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Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta 

Spoštovani cenjeni gostje in razpravljavci, spoštovani mag. Igor Senčar, predsednik 
Slovenskega odbora za Nato, spoštovana polkovnica Alenka Petek iz Centra vojaških šol, 
spoštovana ostala zainteresirana javnost, toplo dobrodošli v Državnem svetu RS, drugem 
domu slovenskega parlamenta. V veliko čast in veselje nam je, da lahko danes v soorga-
nizaciji gostimo posvet, s katerim želimo osvetlili 70 let obstoja zveze Nato in 15. obletnico 
vstopa Republike Slovenije v to zvezo. In to prav v času, ko postaja obrambna varnost držav 
talka dnevnih političnih mešetarjenj, in ko se percepcija varnosti kot temeljne demokratične 
vrednote transformira iz realnega v vse bolj virtualen digitalni svet, v katerem je stopnja 
svobode posameznika skoraj brezmejna, a hkrati najbolj ranljiva.

Danes se še posebej veselim razprave v tako uglednem krogu razpravljavcev; slišati vaša 
razmišljanja o dejanskih varnostnih tveganjih tako z vidika zavezništva, države kot tudi 
posameznika. Pred 70 leti je bil cilj povezovanja držav, ki so podpisale Severnoatlantsko 
pogodbo, nedvoumno jasen. Mir, varnost, blaginja, urejeni meddržavni odnosi članic, močna 
Evropska unija in močan multilateralni sistem, predvsem pa prepoznavnost Slovenije kot 
mlade perspektivne države – to so bila osrednja povezovalna načela, ki smo si jih skupaj z 
večinsko voljo ljudi zadali v tej Nato zgodbi. A nato … nato je temu obdobju sledilo obdobje 
novih terorističnih in kibernetskih groženj, vse pogosteje tudi uresničenih, ki je do tal pret-
reslo stare in mlade demokracije.

Kot posledica tega drugačnega sveta in turbulentnih dogajanj je bila 10. 7. 2015 v Državnem 
zboru sprejeta Deklaracija o zunanji politiki RS, v kateri sta EU in Nato opredeljena kot 
zunanjepolitična okvira posebnega pomena. 

Za govorniškim pultom predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca,  
za govorniško mizo mag. Igor Senčar
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Dejavna zunanja politika Slovenije se odziva na spreminjajoče se mednarodno in varnostno 
okolje. Zgodovinska izkušnja in geopolitični položaj Slovenije sta brez dvoma naši ključni 
dodani vrednosti. Članstvo v EU in Nato Republiki Sloveniji krepi njen politični pomen in 
varnost, hkrati pa terja tudi njeno odgovornost. 

Brez dvoma je bilo leto 2004 v mnogočem prelomno in tudi zmagoslavno. 15 let po vsto-
pu v zvezo Nato zveza ohranja svoje temeljno poslanstvo, a svet globalno postaja vse 
bolj razdrobljen, zapleten in manj varen, ne delijo se le priložnosti, temveč tudi tveganja in 
krize. Dodatno dejstvo, ki ga moramo pri tem upoštevati je, da so ZDA manj pripravljene 
braniti evropski in svetovni red kot v preteklih desetletjih. Koristi članstva Slovenije v zvezi 
Nato niso omejene zgolj na ekonomski in varnostni vidik, spoštovanje vrednot, za katere se 
zavzemamo, zahteva tudi ustrezno politično voljo. 

Prepričan sem, da mora Republika Slovenija svojo globalno soodgovornost izkazovati z 
angažmajem na področjih, kjer ima močne primerjalne prednosti. Vse bolj kompleksno var-
nostno okolje zahteva odzivnost, celovit pristop, širok nabor vojaških in civilnih zmogljivosti, 
vključevanje v razvojne in druge pomoči in sodelovanje na različnih ravneh. In prav na 
teh temah lahko Slovenija ponudi veliko. Naša prednost temelji na znanju, ne moči. Naša 
prednost temelji na prilagodljivosti, ne trdnosti. Naša prednost temelji na poziciji, ne tradiciji.

Želim si, da bi tovrstna razmišljanja, zlasti današnje razprave, presegla okvir praznih 
političnih razprav o tem, koliko sredstev preveč ali premalo namenjamo obrambi. Bolj nas 
mora zanimati, koliko namensko in razvojno strateško jih bomo porabili oz. usmerili. Na 
področju vojaškega usposabljanja imamo še velike neizkoriščene potenciale. To je tista skri-
ta dodana vrednost, ki jo znamo in zmoremo izkoristiti v luči številnih pozitivnih ekonomskih 
učinkov našega dolgoletnega zavezništva.
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II. UVODNA IZHODIŠČA                       
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mag. Igor SENČAR, veleposlanik,  
predsednik Slovenskega odbora za Nato

Prav na današnji dan pred sedemdesetimi leti je bila v Washingtonu podpisana Severnoatlantska 
pogodba, s katero je bilo vzpostavljeno politično zavezništvo in organizacija kolektivne obram-
be demokratičnih držav Severne Amerike in Zahodne Evrope. 

23. 3. 2003 je 66,08 % udeležencev referenduma podprlo članstvo Slovenije v Nato in 29. marca 
2004 je Slovenija postala članica severnoatlantskega zavezništva. 

Tu mi dovolite, da izrečem nekaj besed o Slovenskem odboru za Nato. To je samostojno, pro-
stovoljno in nepridobitno združenje državljanov. Ustanovljeno je bilo 24. 1. 2002 na pobudo 
tedanjega ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla in predsednika SDS Janeza Janše za 
podporo kar najhitrejši vključitvi Slovenije v Nato. Društvo je s svojim javnim zagovarjanjem 
članstva  v Natu in z združevanjem podpornikov ne glede na svojo politično orientacijo pripo-
moglo k uspešnemu izidu referenduma. 

Nato je najuspešnejše in najučinkovitejše zavezništvo v zgodovini. Nedavna študija je pokazala, 
da je bila povprečna doba v zgodovini obstoječih zavezništev 17 let. Nato danes praznuje svojo 70 
letnico. Zavezništvo je bilo uspešno, ker je bilo čvrsto in čvrsto je bilo, ker je temeljilo na skupnih 
interesih, na skupni kulturi in vrednotah in na medsebojnem zaupanju. Iz teh podlag je vzniknil 
duh solidarnosti zaveznic. Tako uspešno pa je bilo zavezništvo tudi zato, ker je bilo dovolj prožno 
in prilagodljivo, da se je lahko učinkovito soočalo z novimi izzivi od padca železne zavese naprej.  

Stabiliziralo je nove demokracije v srednji in vzhodni Evropi, s svojo vključitvijo v območje ko-
lektivne obrambe zmanjšalo svoje obrambne stroške, ki bi bili sicer precej večji, in hkrati s svojo 
vključitvijo v skupni sistem širilo prostor medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Nato je bil 
ključni instrument vzpostavitve miru na Balkanu po vojnah, ki jih je začela tedanja JLA. V novem  
tisočletju se je moral soočati z novimi izzivi, med katerimi je bil na prvem mestu terorizem. S 
prevratom, rusko invazijo, okupacijo in aneksijo Krima ter vojno proti Ukrajini pa so bile članice 
zavezništva soočene z odkritim vojaškim in normativnim napadom na evropski varnostni red, 
kakršen je nastal po hladni vojni. Natova temeljna naloga odvračanja in kolektivne obrambe je 
pred novim izzivom spričo t. i. hibridnih groženj in ko je demokratični zahod soočen z agresiv-
nim geopolitičnim rivalstvom revizionističnih, avtoritarnih sil, predvsem Rusije in Kitajske. Za 
čvrstost samega zavezništva je temeljnega pomena medsebojno zaupanje in duh vzajemnosti. 
To vprašanje se danes artikulira kot potreba po skupni in enotni oceni izzivov, po drugi strani 
pa po nujnosti deljenja bremen in skladno s tem spoštovanja danih zavez. Po aneksiji Krima 
so se zaveznice na vrhu v Walesu zavezale, da do konca leta 2024 povečajo svoje izdatke za 
obrambo na 2 % BDP in od tega namenijo 20 % za nabavo ključne nove opreme ter za raziskave 
in razvoj. Ko so sprejele zavezo, so ta cilj dosegale le 4 zaveznice, letos naj bi jih ta cilj doseglo 
že 9. Če prav razumemo, slovenska vlada svoje cilje artikulira tako, da naj bi do konca leta 2025 
namenila 1,5 % svojega BDP za obrambne izdatke. 

O vseh teh izzivih poteka tudi razprava med zunanjimi ministri članic Nata v Washingtonu. 
Ta kratek oris nekaterih dejstev in izzivov naj služi kot iztočnica današnjega posveta tako za 
razmislek o zavezništvu kakor tudi za osvetlitev mesta Slovenije v njem. Jutri bo vrhovni povelj-
nik obrambnih sil predsednik države Borut Pahor predstavil oceno pripravljenosti Slovenske 
vojske. Glede na vse to naj današnji posvet osvetli tudi pot Slovenije v Nato, pomen članstva 
za Slovenijo, njeno mesto v zavezništvu, pridobljene izkušnje ter ne le obveznosti, ampak tudi 
priložnosti, ki jih prinaša članstvo.
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III. REFERATI
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Janez JANŠA, poslanec Državnega zbora

Spoštovani udeleženci tega posveta, pravzaprav bi lahko rekli tudi slavnostni udeleženci, ob teh 
dveh pomembnih obletnicah. 

Glede na to, da je čas, ki je pred nami, zagotovo tak, da bo prinesel spremembe v organizacijo 
naše kolektivne varnosti, bom mogoče zato malo več besed namenil temu, kaj mislim, da nas 
čaka, kot temu, kaj se je že zgodilo v teh zadnjih 15 letih, ali pa v času, odkar je Slovenija resno 
nakazala svojo ambicijo, da postane članica zavezništva. 

Tu zadaj sta napisani dve številki, se pravi 70 let in 15 let, odkar je Slovenija članica, pred nekaj 
dnevi pa je minilo tudi 25 let, odkar je Slovenija podpisala partnerstvo za mir. To je bil prvi korak 
k slovenskemu članstvu v Nato, kar se je zgodilo leta 1994. Leto prej smo imeli prvi uradni obisk 
v Pentagon, kjer je Slovenija nakazala svojo željo, da bo v enem letu postorila vse, kar je bilo 
potrebno za to, da smo vstopili v partnerstvo za mir oz. v čakalnico za Nato.

