
Natopis

na to?

1.
Skoraj polovica drÏavljanov in drÏavljank meni, da 

ni dovolj obve‰ãena o vkljuãevanju Slovenije v NATO. 

ZAKAJ?

V rokah držite enega od 683.000 izvodov Natopisa, s katerim Vlada Republike Slovenije – v sodelovanju s Pošto Slovenije – spodbuja javno razpravo o pomenu članstva Slovenije v zvezi NATO.
Spodbudite jo še vi!

âe ZATO, ker »ne poznam izraãuna realnih stro‰kov« , obrnite stran.
âe ZATO, ker » se bojim, da bi ‰el moj sin v Afganistan« , poglejte na stran 3.
âe ZATO, ker »nas v Pragi morda sploh ne bodo povabili« , poglejte na stran 4.
âe ZATO, ker » se niãesar ne bojim, saj nas nihãe ne ogroÏa« , poglejte na vse strani.

âe ZATO, ker » bi bilo itak najbolje ostati nevtralen« , preberite, kaj je ob obisku 
latvijske predsednice 18. aprila 2002 izjavil predsednik Republike Slovenije in
vrhovni poveljnik oboroÏenih sil Milan Kuãan:

2.3.4.

1. Slovenija bo postala 20. ãlanica zavezni‰tva, ki zagotavlja najvi‰jo stopnjo varnosti.
2. Slovenska vojska bo pospe‰ila profesionalizacijo in odpravo voja‰ke obveznosti.
3. DrÏavljani in drÏavljanke Slovenije bomo prihranili pri izdatkih za obrambo.

Trije kljuãni argumenti so ZA NATO, trije obeti ZA VARNO PRIHODNOST:

In NATO? Nato je najbolje, da se vsi skupaj vprašamo: ZAKAJ je za nas, državljane in državljanke
Republike Slovenije, dobro, če nam uspe?

Cena varnosti je pogosto videti previsoka, če jo gledaš iz
ljubega miru. Če pa se spomniš tankov na mariborskih ulicah
in helikopterja nad ljubljansko Rožno dolino v prvih dneh
slovenske samostojnosti, sto tisočev nedolžnih žrtev balkanske
morije v devetdesetih in tleče grožnje globalnega terorizma na
pragu novega tisočletja, tedaj veš: družba devetnajstih so-
odvisnih demokratičnih držav Evrope in Severne Amerike z 
najsodobnejšo vojaško opremo in vrhunsko izurjenimi stro-
kovnimi kadri je varna družba!

:
Kaj pravite na to?

»Varnost je danes največja vrednota. V globalnem svetu je tako kot mir postala nedeljiva. Nihče si
ne more delati utvar, da si lahko naredi lasten otok varnosti. Sodobne, globalne oblike ogrožanja
miru in varnosti tega ne dopuščajo, enako velja za nevtralnost. Po 11. septembru se je pokazalo, da
imamo mir vsi ali pa ga nima nihče.« 



Nato Zato
Zakaj Slovenija v NATO?

Slovenija je v desetih letih postala stabilna demokratična država z razvitim tržnim gospodarstvom in
visoko stopnjo zaščite človekovih pravic. To nam je uspelo doseči manj boleče kot katerikoli drugi
tranzicijski državi. Radi se pohvalimo, da nismo država, ki pomoč potrebuje, temveč sodimo v
skupino tistih, ki pomoč lahko dajejo – drugim narodom in drugim državam. Iz te nove vloge
Slovenije izhaja tako pravica, da sooblikujemo sodobno ureditev sveta, kakor tudi obveznost, da 
za to prispevamo svoje znanje, izkušnje in sredstva. 

Članstvo v zvezi NATO bo znova potrdilo slovensko vključenost v evropske povezave, za katere smo 
se plebiscitarno odločili že ob razglasitvi samostojnosti. Članstvo bo tak položaj in vlogo Slovenije 
še potrdilo in okrepilo, vplivnost Slovenije pa povečalo. Bistvo članstva v zvezi NATO je namreč,
kako s kar najbolj pametno izrabo skupnih virov preprečevati in odpravljati negotovosti, nestabil-
nosti in krize. 

