
Veteranska združenja so se 
odzvala na peticijo Mladine
Konec januarja je tednik Mladina objavil peticijo z naslovom 
Ukinimo vojsko!, ki izhaja iz mnenja, da ima Slovenija 
»izjemen geostrateški položaj in varnostno ni ogrožena«. 
Peticija predlaga prekvalifikacijo dela vojaškega osebja v 
socialne delavce in pripadnike civilne zaščite, zmanjšanje 
obrambnega proračuna, odprodajo pretežnega dela orožja 
ter spremembo namembnosti praznih vojašnic. Peticijo je do 
zdaj podpisalo več kot 7300 državljanov.

V prispevkih, ki jih tednik objavlja 
v posameznih številkah od priprave 
peticije, nekatere znane slovenske 
osebnosti poudarjajo, da je namen 
peticije predvsem začeti razmislek 
slovenske politike o zagotavlja-
nju varnosti Slovenije. MO je v 
sporočilu za javnost kot odziv na 
pobudo zapisalo, da peticije ne 
podpira, »čeprav je vsaka pobuda, 
ki nastane v demokratični družbi 
na demokratičen način, legitimna 
in je vredno o njej razpravljati in 
razmišljati«. MO pobude ne pod-
pira, ker ne priznava poslanstev in 
nalog, ki jih po Ustavi RS in Zakonu 
o obrambi opravlja SV, in ker zavaja 
javnost s predlogi, ki so že zdavnaj 
izpolnjeni. Za potrebe javnega 
interesa je MO namenilo že veliko 
vojaških objektov, SV pa je vso 
svojo zgodovino oblikovala politiko 
miru in sodelovala pri pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah. 
Na spletnem portalu facebook 
je sindikat MO (SMO) februarja 
oblikoval protipeticijo. Prav tako 
smo v uredništvo prejeli odzive več 
predstavnikov veteranskih združenj 
in stanovskih organizacij, ki jih na 
kratko povzemamo, nekateri pa 
so svoja stališča objavili v drugih 
množičnih občilih. Predsednik 
Zveze združenj borcev NOB (ZZB 
NOB) Slovenije Janez Stanovnik je 
v pismu slovenskemu političnemu 
vodstvu države zapisal, da ZZB 
NOB kot veteranska organizacija 
civilne družbe »uvršča obrambni 
sistem RS in SV med nepogrešljive 
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sestavne dele samostojne države 
in med nujna sredstva za ohrani-
tev njene suverenosti.« Pri tem je 
predsedstvo ZZB NOB prepričano, 
da razmere v svetu, Evropi in 
sosedstvu ne dovoljujejo, da bi skrb 
in sredstva za obrambo domo-
vine lahko opustili, jih skrčili ali 
celo prenesli na EU in Nato. »Vse 
druge evropske države imajo svoje 
obrambne sisteme in svojo vojsko; 
to velja tudi za Slovenijo, saj bi bilo 
drugačno ravnanje neodgovorno in 
tudi pogubno.« ZZB NOB se hkrati 
pridružuje prizadevanjem državnih 
organov in javnim pobudam za 
»prilagajanje obrambne in vojaške 
doktrine družbenemu in tehno-
loškemu razvoju in za racionalno 
organiziranost ter smotrno oboro-
žitev in ekonomično logistiko«. 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
(ZVVS) ocenjuje, da pobuda izraža 
»pomanjkanje domovinske zavesti 
in popolno odsotnost do pojmova-
nja države«. Kot je v pismu zapisal 
predsednik ZVVS Janez Pajer, je SV, 
ki ima korenine že v času NOB in še 
posebej v osamosvojitveni vojni, po-
memben dejavnik državotvornosti 
ter garant za varovanje slovenskega 
naroda in slovenske celovitosti. 
ZVVS podpira delovanje SV, kot so 
zapisali, pa podpirajo tudi razvoj SV 
v smislu koncepta splošnega ljud-
skega odpora. »Dejstvo je, da samo-
stojne države ne bi bilo, če ne bi v 
letu 1991 pripadniki TO Slovenije 
premagali veliko močnejšega agre-
sorja,« je zapisalo vodstvo ZVVS 
in podpisnike peticije pozvalo, da 
resno razmislijo o svojem državljan-
sko nerazumnem dejanju. 
V Zvezi slovenskih častnikov (ZSČ) 
so nad peticijo nekoliko presene-
čeni, saj so med njenimi podpi-
sniki tudi ljudje, ki so bili aktivni 
med osamosvajanjem in vojno za 
Slovenijo. Predsednik ZSČ polkov-
nik Miha Butara je v pismu zapisal: 
»Zdi se nam, kakor da so pozabili 
na vlogo, ki so jo imele takratne 
obrambno-varnostne sile, delujoče 
kot TO in slovenska milica, kakor 
na to, da predstavlja SV enega iz-
med temeljnih atributov slovenske 

države in da nam kot taka zagota-
vlja jamstvo za mirno in varnejše 
življenje ter zaščito naših ljudi tudi 
v najtežjih razmerah.« Člani ZSČ 
nestrinjanje s predlogi peticije 
izražajo tudi na konferencah, pri 
čemer pa ne odklanjajo razprave o 
organiziranosti, opremljenosti in 
usposobljenosti SV, vendar zagovar-
jajo prepričanje, da je treba tudi v 
miru zagotoviti stalno zaščito dr-
žave. »Ne smemo se sprenevedati 
v prepričanju, da vojn nikoli ne bo 
in da slovenski narod in državljani 
nikoli več ne bomo ogroženi.« 
V Zvezi društev generala Maistra 
opozarjajo, da državljani prema-
lo vedo o pomenu vojske danes, 
saj je večje jamstvo za življenje v 
miru boljša in uspešnejša vojska. 
Kot je zapisal predsednik zveze 
mag. Milan Lovrenčič, podpirajo 
»nujnost obrambnih sil Slovenije, 
toda da so sestavljene iz vseh 
državljanov – profesionalnih 
vojakov, pa tudi civilne družbe, zato 
si moramo obojestransko prizade-
vati za učinkovito sodelovanje in 
porabo obrambnih sredstev za še 
boljšo obrambno učinkovitost, pa 
tudi boljše poznavanje vloge vojske 
s strani civilne družbe in večjega 
zavzemanja SV za sodelovanje 
in vključevanje civilne družbe v 
obrambni potencial naše države«.
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