Potem so se v slovenski vladi zgodile določene spremembe, začela se je razširjati teza, da je 
berlinski zid padel na obe strani in številne poteze, ki bi morale biti narejene za to, da bi bila 
Slovenija v prvem valu širitve Nata, so bile dane malo na stran. Signali, ki so se pošiljali iz 
Ljubljane, so bili mešani. Sledilo je tisto prvo razočaranje, ko so bile v Nato v prvem valu sprejete 
samo članice Višegrajske skupine. Spomnim se velikega razočaranja takratnega predsednika 
Vlade RS, ki je skušal rešiti situacijo potem še z dvojčkom oziroma v navezi z Romunijo, ki jo je 
podpirala Francija, pa ni bilo nič od tega.  

Čakali smo na drugo priložnost pred petnajstimi leti in tudi takrat v slovenski politiki ni šlo vse 
gladko. Ravno zaradi tega je bil ustanovljen Odbor za Nato, ki je bil »nadkoalicijski«, če lahko 
uporabim danes to moderno in aktualno besedo. Že na samem začetku je odbor združeval tiste 
iz slovenske pomladi in tiste, ki smo bili takrat v opoziciji, v demonstraciji skupnega cilja, kar je 
bilo zelo pomembno.
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Zelo verjetno je, da bi Slovenija tudi brez ustanovitve Odbora za NATO v tistem velikem valu 
postala članica, ker je bil to nek širši, globalni pristop, vprašanje pa je, kakšen bi bil rezultat 
referenduma v Sloveniji, če takrat ne bi združili moči, ker je bila razlika od soglasne odločitve za 
vstop v Evropsko Unijo. Odločitev za Nato ni bila tako soglasna, še vedno je bila dvotretinjska in 
so se kazale razlike, ki so mogoče danes še bolj očitne v slovenski politiki.

Koliko smo v tem času petnajstletnega članstva resen in verodostojen partner, lahko sami 
presodite. Če danes potegnemo črto, je Slovenija med tisto skupino držav, ki veliko govorijo o 
zavezništvu, prispeva pa relativno malo, predvsem v tem smislu, da smo po moji oceni padli pod 
raven, ki smo jo imeli takrat, ko je, na primer, pristojni odbor ameriškega senata razpravljal o 
širitvi, o podpori kandidatkam, tudi Slovenije. Takrat je predsednik ameriškega Odbora za Nato 
Bruce Jackson na senatnem odboru dejal: »Ena od teh članic, od teh kandidatk, o kateri danes 
razpravljamo, o bodoči članici Nata, je nekoliko drugačna od drugih. In to je Slovenija. Slovenija se 
je ubranila sama proti daleč močnejšemu nasprotniku takrat, ko je bila napadena. Dokazala je, da je 
sposobna poskrbeti za lastno varnost, dokazala je, da je lahko verodostojen partner in da je sposobna 
izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za to, da imamo kolektivno varnost.« Zanimivo je, da te besede 
ameriškega predsednika Odbora za Nato v Sloveniji niti niso odmevale, čeprav je bil to zelo 
redek primer, da je bila Slovenija v Washingtonu izpostavljena na ta način.

Ko danes pogledam stanje v Slovenski vojski, menim, da če bi bila spet podobna razprava v 
ameriškem senatu, bi težko rekli nekaj podobnega, ker že nekaj let poročilo, ki se preda vrhov-
nemu poveljniku slovenskih obrambnih sil, predsedniku države, vsebuje zaključek, da Slovenska 
vojska ni sposobna braniti države v primeru resnih groženj. To izhodišče jasno pove, da smo v 
nekem stanju, ko zelo težko govorimo, da proizvajamo dodano vrednost in da smo sposobni 
braniti ne samo sebe, ampak prispevati tudi h kolektivni varnosti. Če nisi sposoben ubraniti 
sebe, težko prispevaš tudi h kolektivni varnosti. 

V takšnem položaju pa Slovenija ni sama. Velika večina evropskih članic Nata ne izpolnjuje 
dogovorjenih kriterijev, kar zadeva financiranje lastnih in skupnih obrambnih kapacitet. S tega 
vidika je zelo zanimivo poslušati cinične izjave nekaterih evropskih politikov, ki obtožujejo ZDA, 
hkrati pa od njih pričakujejo, da bodo še naprej polnile to vrzel, ki nastaja zato, ker dajemo 
premalo, sami pa morajo potem dajati preveč.  

Ne drži, da je ta sprememba v ameriški geostrateški politiki prišla zaradi tega ali onega predsedni-
ka, ki je izvoljen na čelu Združenih držav Amerike. To ima daljše korenine ali pa daljšo zgodovino. 
V tej zgodovini seveda tičijo tudi problemi, ki so trenutno pred nami, saj je Slovenija del tega 
prostora, torej Evropske unije in Nata, in se zaradi svoje lege in zgodovinskega trenutka srečuje z 
grožnjami, kakršne so, ne glede na različna politična zavezništva. Ta zavezništva so nam koristna 
ravno zato, da bomo v prihodnosti lahko kos grožnjam, kajti sami zagotovo ne bi bili.

Dve uri po začetku naše prireditve je v sosednji dvorani te iste stavbe seja delovnega telesa 
Državnega zbora, kjer razpravljamo na zahtevo neke stranke, ki enkrat pravi, da je opozicija, 
drugič zopet, da je koalicija, v bistvu pa je »nadkoalicija«, skratka bo seja, kjer bo ta stranka 
problematizirala vsako potezo, ki gre v smeri krepitve Slovenske vojske in obrambnih sposob-
nosti te države ter je jeziček na tehtnici pri aktualni oblasti. Razprava bo o tem, ali je nakup 
štirikolesnikov smiseln. In to se dogaja za vsako zadevo. Torej smo v neki situaciji, ki ji lahko 
rečemo zmeda. V Sloveniji moramo najprej urediti lastno dvorišče, preden bomo nekoliko dru-
gače učili druge ali pa ocenjevali to, kar delajo drugi. 

To je še posebej pomembno, ker je pred nami desetletje ali pa desetletje in pol, torej petnajst let, 
v katerih bo prišlo do velikih sprememb, kar zadeva usmeritev Severno-atlantskega zavezništva, ko 
se bo tudi odločalo, ali bo to zavezništvo v približno enaki obliki, kot ga poznamo danes, preživelo. 
Do sprememb ne prihaja, ker bi imele evropske države takšno ali drugačno vlado, ali pa, ker bi 
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ameriški volivci izvolili tega ali drugega predsednika, ampak zato, ker se globalni svet spreminja. 
Donald Trump je bil tisti ameriški predsednik, ki je prvi dejal: »Evropa mora znati poskrbeti najprej 
za lastno varnost, preden se bomo pogovarjali o tem, koliko bo prispevala Amerika.« To je zelo jasno 
dejal tudi prejšnji ameriški predsednik Barack Obama pred sedmimi leti na vrhu Nata v Chicagu, 
mogoče je bil kdo med vami tam, ko je dejal, »da se bodo morale Združene države Amerike nujno 
koncentrirati na Pacifik, Evropa pa se mora organizirati, da bo lahko poskrbela za svoje sosedstvo.« To 
ni bil Donald Trump, ampak Barack Obama pred 10 leti. To je neizpodbitno dejstvo. 

Na našem prostoru pa iz Evropske unije odhaja provojaška sila povezave, odhaja država z 
nacionalnim dohodkom, ki je večji od šestnajstih držav članic Evropske unije skupaj. Njene 
vojaške kapacitete so večje kot kapacitete petnajstih ostalih držav članic EU skupaj. Ne glede 
na to, kakšen bo Brexit, ali bo trd ali mehak, bo treba vzpostaviti neko obrambno sodelovanje. 
Pametna odločitev EU je, da vzpostavi neko obrambno povezovanje, ki vključuje tudi države, 
ki zaradi različnih zgodovinskih razlogov niso članice Nata in so njihove kapacitete velikokrat 
neizkoriščene. 

Moralo bi priti, če bomo racionalni, do neke hibridne situacije, ki ne bo konkurenca Natu, ampak 
bo dopolnjevanje, ki bo v Evropi naredila tisto, kar bi morala v zadnjih desetih letih že delati, 
torej graditi v okviru Nata evropsko krilo Nata in obrambne kapacitete, vojaške kapacitete, ki 
bodo sposobne zagotavljati podporo mehki moči, t. i. »soft power« v našem sosedstvu, sicer 
bomo v prihodnosti soočeni z grožnjami, ki bodo dodatno razdelale ne samo Evropsko unijo, 
temveč tudi evropsko civilizacijo.

Sami lahko presodite, ali je v tem trenutku evropska politika, če uporabim precej netočen izraz, 
na ravni zgodovinskega trenutka, ali je sposobna sprejeti določene odločitve, ki gredo dlje od 
lepih besed in fraz, zapisanih v strateških dokumentih. Sam mislim, da ne. Upamo pa vsi, da se 
bo to spremenilo v najkrajšem možnem času. Časa pa ni veliko, se pravi v naslednjem mandatu 
evropskih institucij, ker sicer bo ta nesposobnost nas samih, torej Evropejcev, da se organiziramo 
na tem področju resne trdne moči, povzročila dodatne probleme tudi znotraj Severno-atlantskega 
zavezništva in veliko vprašanje, ali bomo še kdaj lahko proslavljali okroglo obletnico.

Glede na trende, ki se nakazujejo, je jasno, da so izzivi takšni, da zahtevajo velike premike, 
strateške odločitve. Na te izzive ni mogoče odgovarjati na vsake toliko časa, če vključite neko 
članico (npr. Črno Goro, Makedonijo), saj se strateško s tem nič ne spremeni. Veseli smo, da se ta 
prostor širi, ampak to niso tiste strateške odločitve, ki so v tem trenutku pomembne.

Civilna združenja, kot je Odbor za Nato pri nas in v drugih evropskih državah, lahko prispevajo k 
spoznanju nujnosti določenih potez na način, da se organizirajo takšne razprave, tudi preko meja, 
kot na primer tudi Parlamentarna skupščina Nata, kjer potekajo razprave, ki jih potrebujemo. 

Ves ta pritisk mora v prihodnjem letu, morda dveh, ustvariti ozračje, kjer bodo te spremembe 
in izzivi jasno vidni in možen strateški odgovor na te izzive. Dokler izzivi niso jasno vidni, tudi 
jasnih odgovorov ni mogoče poiskati, še manj pa jih uskladiti in za to dobiti javno podporo. Čisto 
na začetku pa imamo Slovenci še nalogo, da uredimo lastno dvorišče.  