Zakaj se splaãa biti zraven?

Sedež med članicami torej za Slovenijo po eni strani pomeni vpliv in odgovornost, po drugi pa 
predvsem zagotovilo za lasten razvoj in prihodnost. Pridobitve članstva so za Slovenijo razvojna
priložnost, saj bo:
• enakopravno odločala o najpomembnejših varnostnih in političnih vprašanjih;
• okrepila učinkovitost oboroženih sil in povečala obrambno sposobnost države;
• dolgoročno zmanjšala stroške za razvoj obrambnega sistema: imeli bomo več varnosti za svoj denar;
• imela lažji dostop do znanj in tehnologij, ki nam doslej niso bila dostopna, saj se znanstveniki in

strokovnjaki držav članic zveze NATO povezujejo in delajo skupaj;
• dobila nove možnosti za ekonomsko sodelovanje.

Kaj imam od tega jaz?

Nacionalni interesi, gospodarski cilji, varnostno-obrambni vidiki … temeljno vprašanje za vsakega
državljana in državljanko pa je veliko bolj osebno: kaj vstop Slovenije v zvezo NATO pomeni zame 
in za vsakogar od nas?
• Profesionalizacija, ki jo narekuje obrambna reforma, pomeni, da bodo vojaki samo tisti, ki se

bodo sami odločili za ta poklic.
• Zaradi jasnih meril delovanja bomo kot državljani in državljanke ohranili nadzor nad delovanjem

Slovenske vojske in države na varnostnem in obrambnem področju.
• Zaradi zavezništva ne bomo v težavah nikoli prepuščeni sami sebi.

1. Kak‰ni bodo stro‰ki ãlanstva v zvezi NATO?
Strošek članstva Slovenije v zvezi NATO je članarina, ki jo
država prispeva v skupni proračun zveze in je namenjena za
njeno delovanje. Skupni znesek članarin vseh devetnajstih držav
članic je leta 1999 je znašal 1,7 milijarde ameriških dolarjev. Tri
nove članice (Poljska, Češka in Madžarska) so skupaj prispevale
4 % teh sredstev (68 milijonov $).
Točen znesek, ki ga bo Slovenija prispevala v skupni proračun
zveze NATO, je stvar pogajanj po povabilu v zvezo. Pri določa-
nju tega zneska bo izhajala iz BDP in deleža, ki ga že sicer
namenja za obrambo. Če bi izhajali iz letošnjega slovenskega
obrambnega proračuna, bi ta članarina lahko znašala med 0,5
in 1 % obrambnega proračuna (1,5 – 3 milijone $). Zgolj za ilu-
stracijo: preračunana na posameznega prebivalca Slovenije je
torej članarina približno 450 slovenskih tolarjev, to pa je pol
cene kino vstopnice! Ko bo Slovenija članica zveze NATO, bo 
v okviru svojih rednih proračunov (Ministrstva za obrambo in
Ministrstva za zunanje zadeve) morala zagotavljati tudi sredstva
za delovanje svojih predstavništev: Stalne misije pri zvezi NATO
in predstavnikov v drugih civilnih in vojaških strukturah zveze
(mednarodno osebje, mednarodno vojaško osebje).

2. Ali mora Slovenija poveãati obrambni proraãun?
Sloveniji ni treba povečati obrambnega proračuna, vendar mora
predvsem zaradi lastne varnosti prestrukturirati obrambni 
sistem. 
Leta 2000 se je Slovenija odločila, da bo reformirala obrambni
sistem, tako da bo zmanjšala obseg vojske, povečala njeno
učinkovitost ter posodobila opremljenost in oboroženost. Pri
uresničevanju  teh ciljev se zgledujemo po merilih, ki veljajo v
razvitih in demokratičnih državah. Da bi lahko zastavljene cilje
dosegli, moramo v naslednjih letih ustrezno povečevati delež
obrambnih izdatkov skladno z našimi finančnimi zmožnostmi,
predvidoma na dva odstotka bruto domačega proizvoda. Danes
Slovenija za obrambo namenja okrog 1,5 odstotka BDP, kar je
pri ocenjenem BDP za leto 2002 v vrednosti 5.045 milijard SIT
(po podatkih Urada za makroekonomske analize) 75,7 milijard
SIT (ali 295 milijonov $). S članstvom v NATO bi bili stroški za
razvoj obrambnega sistema nižji. Nečlanica zveze NATO mora
svoje obrambne sile razvijati drugače, predvsem pa mora zago-
tavljati vse vidike vojaške varnosti sama iz lastnih sredstev.
Sklepni račun in izkušnje držav članic v zadnjih 50 letih obstoja
zveze NATO pokažejo, da so stroški za obrambo dolgoročno
nižji znotraj zavezništva kot zunaj njega.  

