripravljena za sprejem tolikSnega Stevila

kadrov, njihovo usposabljanje in vodenje.

Vse zapisano nas opozarja, da so na5e resolucije, strategije, doktrine in koncepti
potrebni temeljitih sprememb,predvsem pa jasnega odgovora na vpra5anje, ali
izpolnjevanje zavez do mednarodne skupnosti pomeni opustitev neposrednega
varovanja svojega ozemlja z lastnimi silami? Jasno je potrebno povedati, katera
funkcija obrambe ima prednost. Slovenski politiki sporodamo, da se obrambna
politika ne vodi od mandata do mandata ene stranke ali enega ministra,pac pa je
potrebna dolgorodna strategija nacionalne varnosti, katera bo zdruZevala cilje in

nosilce obrambe domovine. V ospredju razprav o izbolj5anju obrambnega ustroja ne

smejo prevladati strankarski interesi in lelja po politidni v5ednosti posameznikov ter
preslikavanje re5itev iz armad, ki po ciljih, delovanju in zmogljivostih niso primerljivi s
SV. Oblikovanje rezervne strukture po zgledu nacionalne garde ZDA, je
tradicionalno, funkcionalno in vsebinsko neprimerno potrebam Slovenije. lmamo

stoletne izku5nje z oblikovanjem in razvojem obrambne sile, posebej pa

petdesetletno izku5njo, ki se je imenovala Teritorialna obramba in je skupaj z milico

ter drZavljani izbojevala na5o samostojnost in postala vsebina slovenske voja5ke in

narodne tradicije.

Potreben je ponovni razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja za voja5ko-

obrambne in za5ditne naloge za vse mlade po kondani srednji Soli ter tudi uvedbo

dolodenih tem vzgoje aktivnega drZavljanstva, sajje domoljubje osrednja vrednota ne

samo Slovenske vojske (Voja5ka doktrina, 2006), temved vsakega aktivnega

drZavljana. NaSe pobude ne razumimo kot nadomestilo star5evski vzgoji in

pomanjkljivosti izobraZevalnega sistema ali celo vradanja h konceptu mnoZidne



armade, temved dopolnitev izobralevalnih vsebin v izgradnji odgovornega, aktivnega
drZavljana in drZavljanke Republike Slovenije, ki bodo znali prepoznati nevarnosti in
se jim upreti, za5dititi sebe in druZino ter sodelovati v organiziranju in delovanju
obrambnega in za5ditnega sistema svoje domovine.