Zadnji podatek, ki me zelo skrbi in kaj bo pisalo v poročilu o pripravljenosti Slovenske vojske, 
ki bo, mislim, da jutri, predano predsedniku države, je odhod slovenskih vojakov iz sistema. 
Dva dni nazaj sem slišal podatek, da je iz Slovenske vojske odšlo 70 ali 80 vojakov v zadnjih 
nekaj mesecih oz. letos. Z nadaljevanjem tega trenda bo nekoč nekdo potrkal na vrata in rekel, 
organizirajte še en referendum o tem, ali ste še člani zveze Nato ali ne. 

Izzivi bodo torej vse večji, naše sposobnosti, da sodelujemo pri odgovorih, kjer bomo odgovarjali 
na te izzive v okviru sistema kolektivne varnosti, pa bodo vse manjše. 
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prof. dr. Dimitrij RUPEL, nekdanji minister za zunanje zadeve RS

Doktor socioloških znanosti in redni profesor Dimitrij Rupel je bil zunanji minister Republike 
Slovenije med letoma 1990 in 1993 ter med letoma 2000 in 2008. Vmes (1997–2000) je bil 
veleposlanik v ZDA, kjer je prispeval k ozaveščanju ameriške politike glede primernosti sloven-
skega članstva v Natu. Leta 2002 je skupaj z Janezom Janšo ustanovil Slovenski odbor za Nato, 
katerega cilj je bil prepričljiva predstavitev prednosti članstva Slovenije v Natu. Leta 2003 je so-
deloval v kampanji, katere rezultat je bil nadvse uspešen referendum: 66 % volivcev je podprlo 
članstvo Slovenije v Natu. Rupel se je skupaj z ministri drugih članic Vilenske skupine (Bolgarija, 
Estonija, Latvija, Litva, Romunija, Slovaška) udeležil odločilnih dogodkov v zvezi s širitvijo Nata 
v Pragi 2002 in v Washingtonu 2004. Leta 2005 je bil predsedujoči (CIO) Organizacije za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE), 2008 je predsedoval Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose 
(GAERC). Rupel je profesor Nove univerze, kjer predava predmete z mednarodno in zunanjepoli-
tično vsebino. O tem je pisal v več knjigah in v mnogih člankih. 

Nato - začetek in konec hladne vojne

Povzetek: avtor opisuje in razlaga (geo)politične razmere v Evropi po drugi svetovni vojni in ob koncu 
hladne vojne. Težišče opisov in razlag so značilnosti mednarodnega položaja Slovenije po njenem med-
narodnem priznanju. Avtor slovensko zunanjo politiko oziroma njene dosežke v zvezi z evroatlantskimi 
povezavami ocenjuje kot uspešne, pri čemer opozarja na njihovo zapletenost. Sprašuje se, ali je širitev 
Nata in EU pomenila spravo med Vzhodom in Zahodom, in navaja ozadja nekaterih odločitev. Avtorja 
posebej zanimajo odnosi med Slovenijo in ZDA oziroma med Slovenijo in Rusijo. Opozarja na pomanj-
kljivo pozornost aktualne slovenske zunanje politike do problemov evropske integracije in obrambe. 
Na podlagi svojih izkušenj in komentarjev izpostavljenih strokovnjakov se sprašuje, kako daleč se bosta 
širila EU in Nato. Prednost pred praznovanjem zmag v drugi svetovni vojni daje upoštevanju rezultatov 
konca hladne vojne.

Manj znano dejstvo je, da je bila slovenska osamosvojitev deloma povezana z Natom. Februarja 
1991 sta tedanji zunanji minister (Dimitrij Rupel) in obrambni minister (Janez Janša) potovala v 
Bruselj, kjer sta se neuradno srečala s predstavnikom Nata Johnom Kriendlerjem. Obiskovalca 
sta Nato štela za naravnega zaveznika v sporu med slovensko demokratično vlado in jugoslo-
vanskim komunističnim blokom, ki so ga vodili srbski voditelj Slobodan Milošević in generali 
JLA. V tem času je mednarodna skupnost podpirala Mihaila Gorbačova, celovitost Sovjetske 
zveze in Jugoslavije. Maja 1991 je slovenska delegacija v Moskvi obiskala Borisa Jelcina, ki je 
napovedal skorajšnji konec Sovjetske zveze; junija 1991 pa je ameriški državni sekretar James 
Baker v Beogradu skupini jugoslovanskih voditeljev, tudi Slovencem, povedal, da mednarodna 
skupnost zavrača razpad Jugoslavije, saj bi takšen razvoj dogodkov sprožil razpad Sovjetske 
zveze. Pozneje je sekretar Baker priznal, da ni bil informiran o avstrijski in nemški podpori 
slovenskemu oziroma hrvaškemu gibanju za neodvisnost.

Slovenski del jugoslovanske krize je bolj ali manj rešila Evropska unija, medtem ko so drugi deli 
zahtevali angažiranje Nata in Združenih držav. To še posebej velja za Bosno in Hercegovino in 
za Kosovo. Leta 1997 oziroma 1999 je Nato očitno Češko Republiko, Madžarsko in Poljsko štel 
za pridobitev, medtem ko so bile države kot Estonija, Latvija, Litva in Slovenija - ki so okrevale 
po jugoslovanski in sovjetski krizi - vsaj na začetku videti kot breme. To je še bolj veljalo za 
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druge jugoslovanske republike, za Gruzijo ali Ukrajino. Slovenija se je uvrstila v drugi val širitve 
(2002–2004) skupaj s šesterico Vilenske skupine, vendar proces ni bil tako gladek, kot je bilo 
morda videti. Po razočaranju v Madridu (1997) so nekateri slovenski politiki in stranke imeli 
pomisleke in so začeli iskati alternative, npr. članstvo v New Agenda Coalition, iz katere smo se 
izvlekli po zaslugi Janeza Drnovška, ki je zagovarjal članstvo v Natu. Trda levičarska (mirovniška) 
opozicija Natu je uprizorila silovito in barvito nasprotno kampanjo v medijih, ki so napovedovali 
negativen izid referenduma. Leta 2003 je 66 % volivcev podprlo Nato, vendar se zgodba s tem 
ni končala. Po letu 2008 so levičarske vlade začele zanemarjati nacionalne obrambne strukture, 
krčiti finančna sredstva zanje in razvijati strategijo prijateljstva in sodelovanja z Rusijo.

Širitev po hladni vojni je prinesla povečanje Natovega območja, dodala zmogljivosti in znanje. 
Sklep hladne vojne, ki ga je potrdila pariška listina iz leta 1990, je pomenil konec vzhodno-za-
hodne konfrontacije in začetek vzhodno-zahodne sprave. Vrednote konfrontacije so zamenjale 
vrednote sprave. Širitev je bila izvor in posledica te spremembe. Za Rusijo je bil konec hladne 
vojne nemara mešan blagoslov. Bil je konec komunističnega sistema, vendar je odprl vrata 
gospodarskemu izboljšanju in konstruktivnemu sodelovanju z Zahodom. Konec hladne vojne 
in širitev Nata sta bila mešan blagoslov tudi za nekatere, predvsem južnejše, jugoslovanske 
republike. 

V začetku sta bila Nato in EU ustanovljena kot organizaciji sprave med sovražniki druge sve-
tovne vojne. Hkrati sta EU in Nato branila in uveljavljala zahodne vrednote - človekove pra-
vice, demokracijo, liberalno gospodarstvo - zoper eno od zaveznic II. svetovne vojne, ki je po 
vojni postavila požarne zidove proti prodiranju takšnih vrednot. Nekdanji zavezniki so postali 
nasprotniki. Po eni strani so konec hladne vojne nasploh razlagali kot zmago Zahoda in celo 
kot “konec zgodovine”. Po drugi strani je mogoče razvoj po padcu berlinskega zidu in po odstra-
nitvi železne zavese razlagati kot novo konstruktivno poglavje vzhodno-zahodnih odnosov, kot 
spravo nasprotnikov hladne vojne. Nekaj let po koncu hladne vojne je bila Rusija spet videti 
kot (anglo-ameriško-francoska) zaveznica. Leta 2001, t. j. po širitvi Nata s Češko, Madžarsko in 
Poljsko, vendar pred 11. septembrom, je bilo srečanje Georgea Busha in Vladimirja Putina v 
Sloveniji (ki še ni bila članica Nata) videti skoraj romantično. 
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Po 11. septembru, posebej po širitvi 2004, je konstruktivni duh zašel v težave. Rusija je bila 
nesrečna zaradi širitve, ki je segla tudi k baltskim državam.1 Po Putinovih operacijah v Gruziji in 
Ukrajini, posebej na Krimu, je bil postavljen nov požarni zid. Po vrhu v Bukarešti (2008) je bila 
ruska politika videti skoraj kot oživitev starih nasprotij. To se je nedavno potrdilo pri zapletih s 
Sporazumom o jedrskih silah srednjega dometa (INF). 

Tu se moramo spomniti zanimivih izjav Jelcinovega ministra za zunanje zadeve Andreja Kozireva 
na konferenci KVSE decembra 1992 v Stockholmu. Kozirev je prebral dva govora, ki sta bila v 
protislovju. V prvem govoru, ki je precej vznemiril ministre KVSE, je rekel, da bo Rusija opu-
stila svojo evropsko usmeritev, se obrnila k Aziji in podpirala srbskega voditelja Slobodana 
Miloševića. Po zmedi, med katero je nemški minister Kinkel prebral svoj pripravljeni govor, kot 
da se ni nič zgodilo, je švedska ministrica Ugglasova vendar prosila Kozireva za pojasnilo. Ta 
je potem rekel, da je bil prvi govor mišljen kot svarilo in da se ne bo uresničil, dokler bo Jelcin 
predsednik Rusije.

Obstajajo trije glavni vidiki potiskanja Nata in EU proti Vzhodu. Prvi vidik je integracija in osvo-
boditev Evrope, ki je bila pred tem razdeljena 45 let. Drugič je širitev zavezništva vso Evropo 
približala Ameriki in obratno. Poleg tega se Rusija zaradi evroatlantskih aspiracij Ukrajine in 
Gruzije (ne ravno navdušeno) spreminja v neposredno evropsko sosesko na Vzhodu. Rusija je 
dejansko dobila status člana Evropske soseščine (European Neighborhood).2 Leta 2002 je Nato 
ustanovil Svet Nato-Rusija (NATO-Russia Council) kot platformo za odnose med Natom in Rusijo. 
S širjenjem Nata in EU in s širitvami, ki so na vidiku, se je pokrajina liberalne demokracije 
razširila proti vzhodu, povečanje, ki ga v Rusiji niso prezrli. Kljub negativnim reakcijam bi pove-
čanje lahko imelo pozitivne učinke. Fizična bližina Nata in Rusije prispeva k poslovnim stikom, 
tranziciji in kontinuiteti, priložnostim za sodelovanje.