3. Zakaj nevtralnost za Slovenijo ni realna 
alternativa? Ali se s ãlanstvom v zvezi NATO res 
ne odpovedujemo nobenemu delu na‰e suverenosti?
Država statusa nevtralnosti ne pridobi le tako, da ga razglasi,
temveč tako, da ji ga druge države priznajo, kar je določeno 
z mednarodnimi pogodbami. V Evropi je pet držav (Švica,
Avstrija, Švedska, Finska, Irska), ki so nevtralne ali vodijo poli-

tiko nevtralizma predvsem zaradi različnih zgodovinskih
okoliščin. Nevtralne države same zagotavljajo svojo nacionalno
varnost in morajo same skrbeti za vse oblike obrambe. Po rezul-
tatih študije o širitvi zveze NATO porabi Švica na vojaka petkrat
več denarja kot Slovenija, Avstrija pa dvakrat več kot Slovenija.
Članstvo v zvezi NATO temelji na sklenitvi mednarodne
pogodbe in nikakor ne pomeni izgube suverenosti države, saj
ne predvideva prenosa celote ali dela suverenosti držav na kak
nadnacionalen organ. Odločitve se sprejemajo s soglasnim
dogovorom vseh držav članic in nikoli z glasovanjem.

Primerjava obrambnih stroškov med nevtralnimi evropskimi
državami in Slovenijo (podatki za leto 1999-2000, Letno poročilo SIPRI 2000)

Vir: Širitev zveze NATO 2000–2015, Določila in posledice za načrtovanje in razvoj obrambe,

http://www.rand.org/publications/MR/MR/1243

4. Ali bo treba odloãitev za ãlanstvo v zvezi NATO
sprejeti na referendumu?
Zveza NATO ne zahteva referendumskega odločanja v državi
kandidatki. Za sprejem takšne odločitve kot je članstvo države 
v zvezi NATO tudi po naši zakonodaji zadostuje odločitev
Državnega zbora. Vlada referendumu ne nasprotuje, meni pa,
da referendumsko odločanje pred povabilom v članstvo ne bi
bil smiselno, in da bi ga bilo primerneje izvesti po tem, ko
bomo povabilo dobili.

5. Ali bodo slovenski vojaki sodelovali v voja‰kih
in mirovnih operacijah v tujini?
Slovenija bo kot članica zveze, dobila možnost za soodločanje 
o skupnih akcijah. O sodelovanju v morebitnih vojaških akcijah
NATO bo suvereno odločala Vlada ali Državni zbor. V takšnih
operacijah bi sodelovali izključno poklicni vojaki, ki se bodo za
takšen poklic odločili prostovoljno. Nikakor pa v takih operaci-
jah ne bodo sodelovali naborniki. Poklicni vojaki Slovenske
vojske že sodelujejo v mirovnih operacijah v BiH in na Kosovu
pod vodstvom zveze NATO po programu Partnerstvo za mir.  

6. Zakaj Slovenija Ïeli v NATO, ãe EU razvija 
skupno evropsko varnostno in obrambno politiko?
EU in NATO sta organizaciji, ki se dopolnjujeta in ne izključuje-
ta. Članstvo zgolj v eni od obeh še ne prinaša vseh varnostnih,
političnih, ekonomskih in drugih zagotovil, ki so pomembna za
Slovenijo, zato sta članstvi v obeh glavni zunanjepolitični prio-
riteti Slovenije. Evropska skupna varnostna in obrambna politi-
ka šele nastaja in v njenem okviru bodo oblikovane le enote za

hitro posredovanje v kriznih razmerah. EU ne namerava znotraj
skupne varnostne in obrambne politike zagotavljati kolektivne
obrambe, zato ostaja NATO edina mednarodna organizacija, ki
jo lahko zagotovi. Danes je 11 članic zveze NATO tudi članic
EU, štiri članice EU pa so nevtralne.