Donald Trump je med predvolilno kampanjo hvalil Rusijo in predsednika Putina. Kljub poro-
čilom o ruskem vmešavanju v ameriške volitve in politiko je Trumpovo simpatijo do Rusije 
mogoče sprejeti kot primerno in daljnovidno, medtem ko je treba nekatere ruske reakcije raz-
lagati kot anahronistične. Na nek način se Trumpova simpatija nanaša na to, da je bil novi Nato 
utemeljen na spravi med Ameriko in Rusijo. Seveda je poslovno usmerjeni ameriški predsednik 
kritiziral Natove evropske zaveznike, da niso dovolj privrženi zavezništvu. To kritiko bi nemara 
lahko razlagali v zvezi s pacifiškimi prednostnimi nalogami ameriškega obrambnega sistema, 
vendar močan Nato ne pomeni nujno konfrontacije. Lahko bi pomenil boljšo infrastrukturo za 
sodelovanje. V prihodnosti bi razširjeni Nato moral - recimo v duhu dunajskega kongresa leta 
1815 in v duhu evropske integracije po drugi svetovni vojni - nadaljevati s politiko sprave med 
bivšimi nasprotniki. Če je sprava med Francijo in Nemčijo pred sedemdesetimi leti pomenila 
temelj Evropske unije, je Nato danes lahko in mora biti utemeljen na spravi med nasprotniki 
hladne vojne, kar pomeni, da bi morala biti Nato in tesno sodelovanje z njegovimi člani za 
Rusijo privlačna.

Leta 1980, od takrat je minilo skoraj 40 let, se je začelo desetletje pomembnih dogodkov, med 
katerimi so bili nekateri videti pomembni na prvi pogled, drugi pa so se izkazali kot pomembni 
pozneje. Maja je v Ljubljani umrl Josip Broz Tito, junija smo si prav tam izmislili Novo revijo, 

1 Nato se je razširil 1997 (odločitev) oz. 1999 (ratifikacije) s Češko, Madžarsko in Poljsko; 2002 (odločitev) oz. 2004 
(ratifikacije) so sledile Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Romunija, Slovaška in Slovenija, medtem ko sta Albanija in 
Hrvaška postali članici 2008 oziroma 2009. Črna Gora je postala članica 2015/2017. Severna Makedonija utegne 
postati članica kmalu, medtem ko imajo Srbi iz BiH in iz Srbije po vsem videzu zadržke. Kosovo bi se včlanilo čim 
prej. Po hladni vojni se je Nato razširil s 13 državami.

2 Evropska sosedska politika (The European Neighbourhood Policy), ki spodbuja prijateljske odnose in praktično 
sodelovanje na mnogih področjih, je namenjena naslednjim državam: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, 
Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Moldova, Palestina, Sirija, Tunizija in Ukrajina.
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avgusta pa je na čelo poljske opozicije stopil Lech Wałęsa. Pet let pred tem so svetovni vo-
ditelji s Titom vred podpisali Helsinško sklepno listino, potem se je v Pragi pojavila Listina 77 
z Vaclavom Havlom na čelu; leta 1978 je papeški položaj prevzel Karel Wojtyła. Leta 1981 
je ameriški predsednik postal Ronald Reagan. To so bila leta zadnjih izdihljajev svetovnega 
komunizma, ki smo se jih zavedli po letu 1987, predvsem pa trideset let nazaj, v času Majniške 
deklaracije (maj 1989), ob padcu berlinskega zidu (november 1989) in objavi Pariške listine KVSE 
leto pozneje. Komunizem se je skupaj z Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo dokončno zrušil konec 
leta 1991. Končala se je hladna vojna. Zgodila se je sprava med Zahodom in Vzhodom, ki je 
precej preoblikovala evropski zemljevid. Položaj Slovenije je bil na tem zemljevidu dobro viden.

Utelešenje sprave med Vzhodno in Zahodno Evropo (»celovita in svobodna Evropa«) je bila 
širitev Evropske unije, ki se je ves čas dogajala vštric s širitvijo Nata. Konec hladne vojne je v 
začetku obetal vsestransko spravo med Vzhodom in Zahodom (torej tudi med ZDA in Rusijo). 
To je ruski zunanji minister Andrej Kozirev - ne po naključju - zagovarjal na sestanku zunanjih 
ministrov KVSE v Stockholmu konec 1992. Kozirev pa je - že spet ne naključno na KVSE - napo-
vedal obratno usmeritev Rusije, če bi propadla politika Borisa Jelcina. Rusi so nemara upali, da 
bo KVSE/OVSE najbolj primeren okvir za spravo med Vzhodom in Zahodom. Kdaj je ta politika 
začela propadati in kdaj je dokončno propadla, je težko reči. V nevarnosti je bila tudi zaradi 
širitve Nata, ki se je sicer začasno ustavila leta 1997. Takrat se je trdo jedro slovenske diplo-
macije - z veleposlanikom pri OZN na čelu - poskusilo izogniti Natu z vključitvijo v protijedrsko 
oz. protinatovsko združenje New Agenda Coalition, iz katerega nas je konec leta 1998 izvlekel 
Janez Drnovšek. Drnovškovo in moje razočaranje po prvem valu širitve je trčilo ob kampanjo 
slovenskih mirovnikov in rusofilov, ki se je pomirilo šele po referendumu 2003, ko sta članstvo 
v Natu podprli dve tretjini volivcev. V zvezi s tem je bila zanimiva izjava pokojnega nemškega 
zunanjega ministra Genscherja, ki je ob neki priložnosti piscu teh vrstic rekel, da Sloveniji ni 
treba v Nato, saj jo bo varovalo članstvo v EU (podpora članstvu Slovenije v EU /90 %/ je bila še 
močnejša od podpore Natu).

Spravljiva drža Rusije se je gotovo nehala v času Vladimirja Putina, čeprav so bili njegovi nameni 
med sprehodom z Georgeom Bushem v Sloveniji (na Brdu) 16. 6. 2001 (t. j. tri mesece pred 11. 
septembrom), najbrž drugačni. Rusom je po vsej priliki bolj kot vstop Slovenije v Nato ugajal njen 
položaj pred Natovimi vrati, ki se niso odprla samo za Slovenijo, ampak tudi za baltske države. 
V začetku so Rusi (najbrž pa tudi Clinton) verjetno računali, da bo zgodba končana z združitvijo 
Nemčij in z vključitvijo Češke, Madžarske in Poljske v Nato. Nekdanji Carterjev svetovalec za 
nacionalno varnost Zbignew Brzezinski je piscu teh vrstic, ko je kot slovenski veleposlanik v 
Washingtonu navijal za slovensko članstvo v Natu, rekel: “Če vas bomo potrebovali, vas bomo 
zasedli.” Ruski zunanji minister Lavrov je ob slovenski vključitvi v Nato piscu teh vrstic na pol 
hudomušno na pol sarkastično rekel: “Torej boste stali v vrsti in salutirali.” V vsakem primeru 
pa so Rusi in Lavrov kljub razočaranju zaradi premika meje Zahoda proti Vzhodu še leta 2005 
OVSE pripisovali večji pomen kot Američani. Kot je že kdaj omenil, se je pisec teh vrstic v času 
svojega predsedovanja OVSE neposredno soočil s t. i. barvnimi revolucijami v državah nekdanje 
Sovjetske zveze. V začetku 2005 sem se srečal s predsednikoma Ukrajine in Gruzije Juščenkom 
in Sakašvilijem, ki sta napovedala napredovanje revolucij oziroma strmoglavljenje Putina. Po 
vrtnični in oranžni revoluciji se je potem zgodila le še tulipanova revolucija v Kirgiziji, Putin pa 
se je gotovo zavedal omenjenih napovedi. 

Leto 2008 je bilo leto kratkega stika med ZDA in Evropsko unijo. O težavah sem se na lastne oči 
prepričal na sestanku s Skupino za stike (D’Alema, Ferrero-Waldner, Kouchner, Miliband, Solana, 
Steinmeier) na Brdu 19. 1., nato pa še na vrhu Nata v Bukarešti (2.–4. 4.). Na Brdu smo se zunanji 
ministri sestali zaradi usklajevanja datuma kosovske neodvisnosti, ki bi ga svetovali Hashimu 
Thaçiju. Miliband je poročal o svojem pogovoru s Condoleezo Rice, ki je predlagala čim zgodnej-
ši datum (po srbskih volitvah, da ne bi škodovali Tadiću). O vsem tem sem se navsezadnje 
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prepričal iz depeše slovenskega veleposlaništva v Washingtonu, ki jo je škodljivec iz vrst MZZ - ki 
je bil celo veleposlanik - prodal srbskim časopisom. Takrat so v Beogradu razdejali slovensko 
veleposlaništvo, generalni sekretar MZZ in jaz, ki sva naročilo preiskavo, pa sva morala informa-
cijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar plačati denarno kazen, ki je znašala približno toliko kot 
najini mesečni plači (protiameriški - protivladni, prosrbski, najbrž proruski - elementi so pri nas 
nedotakljivi!). Ameriški predlog je bil za Evropejce vseeno prezgoden, ker smo hoteli k priznanju 
pritegniti tudi Špance, ki so imeli volitve marca. Ko sem mu prenesel sporočilo z Brda, naj z 
deklaracijo o neodvisnosti še malo počakajo, je predsednik kosovske vlade Thaçi rekel: “Kosovo 
upošteva Evropsko unijo in ZDA.” Potem je storil, kar so mu svetovali Američani, in kar smo mu 
odsvetovali Evropejci. Razlika med EU in ZDA se je v polni luči pokazala v Bukarešti, kjer so 
Američani želeli v Natov program približevanja vključiti Ukrajino in Gruzijo, voditelji EU pa so 
nasprotovali Američanom, da se ne bi zamerili Rusom. Američani so popustili, čez nekaj mesecev 
pa je Putin vkorakal v Gruzijo.  

Nasprotje med ZDA in EU se je potem razvnelo po izvolitvi Donalda Trumpa, ki je Evropejcem 
med drugim očital, da izkoriščajo ameriško dobronamernost pri trgovini, za obrambo pa prispe-
vajo manj, kot so se bili dogovorili v Natu. Trump odpoveduje mednarodne sporazume (Iran, 
podnebne spremembe), po drugi strani uvaja nekakšen izolacionizem in merkantilizem. V svo-
jem najnovejšem prispevku za Foreign Affairs je (nekdanji svetovalec Baracka Obame) Charles 
Kupchan dopustil  širitev Nata z balkanskimi državami, nato pa bi morali Natova “odprta vrata” 
zapreti. Ponudba članstva Ukrajini in Gruziji bi po Kupchanovem mnenju pomenila odprt kon-
flikt z Rusijo.3 Evropejci so glede poseganja na ozemlje bivše Sovjetske zveze še previdnejši od 
Američanov. Evropske države vse pogosteje pozivajo k ukinitvi sankcij, ki so jih bile zaradi po-
segov proti Ukrajini skupaj z ZDA uvedle proti Rusiji, Nemčija pa podpira ruski plinovod Severni 
tok II. Da ne bi zaostrovali odnosov z Rusijo, sta širitev Nata in EU na nek način zadržani. 

V Evropski uniji se ne glede na medijska ugibanja in domneve že danes oblikujejo različne 
skupine. Dobro vidna je skupina severnih držav z Nemčijo; Francozi celo bolj kot nemške zago-
varjajo interese sredozemskih držav, na Vzhodu pa se oblikuje skupina držav (npr. baltske države, 
Poljska, Madžarska, Češka, Bolgarija in Romunija), ki so bolj od drugih občutljive za retoriko in 
vplive, ki prihajajo iz Rusije, druži pa jih tudi zaskrbljenost zaradi migracij. Uvrstitev Slovenije in 
Hrvaške - v nasprotju s Severno Makedonijo in Črno Goro - pri tem ni jasna.  

Analitiki v zvezi z evropsko-ruskimi odnosi opažajo, da se v teh odnosih uveljavlja asimetričnost, 
ki je povezana z nekaterimi temeljnimi političnimi in vrednotnimi usmeritvami. Evropske države 
se tudi pri najbolj agresivnih izzivih z ruske strani zanašajo na diplomacijo, ki običajno ni tako 
učinkovita kot vojaška sila. Z izstopom Velike Britanije iz EU in zaradi nekaterih načelnih omejitev 
v nemški vojski ostaja glavna vojaška sila EU Francija, ki sama nima zadostnih zmogljivosti. Ob 
tem je v zvezi z nevarnostmi in možnostmi konfrontacije pri Evropejcih mogoče zaslediti neod-
pornost in politično utrujenost, ki (seveda mutatis mutandis) spominjata na razmere pred drugo 
svetovno vojno. Evropska unija zaenkrat obrambo prepušča (outsourcing) Natu oz. Američanom, 
katerih pripravljenost po vsem videzu ni tako samoumevna, kot je bila nekoč.

Ko pregledujemo politične in navsezadnje geopolitične spremembe po koncu hladne vojne, 
lahko ugotovimo, da - ne glede na razumljive omejitve - nikjer ni občutiti slovenske udeležbe. 
Udeležba Slovenije znotraj že tako skromnega poslanstva evropske diplomacije (ki jo je doslej 
zasenčila britanska, poslej pa jo bosta prekašali francoska in nemška diplomacija) je neznatna 
in tako rekoč nevidna. Namesto da bi se kot majhna država uveljavljala s premišljenimi medna-
rodnimi pobudami, si - po besedah aktualnega zunanjega ministra Cerarja - prizadeva samo za 
to, da bi tudi v prihodnosti ostala neto prejemnica evropskih sredstev; sicer pa kliče na pomoč 

3 Charles Kupchan, “NATO is Thriving in Spite of Trump, Adversity Has Made the Alliance Stronger”, Foreign Affairs 
Today, March 30, 2015.
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evropske ustanove, da bi z njihovo pomočjo rešila probleme s Hrvaško, ki si jih je sama nakopala 
s pomanjkljivim arbitražnim sporazumom in z nesposobnostjo svojih t. i. ekspertov. Ena od ovir 
za moderno in domiselno zunanjo politiko je obsedenost s praznovanjem začetka hladne vojne 
(1945) in z malomarnostjo pri upoštevanju njenega konca (1990). 
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dr. Božo CERAR, veleposlanik v pokoju,  
nekdanji stalni predstavnik pri Natu 

Božo Cerar, rojen 1949 v Ljubljani, doktor mednarodno-pravnih znanosti in diplomat, med drugim 
stalni predstavnik Republike Slovenije pri Natu (2006–2011) in veleposlanik Republike Slovenije v 
ZDA (2013–2017).  

70 let Nata

Povzetek: Nato, organizacija kolektivne obrambe in politično zavezništvo demokratičnih držav zahodne 
Evrope in severne Amerike, je bil ustanovljen leta 1949. S svojo vojaško močjo naj bi odvrnil Sovjetsko 
zvezo oziroma zavaroval svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, ki počiva na načelih 
demokracije, svobode posameznika in vladavine prava. Preprečil naj bi tudi obuditev nacionalističnega 
militarizma v Evropi in pripomogel k evropski politični integraciji. V kasnejših letih je vanj stopila tudi 
vrsta nekdanjih socialističnih držav srednje in vzhodne Evrope. Njegov uspeh temelji na dveh stebrih - 
skupnih varnostnih interesih in skupnih vrednotah. Tudi po 70 letih ni izgubil na pomenu. V času, ko si 
Rusija in Kitajska prizadevata še bolj razdeliti ne najbolj enoten Zahod, ko je ta na nekakšnem razpotju, 
ko je liberalni mednarodni red močno načet, ko ni jasno, ali se bo obdržal in v kakšni obliki oziroma kaj 
mu bo sledilo, je trdno čezatlantsko zavezništvo, v katerem enotnejše evropske zaveznice prevzemajo 
večje breme, še vedno najboljša varnostna garancija Evropi. Obe svetovni vojni ter hladna vojna so 
nenazadnje dokaz, kako pomembna je omenjena vez za mir na starem kontinentu. Druge realistične 
alternative (še) ni. Pravzaprav je ni ne za čezatlantsko kot tudi ne za globalno partnerstvo.

1 Uvod
Pred 70-timi leti, natančneje 4. 4. 1949, se pravi na začetku hladne vojne, je 12 zunanjih mini-
strov Kanade, ZDA in zahodnoevropskih držav v prestolnici ZDA podpisalo pogodbo kolektivne 
obrambe - Washingtonsko pogodbo. Šlo je za predstavnike enako mislečih demokratičnih držav. 
V skladu z 51. členom Ustanovne listine OZN ima vsaka država pravico do samoobrambe bodisi 
individualne bodisi kolektivne. Z omenjeno pogodbo so štiri leta po koncu II. svetovne vojne, ki 
so jo zanetili prekomerni nacionalizem in totalitarne ideologije, pravzaprav skušali preprečiti 
izbruh na evropskih tleh nove, ki bi bila še veliko hujša kot prejšnji. Vojaška moč Organizacije 
severnoatlantske pogodbe - Nata naj bi odvrnila Sovjetsko zvezo, katere ekspanzionizem in to-
talitarizem sta grozila zahodnim demokracijam. Ne gre pozabiti tudi tega, da naj bi ustanovitev 
Nata preprečila tudi obuditev nacionalističnega militarizma v Evropi in nenazadnje pripomogla 
k evropski politični integraciji.

2 Uspehi in izzivi
Osnovni namen Nata je seveda zagotavljati varnost svojim članicam. 5. člen Washingtonske 
pogodbe določa, da je napad na eno napad na vse, da je njihova varnost nedeljiva. Mimogrede, 
uporabljen je bil samo enkrat, in to 2001 v času terorističnih napadov Al-Kaide na ZDA v New 
Yorku in Washingtonu. Vendar Nato ni le vojaška organizacija, ampak tudi politično zavezništvo, 
ki je, kot pravi Washingtonska pogodba, odločeno zavarovati svobodo, skupno dediščino in ci-
vilizacijo svojih narodov, ki počiva na načelih demokracije, svobode posameznika in vladavine 
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prava. Nato je torej tako organizacija interesov kot vrednot in predstavlja emocionalno vez med 
evropskim in ameriškim kontinentom.

Varnostna politika Nata kot obrambne organizacije, kjer se odloča s konsenzom, temelji na 
učinkoviti kolektivni obrambi, pa tudi na dialogu in sodelovanju. To je bilo tudi Sovjetski zvezi 
oziroma Rusiji večkrat ponujeno, vendar brez uspeha. Globoko medsebojno nezaupanje ni iz-
ginilo. Zavezništvo se je tudi vseskozi znalo prilagajati novim izzivom. V določenih obdobjih so 
se tako Nato sile, ki jih odlikujejo visoka usposobljenost, dobra opremljenost, mobilnost in po-
vezljivost, uporabile tudi v podporo miru in za krizna odzivanja tako v Evropi (Balkan) kot zunaj 
nje (Afganistan). Svojo prvo (vročo) vojno je Nato bil šele več kot 40 let po svoji ustanovitvi, in to 
na območju nekdanje Jugoslavije, ko je šlo v BiH v okviru mandata OZN, in kasneje na Kosovu, za 
zaustavljanje Miloševićevega velikosrbskega ekspanzionizma in preprečitev etničnega čiščenja, 
vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost. Danes je spet v ospredju obramba ozemelj držav 
članic.

V minulih desetletjih so Natu večkrat napovedovali njegov konec, še posebej po razpadu 
Varšavskega pakta in Sovjetske zveze na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zavezništvo 
je bilo dejansko nekajkrat na resnih preizkušnjah tako zaradi dogajanja v državah članicah (npr. 
ogrožanje demokracije v Grčiji) kot zaradi različnih pogledov med njimi o določenih zunanje-
političnih vprašanjih, npr. sueški krizi ali posredovanju ZDA v Iraku. Francija se je nenazadnje 
1966 začasno umaknila iz njegovih vojaških struktur. Vendar Nato, ki je vseskozi uspešno izpol-
njeval svoje naloge in ki, kot rečeno, ni navadna obrambna zveza in v varnostnem okrilju katere 
se je oblikovala tudi EU, se je ohranil in večkrat okrepil svoje vrste. Vanj se je vključila vrsta 
srednje- in vzhodnoevropskih nekdanjih socialističnih držav. Zavezništvo je danes v vojaškem 
in organizacijskem smislu močno kot še nikoli. Enako velja za njegovo sposobnost soočanja s 
kibernetičnimi in hibridnimi grožnjami. V njegovih članicah v evroatlantskem prostoru danes 
živi že skoraj milijarda ljudi. Proizvedejo okoli polovico svetovnega BDP in nanje odpade 55 
% globalnih sredstev, namenjenih obrambi. Slovenija je vanj stopila 2004. Republika Severna 
Makedonija bo v enem letu postala njegova 30-ta članica. Treba je pripomniti, da so evropske 
zaveznice njegov nadaljnji obstoj in uspeh ter ameriški nuklearni dežnik vzele kot dano dejstvo, 
in se tako pravzaprav uspavale, tako da so po koncu hladne vojne drastično zmanjšale obseg 
sredstev v obrambne namene. To ni blagodejno vplivalo na njegovo kohezijo in odnose čez 
Atlantik. 70 % sredstev, ki jih države Nata namenjajo za obrambo, namreč odpade na ZDA.