7. Ali bo NATO, ãe bo Slovenija postala ãlanica,
namestil voja‰ke baze ali jedrsko oroÏje na sloven-
skem ozemlju? 
Ne. NATO je na podlagi novega strateškega koncepta iz leta
1999 zmanjšal obseg svoje mednarodne vojaške strukture in ne
predvideva postavitve novih oporišč. To kažejo tudi izkušnje
treh novih članic: Poljske, Češke in Madžarske. Zveza NATO
skladno s spremembami v mednarodnem okolju nima ne načr-
tov ne interesa, da bi širila jedrsko oborožitev. NATO članicam
ne vsiljuje namestitve jedrskega orožja, saj bi bilo to v nasprotju
s temeljnimi načeli zavezništva o soglasnem sprejemanju vseh
odločitev. 

8. Zakaj Ïelimo v NATO, ãetudi Slovenija ni nepo-
sredno voja‰ko ogroÏena?
Tudi če je stopnja vojaškega ogrožanja majhna, popolnega jam-
stva za varnost ni. Danes obstaja cela vrsta nevojaških
dejavnikov, ki predstavljajo grožnjo nacionalni in mednarodni
varnosti (organizirani kriminal, terorizem, etnična in verska
nesoglasja, ozemeljski spori, gospodarske, socialne in politične
krize). Temeljna skupna značilnost teh pojavov je, da delujejo
prek mej držav. Prav zato je povezovanje v mednarodne inte-
gracije, ki sežejo čez državne meje, zaenkrat edina možna strate-
gija preprečevanja in odpravljanja vzrokov in posledic groženj.

9. Zakaj za Slovenijo ni dovolj, da sodeluje samo v
Partnerstvu za mir?
Dve ključni razliki sta med statusoma države partnerice in
države članice: prvič, Slovenija bo s članstvom dobila možnost
soodločati, ki je kot država partnerica nima, in drugič, kot
država članica zveze NATO bo deležna kolektivne obrambe.

10. Kak‰ne bodo posledice, ãe Slovenija ne bo 
povabljena v ãlanstvo na vrhu v Pragi?
Posledice so lahko politične, obrambne in gospodarske. Če
Slovenija ne dobi povabila, bo izločena iz kroga držav, ki dejan-
sko ustvarjajo in oblikujejo evroatlantsko politiko in o njej odlo-
čajo. Reforma Slovenske vojske bo brez članstva v zvezi NATO
vsekakor težja in dražja. Da bi dosegli takšno stopnjo varnosti,
kot nam jo lahko nudi zveza NATO, bi potrebovali precej več
časa in več sredstev, v celoti pa takšne stopnje varnosti sami
nikoli ne moremo doseči. Članstvo v zvezi NATO pomeni tudi
zanesljivejše ekonomsko okolje, v katerem je poslovno tveganje
manjše, možnosti mednarodnega gospodarskega sodelovanja pa
večje. Tudi banke in revizijsko-bonitetne hiše uporabljajo član-
stvo v NATO kot enega od ključnih kriterijev pri določanju
ocene tveganj naložb in bonitete posameznih držav. 

2.
âe sodite med tiste, ki se ‰e niso odloãili o vstopu

Slovenije v NATO, vam ponujamo nekaj argumentov

ZA!

3.
Ste morda dvomili o vstopu Slovenije v NATO zato, 

ker doslej niste dobili odgovorov na vsak va‰ 

ZAKAJ?

NATO
North Atlantic Treaty Organisation, organizacija
severnoatlantskega zavezni‰tva, je politiãna in
obrambna zveza devetnajstih demokratiãnih drÏav
Evrope in Severne Amerike. Njeno temeljno poslanstvo
je s politiãnim, voja‰kim in gospodarskim sodelova-
njem zagotavljati skupno varnost ãlanic.