Tudi po 70-tih letih Nato ni izgubil na pomenu. Po besedah nemške kanclerke Merklove še vedno 
predstavlja faktor stabilnosti. Mimogrede, še nobena povezava kolektivne obrambe se ni izkaza-
la za tako žilavo in ni trajala tako dolgo. Nato svojo okroglo obletnico slavi v času, ko razmere v 
Evropi ponovno postajajo zaskrbljujoče in nestabilne. Pa naj si gre zaradi zunanjih dejavnikov, 
kot so terorizem, migracije, ruska agresija na Ukrajino ali notranjih, ki jih predstavljajo rastoči 
nacionalizmi in avtoritarni populizmi. Tudi prenehanje pogodbe o nuklearnem orožju kratkega 
in srednjega dosega med Rusijo in ZDA (INF) kaže, da je čas, ko se je želo ugodnosti miru po 
koncu hladne vojne, mimo. V svetu se ponovno zaostruje ekonomska in politična konfrontacija 
med velikimi silami. Ogrožena so omenjena načela, ruši se obstoječi liberalni red, na pravilih 
temelječi red, ki so ga po II. svetovni vojni v pretežnem delu sveta ustvarile in vzdrževale he-
gemon ZDA s svojimi zaveznicami. Ogrožajo ga Rusija, Kitajska in še kakšna avtokracija. Vendar 
tudi podpora samih ZDA temu redu ni več tako odločna in močna kot v preteklosti. Slednje velja 
tudi za ameriško podporo Natu, eni od pomembnejših institucij povojne ureditve. Ureditve, ki 
bi jo veljalo dopolniti, izboljšati, ne pa odpraviti. Enako velja za Severnoatlantsko zavezništvo. 

V Beli hiši trenutno biva Nato skeptik Donald Trump. Na Evropo gleda bolj kot na rivala kot pa 
na partnerja in zaveznika. V zavezništvih nasploh ameriški predsednik ne vidi posebne vred-
nosti. Tudi v tem ne, da Nato članice delijo iste vrednote. Pravzaprav meni, da so nepoštene 
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do ameriških davkoplačevalcev. ZDA naj bi svojim zaveznicam varnost zagotavljale praktično 
zastonj. V minulih dveh letih predsednik Trump tako ni bil vedno nedvoumen glede spoštovanja 
varnostnih zagotovil evropskim zaveznikom v skladu s 5. členom Washingtonske pogodbe. Za 
nameček se je še nekajkrat resno ukvarjal z mislijo, da se ZDA enostavno umaknejo iz zavez-
ništva navkljub močni podpori, ki jo Nato še vedno uživa v ameriškem kongresu oziroma senatu. 
Če ameriška ustava določa, da mora k sklenitvi mednarodne pogodbe senat dati svojo privolitev, 
pa o kakšni tovrstni vlogi senata pri izstopu iz takšne ali drugačne pogodbe ustava molči. V pre-
teklosti je tako kar nekaj ameriških predsednikov sprejelo odločitev o izstopu iz mednarodnih 
pogodb in organizacij kongresnikom navkljub. Odločitev predsednika Trumpa o izstopu ZDA iz 
Nata bi bila torej možna, če kongres ne dopolni zakonodaje. Pod vplivom predsednika se ohlaja 
tudi odnos ameriških republikanskih volivcev. Če si je umik iz Nata 2016 želelo 17 % republi-
kancev, je bil ta odstotek 2018 že 38 %. Opazovalcem zadnjih vrhov ali ministrskih sestankov 
zavezništva ni ušlo, da ameriški predstavniki na njih ne kažejo kakšne velike vneme ali vodstva. 
Tudi dejstvo, da ob aprilski obletnici zavezništva v Washingtonu ne bo vrha, ampak da se bodo 
na proslavi zbrali le zunanji ministri držav članic, je zgovorno. Dvome republikancev v Nato, v 
smiselnost robustne ameriške vojaške prisotnosti v Evropi in vodilno vlogo ZDA v zavezništvu 
je bilo moč zaslediti tudi v začetku 50- tih let prejšnjega stoletja. V tem sta prednjačila senator 
R.A. Taft in nekdanji predsednik Herbert Hoover. Vendar je potem zadeve vzel v roke general ter 
kasnejši predsednik Dwight D. Eisenhower, ki je te dileme odločno presekal. Transakcijski pristop 
predsednika ZDA Trumpa in negotovost, ki jo vnaša v vrste zavezništva, vsekakor ne prispevata k 
trdnosti Nata in čvrstosti njegovega odvračanja. Ameriško vodstvo je bilo za zavezništvo vedno 
ključno. Zaveznice so tako nervozne in nasprotniki, v prvi vrsti Rusija, ohrabreni, kar vsekakor ni 
najboljša popotnica za naprej. 

H koherentnosti zavezništva ne prispevajo tudi različni pogledi članic, kako reagirati na propad 
INF pogodbe. ZDA so iz nje izstopile (predvsem zaradi ruskega nespoštovanja) brez posvetovanj 
z evropskimi zaveznicami, čeprav gre še kako za evropsko varnost. Tudi odločitev o umiku iz 
Sirije so ZDA sprejele brez vnaprejšnjega obvestila ali posvetovanja z njimi, čeprav so se skupaj 
borile v koaliciji zoper ISIS.

Dodati je treba tudi, da Nato slabi dejstvo, da so v nekaterih državah članicah, npr. Turčiji, libe-
ralno demokratične vrednote v drugem planu, če ne že ogrožene, da se demokratični standardi 
slabšajo.

Ob tako pomembnem jubileju, kot je 70. obletnica, je treba vendarle pripomniti, da nebo nad 
Natom ni najbolj jasno. Nekateri celo menijo, da se nadenj zgrinjajo črni oblaki kot še nikoli, in 
to tako z vzhoda kot zahoda. Zastavlja se vprašanje, ali zavezništvu oziroma njegovim članicam 
preti večja nevarnost od zunaj ali od znotraj; od zunaj v prvi vrsti od vse bolj samozavestne in 
agresivne Rusije, od znotraj predvsem zaradi Trumpove America first politike oziroma odsotnosti 
močnega ameriškega vodstva. Vse pogosteje se nehote zastavlja vprašanje, ali v zavezništvu 
še obstaja politična volja solidarnosti v času krize. Marsikdaj se zdi, da je Nato na nekakšnem 
avtopilotu.

Obe strani Atlantika bi se morali zavedati, da tako ne more in ne sme biti. V nestabilnih raz-
merah se avtopilot ne obnese najbolje. Nato je v minulih desetletjih s kolektivno obrambo, 
kriznim upravljanjem in razvijanjem partnerstva (tako z državami od evropske soseščine pa 
vse do Japonske kot EU in tudi OZN) vsekakor dokazal svojo koristnost oziroma vrednost tako 
za Evropejce kot za Američane oziroma za omenjeni liberalni mednarodni red in mir v svetu. 
Velja se potruditi in Nato, zavezništvo demokracij, obdržati v dobri kondiciji ter preprečiti mo-
rebitno implozijo čezatlantskega varnostnega sistema. Treba je ustrezno prerazporediti breme 
med članicami in se zavedati določil in vrednot iz ustanovne pogodbe. Trenutna razhajanja 
med ZDA in evropskimi zavezniki glede vrste vprašanj – soočanje s podnebnimi spremembami, 
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ohranitev nuklearnega dogovora z Iranom, Severni tok II, medsebojna trgovina itd. kažejo, da to 
ne bo lahko opravilo. To je prišlo do izraza tudi med nastopi njihovih predstavnikov na nedavni 
münchenski varnostni konferenci. 

Vendar ZDA in Evropa rabita druga drugo, danes najbrž bolj kot kdajkoli v preteklosti. ZDA bi 
se morale zavedati, da sta ZDA in EU najbolj povezani svetovni gospodarstvi in da nestabilna 
Evropa ali celo Evropa v vojni ni nikoli pomenila nič dobrega tudi za ZDA. Njihova varnost je 
neločljivo povezana z varnostjo Evrope. V času, ko moč ZDA kot globalnega hegemona slabi, 
so ravno v Evropi države, ki jim npr. najbolj pomagajo odvračati Rusijo, integrirati Kitajsko v 
globalno trgovino ali oblikovati pravila ravnanja v kibernetičnem prostoru itd. Spomniti velja 
na besede Jima Mattisa, nekdanjega obrambnega ministra ZDA, ki jih je zapisal v svojem odsto-
pnem pismu decembra lani, da je moč ZDA povezana z njenimi zavezništvi. ZDA so močnejše z 
Natom kot brez njega. Tako meni tudi ameriški kongres in očitno je takšno tudi mnenje večine 
ameriških državljanov; 62 % jih tako še vedno odobrava Nato. 

Na evropski strani, ki nosi svoj del odgovornosti za ne najboljše odnose čez Atlantik in ki je 
precej pripomogla k nezadovoljstvu Trumpa, pa tudi njegovega predhodnika Obame glede ne-
ustrezne delitve bremen v zavezništvu, je v zadnjem času prišlo do streznitve in spoznanja, da 
mora prispevati več. Okoli dve tretjini Evropejcev podpira obstanek zavezništva. Zabeleženi so 
pomembni premiki v smeri 2 % BDP v obrambne namene do 2024, kot so se zaveznice dogovo-
rile na srečanju na vrhu v Walesu pred petimi leti. K temu so pripomogli tako Trumpovi pritiski 
kot Putinova agresija na Ukrajino. Nemški obrambni proračun se je od 2013 tako npr. povečal za 
36 %. Podobno je še v nekaterih drugih zaveznicah. Od 2016 so evropske zaveznice in Kanada v 
obrambne namene porabile dodatnih 41 milijard dolarjev.  Države članice EU so začele krepiti 
svojo vojaško moč in se tesneje povezovati na tem področju. S tem se krepi evropski steber 
Nata, njegova odvračalna moč in odpravljajo očitki o zastonjkarstvu (free riders). Višanje vojaških 
izdatkov seveda ni nekaj, nad čemer bi bil človek vzhičen, vendar če želimo Evropejci v dana-
šnjem svetu ohraniti svoj način življenja, potem do vprašanj varnosti in obrambe ne moremo in 
ne smemo biti indiferentni. 
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Evropejci se moramo tudi zavedati, da so Američani vse bolj okupirani s svojimi odnosi s Kitajsko 
in da vse manj njihove pozornosti velja Evropi, Bližnjemu vzhodu in Afriki. Krizno upravlja-
nje in protiteroristična dejavnost bosta tako v evropski soseščini primarno padla na evropska 
pleča. Krepitev evropske obrambne sposobnosti in doseganje strateške avtonomije je v tem 
kontekstu na mestu; za tiste, ki v ravnanju Trumpa vidijo znake, da se čezatlantsko razmerje, 
ki smo ga poznali od 1945 naprej, ohlaja ali morda celo končuje, da se bliža konec ameriških 
varnostnih zagotovil Evropi, pa celo nujna. Upajmo, da temu ne bo tako, da bo v ZDA prevladalo 
Eisenhowerjevo spoznanje in da Evropa ne bo ostala sama pri ohranjevanju obstoječega evrop-
skega reda. Resnici na ljubo je dejanska varnostna politika ameriške administracije do Evrope 
veliko bolj ohrabrujoča kot tviti predsednika Trumpa. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi je 
danes večja kot nekaj let nazaj. Interesi in vrednote na obeh straneh Atlantika, če že niso vedno 
identični, se očitno vendarle v veliki meri še vedno prekrivajo.

Ni skrivnost, da marsikje obstajajo krepki dvomi, ali bi države članice EU bile same, brez Nata, kos 
nastalim zapletenim in nevarnim razmeram. Vrsta držav ob meji z Rusijo si ne zna predstavljati, 
da bi bilo moč Rusijo zadržati brez ameriške pomoči oziroma da je EU sposobna učinkovite 
kolektivne obrambe. Pri tem se zastavlja tudi vprašanje evropskega nuklearnega odvračanja. 
Pod predpostavko, da bi članice EU vendarle uspele preseči razlike v pogledih in se dogovoriti 
ter od splošnih razprav o evropski vojski preiti na konkretne korake in da bi bila Francija voljna 
svoj nuklearni dežnik razpreti čez Evropo, pa velja, da bi bilo to v odsotnosti ZDA, Kanade in VB 
zelo drago. Vsekakor več kot 2 % BDP. V Natu namreč na omenjene tri države odpade pravzaprav 
80 % sredstev v obrambne namene. Rešitve tudi ne gre iskati v bilateralnih aranžmajih z ZDA, 
kot si prizadeva Poljska, ali zunaj EU, kot nakazuje Francija.

3 Zaključek 
V času, ko si Rusija in Kitajska prizadevata še bolj razdeliti ne najbolj enoten Zahod, ko je ta 
na nekakšnem razpotju, ko je liberalni mednarodni red močno načet, ko ni jasno, ali se bo 
obdržal in v kakšni obliki oziroma kaj mu bo sledilo, je trdno čezatlantsko zavezništvo, ki počiva 
na skupnih vrednotah in v katerem enotnejše evropske zaveznice prevzemajo večje breme, še 
vedno najboljša varnostna garancija Evropi. Obe svetovni vojni ter hladna vojna so nenazadnje 
dokaz, kako pomembna je omenjena vez za mir na starem kontinentu. Po besedah Wolfganga 
Ischingerja, predsedujočega münchenski varnostni konferenci, druge realistične alternative (še) 
ni. Pravzaprav je ni ne za čezatlantsko kot tudi ne za globalno partnerstvo.
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mag. Jože RENAR, direktor GOIS (Grozd obrambne industrije Slovenije)

Slovenska obrambna industrija in Nato

Spoštovani predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, spoštovani predsednik Slovenskega od-
bora za Nato, mag. Igor Senčar.

Ko sem prejel povabilo na današnji posvet, kjer se pričakuje, da povem nekaj besed o učinkih 
članstva v Natu na položaj slovenske obrambne industrije, sem bil nekoliko v zadregi, kajti 
učinkov vstopa v Nato na našo obrambno industrijo ni moč enostavno izmeriti, saj bi potem 
moral kot referenco vzeti tudi scenarij, kaj bi se zgodilo, če ne bi vstopili v Nato. Ob tem pa le 
učinki na obrambno industrijo ne pomenijo celotnih gospodarskih učinkov našega članstva v 
Natu. Celotne makroekonomske učinke bi lahko ocenil le za to posebej usposobljeni specia-
lizirani izvajalec, ki bi v ta namen moral opraviti že kar kompleksno študijo in analize, kar bi 
zahtevalo nemajhen finančni vložek. Pri tem pa ostaja nespremenjeno ključno dejstvo, da na 
razvoj obrambne industrije najpomembneje vpliva država s svojimi odločitvami in sredstvi, ki 
jih namenja za obrambo in opremljanje vojske in s svojo industrijsko politiko. Tako se bom lahko 
v nadaljevanju posvetil predvsem razmeram, v katerih deluje slovenska obrambna industrija. 

Naša obrambna industrija je relativno majhna in njena podjetja so v večini povezana v Grozdu 
obrambne industrije Slovenije (GOIS). GOIS je bil ustanovljen 2008 in povezuje slovenske 
dobavitelje (predvsem proizvajalce) proizvodov in storitev na področju obrambe, varnosti in 
zaščite. GOIS je samostojno in neodvisno gospodarsko interesno združenje podjetij in ustanov, 
ki temelji na skupnih poslovnih interesih svojih članov. GOIS je organizacija zasebnega prava, 
nima javnih pooblastil in ni deležna državnih podpor. 

TEMELJNI CILJI DELOVANJA GOIS
•	 povezovanje, oblikovanje in predstavljanje skupnih interesov slovenskih podjetij s področja 

obrambe, varnosti in zaščite, 

•	 ustvarjanje boljših pogojev za rast in razvoj in večjo vlogo obrambne industrije v okviru 
slovenskega gospodarstva,

•	 predstavlja interese članov pri vladi (MORS, MGRT, MZZ, MVZT), 

•	 povezuje se s sorodnimi nacionalnimi in nadnacionalnimi organizacijami v EU in v svetu,

•	 organizira podjetja za skupne sejemske nastope in predstavitve v tujini, pogosto v sodelova-
nju z MORS in Spiritom,

•	 pomaga pri organiziranju in povezovanju podjetij v razvojnih projektih.

Navedeni cilji so mnogo bližje klasičnim atributom gospodarske asociacije, kar GOIS dejansko 
je, kot pa specializiranemu združenju, namenjenemu razvojnim projektom s podporo države, kar 
je značilnost grozdov. Člani so izključno zasebna, predvsem proizvodna podjetja, in javne RR 
ustanove. Vsi so obenem tudi deležniki GOIS, način odločanja poteka na principu glasovanja. 
GOIS je ustanovilo 16 članov, danes jih je 37. 

Obseg poslovanja članov GOIS (2017)
Včlanjena podjetja so 2017 ustvarila 354 mio € čistih prihodkov od prodaje, od tega 268 mio 
€ (76 %) izvoza, 357 mio € so predstavljala sredstva. V podjetjih je bilo 2.844 zaposlenih in 
ustvarila so povprečno 48.190 € dodane vrednosti na zaposlenega. Pri tem je treba dodati, da 
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vsi navedeni prihodki niso ustvarjeni na obrambnih proizvodih in storitvah, ampak se ti deleži 
gibljejo od podjetja do podjetja zelo različno, saj dosegajo vrednosti od 5 % do 100 %.

Struktura dejavnosti članov GOIS
Struktura dejavnosti podjetij v GOIS je zelo raznolika. Največ predstavlja kovinsko predelovalna 
industrija, sledijo IKT podjetja in potem še ostale industrije. Približno polovica podjetij sodi med 
neposredne dobavitelje končnim kupcem, polovica pa se vključuje v različne dobavne verige 
kot poddobavitelji sklopov, komponent, tehnologij in storitev.

Program sodelovanja z MORS
Program sodelovanja med MORS in GOIS, podpisan 2011, vključuje sodelovanje na področju 
mednarodne promocije slovenske obrambne industrije in na področju raziskav in razvoja ter 
se vsako leto novelira. GOIS je nacionalni predstavnik v NIAG (Nato industrial advisory group).

OBRAMBNE INDUSTRIJE V EVROPI OD SREDINE DEVETDESETIH
Zmanjšanje napetosti v Evropi je povzročilo zmanjšanje vojaških proračunov držav v EU, s tem so 
obrambne industrije, še posebej v vzhodni Evropi in tudi v Sloveniji, postale predimenzionirane. 
Nacionalni trgi obrambnih proizvodov in storitev pa so v EU še naprej ostali pretežno zaprti.

Obrambne industrije novih članic (vzhodnoevropskih držav in Slovenije) so se intenzivno krčile 
vse do nekaj let nazaj. Ob tem so bile mnoge države deležne tudi mednarodne podpore za 
transformacijo obrambnih industrij v civilne industrije. 

Nacionalno fragmentirane obrambne industrije tudi v starih članicah EU zaradi premajhne 
ekonomije obsega še ne dosegajo zadostne mednarodne konkurenčnosti. Zato je Evropska 
obrambna agencija EDA takoj po nastanku pred petnajstimi leti spodbudila procese za po-
stopno odpiranje nacionalnih trgov obrambnih proizvodov in storitev ter večje povezovanje 
nacionalnih obrambnih industrij EU. 

Temu je sledilo postopno odpiranje nacionalnih trgov EU za proizvode in storitve na področju 
obrambe. Gre za počasen proces, saj je povezan z različnimi nacionalnimi gospodarskimi in 
obrambnimi interesi. EDA se ga je lotila previdno s spodbujanjem mednarodno odprtih tender-
jev za nacionalne nakupe vojaške opreme in oblikovanja EU Smernic za protidobave, sprejete 
2008 (The Code of Conduct on Offsets 2008). 

Vendar so velike države 2009 prek DG Markta dosegle, da so bile protidobave prepoznane kot 
distorzija enotnega trga EU. Sprejeta je bila Direktiva 2009/81/ES o oddaji naročil na podro-
čju obrambe in varnosti, ki je praktično čez noč ukinila protidobave. Temu smo nasprotovale 
asociacije obrambnih industrij dvanajstih manjših držav in 2010 smo prek Ede na EC naslovili 
zahtevo za ohranitev protidobav, a smo bili neuspešni. Žal tudi doma v Sloveniji nismo bili 
deležni podpore. 