âLANICE
Belgija, âe‰ka, Danska, Francija, Grãija, Islandija,
Italija, Kanada, Luksemburg, MadÏarska, Nemãija,
Nizozemska, Norve‰ka, Poljska, Portugalska, ·panija,
Turãija, Velika Britanija in ZDA.

NALOGE
NATO ima pet temeljnih nalog:
•zagotoviti varnost ãlanicam,
•ostati kljuãni ãezatlantski forum za posvetovanje in

usklajevanje glede zagotavljanja varnosti,
•braniti ãlanice ob napadu,
•sodelovati pri prepreãevanju in re‰evanju sporov v

‰ir‰em prostoru,
•podpirati partnerstvo in dialog z drugimi drÏavami v

evro-atlantskem prostoru.

DELOVANJE
NATO je zavezni‰tvo, katerega namen je kolektivna
obramba drÏav ãlanic. Je mednarodna organizacija z
mehanizmi, instrumenti in politiko za zagotavljanje
varnosti, nima pa lastne vojske. Voja‰ko moã zavez-
ni‰tva tvorijo oboroÏene sile drÏav ãlanic. O uporabi
teh sil v operacijah odloãajo drÏave ãlanice.

SOGLASJE
Delovanje zveze temelji na dogovarjanju, to pomeni, da
so odloãitve sprejete soglasno in ne na podlagi glaso-
vanja. Soglasen naãin sprejemanja odloãitev zagotav-
lja, da je upo‰tevana tako neodvisnost vsake ãlanice
kot to, da vsaka ãlanica trdno stoji za odloãitvami za-
vezni‰tva.

PARTNERSTVO ZA MIR
Partnerstvo za mir je proces, ki od leta 1994 zdruÏuje
zaveznice in partnerice zveze NATO v obseÏnem pro-
gramu skupnih dejavnosti, povezanih z obrambo in
varnostjo na podroãjih, kot so obvladovanje kriznih
situacij, naãrtovanje delovanja v sili, upravljanje
zraãnega prometa in sodelovanje glede oboroÏevanja.
V Partnerstvu sodelujejo Albanija, Armenija, Avstrija,
AzerbajdÏan, Belorusija, Bolgarija, Estonija, Finska,
Gruzija, Hrva‰ka, Irska, Kazahstan, Kirgizija, Latvija,
Litva, Moldavija, Makedonija, Romunija, Rusija,
Slova‰ka, Slovenija, ·vedska, ·vica, TadÏikistan,
Turkmenija, Ukrajina in Uzbekistan.

NOVO POSLANSTVO
NATO, kakor se ga spominjamo iz hladne vojne, je
temeljil na delitvi sveta na dva dela. NATO, s katerim
sodelujemo danes, utemeljuje svoje delovanje s pove-
zovanjem, vkljuãevanjem in sodelovanjem. Zato se
NATO ‰iri, ponuja roko Rusiji in spreminja koncept
svojega delovanja. Glavne voja‰ke zmogljivosti drÏav
ãlanic zveze NATO ‰e naprej ostajajo trden temelj, na
katerem zaveznice gradijo politiãno-varnostno arhi-
tekturo evroatlantske skupnosti 21. stoletja. Poslan-
stvo zveze NATO temelji na skupnih interesih. Ti
vkljuãujejo vzpostavljanje stabilnosti v Jugovzhodni
Evropi, re‰evanje mednarodnih kriznih razmer, pod-
poro demokratiãni preobrazbi, spodbujanje razvoja
trÏnega gospodarstva in prepreãevanje ‰irjenja oroÏja
za mnoÏiãno uniãevanje.

april 1949        ➼
Dvanajst držav sklene »Washingtonsko pogodbo«, s katero se zavežejo, da
bodo v skladu z določili 5. člena priskočile na pomoč katerikoli članici, ki bi
bila vojaško ogrožena. To so bile Belgija, Danska, Francija, Islandija,
Italija, Kanada, Luksemburg, Nizozemska, Norve‰ka, Portugalska,
Velika Britanija in ZdruÏene drÏave Amerike.

1952        ➼
Razvoj dogodkov na mednarodnem 
političnem prizorišču narekuje nadaljno
širitev zavezništva. Zavezništvu se pridru-
žita Grãija in Turãija.

1955        ➼
V zvezo NATO vstopi 
Zvezna republika Nemãija.

1982        ➼
Kot zadnja, šestnajsta članica v
obdobju »hladne vojne« v
zavezništvo vstopi ·panija.

12. marca 1999     ➼
Število članic se poveča na 19, saj 
k zvezi pristopijo âe‰ka republika,
MadÏarska in Poljska.

april 1999        ➼
V Washingtonu predsedniki držav in vlad članic zveze
NATO sprejmejo odločitev, da bodo na naslednjem vrhu
novembra 2002 v Pragi ponovno ocenili pripravljenost
posameznih kandidatk za članstvo in jih povabili v NATO. 

2002      ➼
Za članstvo pred praškim vrhom se potegujejo
Albanija, Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Makedonija, Romunija, Slova‰ka in
Slovenija.

Deset najbolj vroãih vpra‰anj

na prebivalca na vojaka

SLOVENIJA 179 $ 38.333 $
IRSKA 229 $ 76.003 $
AVSTRIJA 262 $ 60.028 $
ŠVEDSKA 644 $ 108.425 $
FINSKA 370 $ 60.347 $
ŠVICA 512 $ 132.928 $

âlanice: 1 Belgija   2 Češka   3 Danska   4 Francija   5 Grčija   6 Islandija   7 Italija   8 Kanada   9 Luksemburg   10 Madžarska   11 Nemčija   

12 Nizozemska   13 Norveška   14 Poljska   15 Portugalska   16 Španija   17 Turčija   18 Velika Britanija   19 ZDA

Kandidatke: 20 Slovenija   21 Albanija   22 Bolgarija   23 Estonija   24 Latvija   25 Litva   26 Makedonija   27 Romunija   28 Slovaška
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3.2.1.

Za
»Članstvo v severnoatlant-
skem zavezništvu Sloveniji
zagotavlja najvišjo možno
raven nacionalne varnosti.
Hkrati povečuje naše
možnosti in odgovornost 
za umirjanje kriznih žarišč 
v Jugovzhodni Evropi,
omogoča učinkovitejše
sodelovanje v spopadu z
mednarodnim kriminalom
in terorizmom ter utira pot
v svet visokih tehnologij.
Vstop v zvezo NATO je 
velika odgovornost. Ni
dovolj le soglasje političnih
strank, potreben je čim
večji nacionalni konsenz.
Kot človek in kot predsed-
nik Slovenije sem prepričan,
da je zaradi varnosti, kar je
temeljni interes in naloga
sleherne države, Sloveniji
mesto v severnoatlantskem
zavezništvu.«

Milan Kuãan, 
predsednik Republike
Slovenije

»Če postavimo stvari
povsem enostavno, Slo-
venija kot majhna država
najbrž nikoli ne bo mogla
vzpostaviti tako močne
lastne vojske, da bi zago-
tovila obrambo, kakršno
ponuja alternativa, ki je v
tem primeru zveza NATO.
Mislim, da ima majhna
država veliko razlogov za to,
da se vključi v kolektivni 
sistem varnosti.«

dr. Janez Drnov‰ek,
predsednik Vlade
Republike Slovenije 

»Vstop v NATO je za Slove-
nijo strateškega pomena.
Gre za vprašanje, kateremu
svetu želimo pripadati.
Nobeden ni idealen. Tehta-
nje za in proti tokrat ne bo
dovolj. Upoštevati je treba
tudi zgodovinsko intuicijo
naroda, kot smo jo imeli 
že leta 1990.« 

Borut Pahor,
predsednik DrÏavnega
zbora Republike Slovenije

»Poleg najvišje mogoče
stopnje varnosti prinaša
članstvo v zvezi NATO tudi
številne druge prednosti.
Varno in stabilno okolje je
namreč predpogoj za nemo-
ten gospodarski, socialni in
kulturni razvoj. Sloveniji bo
članstvo v NATO omogoča-
lo enakopravno udeležbo v
znanstvenih, tehnoloških in
informacijskih tokovih
najbolj razvitega dela sveta.
Zaradi nizke stopnje tvegan-
ja za tuja neposredna vla-
ganja se bo okrepilo njeno
mednarodno gospodarsko
sodelovanje.«

dr. Dimitrij Rupel, 
minister za zunanje
zadeve v Vladi Republike
Slovenije in 
ustanovni ãlan 
Odbora za NATO

»Kaj se bo spremenilo, ko
Slovenija postane članica
zveze NATO? Najprej seve-
da to, da bo za slovensko
varnostjo stalo še vsaj 19
držav. To je s stališča slo-
venske negativne zgodo-
vinske izkušnje ter nepred-
vidljivega varnostnega okol-
ja za prihodnje generacije
vsekakor najmočnejši argu-
ment za članstvo. Sicer pa
se ne bo spremenilo nič in
hkrati veliko. Nič, česar
sami ne bomo hoteli. Veli-
ko, ker lahko Slovenija kot
zrela država članstvo izko-
risti in si odpre vrata za
nadaljnji razvoj. Sloveniji 
se odpirajo realne in pre-
verljive možnosti, da se iz
nerazpoznavnosti vpiše na
varno in prepoznavnejšo
politično karto sveta.«

dr. Anton Grizold, 
minister za obrambo 
v Vladi Republike
Slovenije

»Eno izmed ključnih
vprašanj je, ali je NATO
Sloveniji v tem trenutku
sploh potreben? Mislim, 
da je na to vprašanje možno
odgovoriti s podobnim
odgovorom, kot smo ga
dali leta 1991 na vprašanje
tistih, ki so spraševali, ali je
slovenska vojska bila takrat
sploh potrebna.«

Janez Jan‰a, 
nekdanji obrambni 
minister v Vladi
Republike Slovenije 
in ustanovni ãlan 
Odbora za NATO 

3. Prihranimo pri izdatkih za obrambo s sistemom kolektivne varnosti!
2. Pospe‰imo profesionalizacijo vojske in odpravo voja‰ke obveznosti!
1. Postanimo 20. ãlanica zavezni‰tva, ki zagotavlja najvi‰jo stopnjo varnosti!

4.
âe vam bo to pomagalo pri odloãitvi o 

vstopu Slovenije v NATO, poglejmo, 

KDO VSE JE ZA – IN ZAKAJ?

Ali po 3 kljuãnih argumentih, 4 straneh, 5 temeljnih nalogah, 6 priãevanjih 

ZA in 10 najbolj vroãih odgovorih VESTE DOVOLJ, DA SE LAHKO ODLOâITE?:

maj 2002

Bo javna razprava, ki jo spodbuja
Vlada Republike Slovenije, znala
odgovoriti na temeljna vprašanja o
pomenu vključitve in prednostih
članstva v zvezi NATO?

pra‰ko povabilojavno mnenje

Bosta občutek obveščenosti in
ocena naklonjenosti v sloven-
ski javnosti dovolj visoka, da
bo Slovenija prejela povabilo?

Bo zaradi naklonjenosti javnega
mnenja in strukturnega napredka
Slovenija na novembrskem
zasedanju zveze NATO v Pragi
povabljena med članice?

Bodo državljani in državljanke
Republike Slovenije na referendumu
sprejeli vabilo in glasovali ZA
vključitev Slovenije v zvezo NATO?

referendum VI BOSTE ODLOâILI! 
Od tega, kako zahtevni boste v javni
razpravi, je odvisno, ali bo Slovenija dobi-
la vabilo – in ali bomo torej sploh ‰li na
referendum. Koliko vas bo pri‰lo na refe-
rendumsko glasovanje? Koliko vas bo za?
Od odgovorov na ta vpra‰anja bo odvisna
prihodnja obrambna politika Republike
Slovenije in varnost vseh nas. Zato gre za 

NA· SKUPNI PROJEKT!

Po‰ljite nam va‰a vpra‰anja, mnenja in komentarje:

NATO NABIRALNIK: Urad Vlade za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

NATOFON 080 2122 • http: //nato.gov.si
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