RAZMERE V SLOVENIJI
Slovenija po osamosvojitvi ni namenjala posebne pozornosti obrambni industriji. Ključnim pro-
izvodnjam in tehnologijam za obrambne proizvode in samooskrbi ni dodelila posebne strateške 
vloge. Večina podjetij se je morala zaradi hitrega padanja naročil pospešeno preusmeriti na 
civilne trge. V Sloveniji so ugasnile številne proizvodnje in tehnologije, ki so bile namenjene 
potrebam jugoslovanskega trga in izvozu obrambnih proizvodov.

Slovenija je obrambno industrijo, skladno s prevladujočo liberalno ideologijo, proglasila kot 
nestrateško in jo prepustila trgu, ki ga doma skoraj ni bilo več. To je imelo ključni vpliv na 
njen nadaljnji razvoj. Zato je danes ta industrija, glede na slovenske industrijske potenciale, 
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relativno majhna, če se primerjamo z državami, s katerimi bi se radi primerjali (Avstrija, Švica, 
skandinavske države), pa tudi v primerjavi s Hrvaško in Srbijo.    

Pri tem je treba izpostaviti odsotnost razvojnih usmeritev obrambne industrije, ki bi jih morala 
skupaj oblikovati država in podjetja. Žal pa je v zadnjih letih dokument:  »Sklepi strateškega 
pregleda obrambe 2016 - krepitev nacionalnih tehnoloških zmogljivosti za zmanjšanje nevar-
nosti in odpornost kritične infrastrukture, omrežij ter storitev pred kibernetskimi grožnjami« 
eden redkih, ki je nakazal potrebo po lastnih industrijskih zmogljivostih na področju obrambe.

Priložnosti in kriza
Kljub navedenemu so protidobave, ki so bile v EU v veljavi do leta 2011, nekaterim podjetjem 
omogočile uspešen zagon nekaterih novih proizvodnih tehnologij na obrambnem področju. 
Tudi razvojna sredstva programov (npr. TP MIR 2006–2012) pri MORS so pomagala podjetjem 
do razvoja povsem novih konkurenčnih izdelkov. Toda po nastopu gospodarske krize je sledilo 
veliko krčenje slovenskega vojaškega proračuna na račun drastičnega zmanjšanja investicij v 
nakup opreme Slovenske vojske. Delež investicij v obrambnem proračunu je padel na raven 2 % 
namesto 20 %, kot priporoča svojim članicam zavezništvo Nato.

Izvoz vojaškega orožja in opreme iz Slovenije 
Izvoz v Sloveniji proizvedenega vojaškega orožja je zelo skromen. V zadnjih treh letih v pov-
prečju ni dosegel niti 20 mio €, Hrvaška je 2017 izvozila 225 mio €, Avstrija pa 2016 648 mio 
€. Za primerjavo je naš letni izvoz 2017 dosegal le 2,7 % obsega prodaje 100-tega največjega 
dobavitelja v svetu CAE Kanada (23 mio €/840 mio €). Obseg izvoza izdelkov za dvojno rabo pa 
ocenjujemo na okoli 200 mio € letno.

Značilnosti slovenske obrambne industrije
•	 prevladujejo srednja in mala podjetja (SMP) izključno v zasebni lasti, inovativna z lastnim 

razvojem in izvozno usmerjena, 

•	 delujejo tako na vojaškem kot na civilnem trgu, 
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•	 odsotnost državnih gospodarskih razvojnih strategij pri obrambni industriji zahteva samos-
tojno in neodvisno oblikovanje lastnih razvojnih strategij,

•	 pri podjetjih prevladuje poslovni model prilagajanja razmeram na svetovnem trgu,

•	 prevladujoč poslovni model omogoča manjša tveganja, a prinaša tudi večje omejitve pri rasti 
in iskanju trajnejših razvojnih usmeritev.

Usmeritev v izvoz
Na GOIS si s podjetji prizadevamo za vzpostavitev in krepitev mednarodnih bilateralnih so-
delovanj in organiziramo srečanja z nacionalnimi asociacijami in njihovimi podjetji (Avstrija, 
Italija, ZDA, Nemčija, Francija, Norveška, Izrael, Poljska, Slovaška, Madžarska, Švedska, Srbija …). 
Organiziramo redne skupinske nastope na mednarodnih sejmih obrambe v Parizu, Londonu, 
Istanbulu, Abu Dhabiju, Splitu, v sodelovanju s Spiritom in MORS. Organiziramo sodelovanje 
podjetij na posebnih specializiranih B2B srečanjih v tujini. Z italijansko asociacijo obrambne 
industrije AIAD imamo podpisan sporazum o sodelovanju iz leta 2012. Slovenija pa je pod-
pisala Sporazum o recipročnih nabavah (RDP MOU) 2015 MORS z US Department of defence 
(Reciprocal Defence Procurement Memorandum), GOIS je član ameriške Nacionalne asociacije 
obrambne industrije NDIA od leta 2018. Izdajamo katalog Slovenian Defence Products. Podjetja 
sodelujejo z MORS na področju Nato standardizacije in kodifikacije svojih izdelkov,v katero je 
vključenih prek 200 podjetij. 

Gospodarski učinki članstva v Natu
Kljub spodbudam (Izvozno okno, obiskih generalnih direktorjev NSPA (Nato Supply Agency)) na 
GOIS leta 2010 in 2012 se naša podjetja ne vključujejo pogosto v dobave Nato nabavnih agen-
cij, saj gre pretežno za SMP. Je pa naše podjetje bilo uspešno vključeno v razvojni projekt AGS 
Alliance Ground Surveillance (AGS). Tudi Nato center odličnosti za gorsko bojevanje (NCOGB) 
v Poljčah pomeni priložnost za intenzivnejšo prisotnost naših podjetij na Nato trgu za gorsko 
opremo. Za nas je izjemnega pomena tudi Natova standardizacija in kodifikacija izdelkov, kjer 
našim podjetjem s svojo službo na tem področju pomaga MORS. Tako njihovi izdelki lažje naj-
dejo pot do naročnikov, ki takšne izdelke zahtevajo. Določene gospodarske učinke prinašajo tudi 
sodelovanja na vojaških misijah Nata. Poleg neposrednih učinkov na obrambno industrijo je 
treba prišteti še učinke na druge dele gospodarstva, saj Nato neposredno financira tudi izvedbo 
infrastrukturnih projektov (npr. Letališče Cerklje). Tu so še tudi posredni učinki članstva na izgra-
dnjo infrastrukture in na tuje investicije v Sloveniji, kjer članstvo v Natu tudi pomeni povečano 
varnost investitorjem. Temu lahko dodamo še obiske številnih vojaških delegacij v Sloveniji. 
Podatkov o vseh navedenih učinkih pa na Grozdu ne zbiramo. 

Seveda pa se gospodarski učinki članstva v Natu lahko še izrazito povečajo, če bo Slovenija 
začela z odločnejšim izpolnjevanjem zaveze o deležu BDP, namenjenim za investicije in razvoj 
obrambnih zmogljivosti, ki je bil v zadnjih letih izjemno daleč (tudi 10-krat manjši) od spreje-
tih zavez, predvsem pa z oblikovanjem slovenske vizije in strategije razvoja lastne obrambne 
industrije. 
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Branimir FURLAN, brigadir Slovenske vojske

Vojaški pogled na članstvo Slovenije v Natu

Brigadir Branimir Furlan je vojaški svetovalec ministra za obrambo. Med 10-dnevno vojno za Slovenijo 
se je pridružil Teritorialni obrambi Republike Slovenije in bil pri tem ranjen. Med mnogimi dolžnost-
mi v karieri je opravljal dolžnost poveljnika 1. brigade, poveljnika sil Slovenske vojske in namestnika 
načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Bil je tudi načelnik sektorja za logistiko v Združenem po-
veljstvu Natovih sil v Neaplju, poveljnik Združene skupine za logistiko v sestavi Natovih odzivnih sil 
ter namestnik generalnega direktorja za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo. Brigadir Furlan 
je magistriral v ZDA na U.S. War College in doktoriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je 
avtor mnogih strokovnih in znanstvenih prispevkov in publikacij. Med drugim je glavni avtor Vojaške 
doktrine, ki je najvišji vojaški strokovni dokument.

Povzetek: avtor na podlagi lastnih izkušenj delovanja na različnih dolžnostih v Slovenski vojski iz-
postavlja pomen članstva Slovenije v Natu za Slovensko vojsko. Ugotavlja neposreden pozitiven učinek 
članstva v Natu na učinkovitost vojaške organizacije. Opisuje določene mejnike v zadnjih 15. letih, ki so 
pomembni z vojaškega stališča in govorijo o kakovostnem razvoju Slovenske vojske. Poudarja vlogo, ki 
jo je imela in jo še ima Slovenska vojska pri izpolnjevanju obveznosti Slovenije v Natu ter priložnosti, 
ki izhajajo iz članstva. Avtor se dotakne tudi odločitve Slovenije za članstvo v Natu predvsem s stališča 
nujnosti razprave o tem vprašanju v sedanjosti in načina njene izvedbe. V zaključku med drugim pou-
darja Natovo sposobnost prilagajanja na spremembe mednarodnega varnostnega okolja ter razlogov, 
zakaj je Nato še vedno najboljše orodje za zagotavljanje varnosti manjših držav navkljub poudarku na 
nevojaških grožnjah nacionalni varnosti v javnosti.

Uvod
29. 3. 2004 se je končal desetletni proces pridruževanja v Nato. Med drugim je vključeval vstop 
v Natovo Partnerstvo za mir 1994, pristop k Procesu načrtovanja in pregleda zmogljivosti (orig. 
Planning and Review Process - PARP) 1997, ter izvedbo petih Akcijskih načrtov za članstvo v Natu 
(orig. Membership Action Plan - MAP). Vmes se je zgodilo razočaranje, ko leta 1997 Slovenija ni 
bila povabljena v zavezništvo zaradi različnih razlogov, ki jih navajajo razni avtorji (npr. zaradi 
manj pomembne geostrateške pozicije od treh novih članic (Kožar), ker je bila slovenska zunanja 
politika pretirano izolacionistična in izključena iz prispevkov k mednarodni varnosti (Jelušič), ali 
ker ZDA niso podpirale pristopa več kot treh članic in za Nato vključitev Slovenije geopolitično 
in vojaško ni pomenila posebne pridobitve (Bebler)). Kljub razočaranju so se politični in drugi 
napori v Sloveniji nadaljevali s ciljem uresničevanja strateškega cilja – članstva v zavezništvu, 
kar je bila prioriteta vlad praktično od osamosvojitve 1991 naprej in za katero je tudi Državni 
zbor sprejel resolucijo v podporo članstva v zahodnih integracijah. Politična volja v zavezništvu 
je bila potrjena s podpisom pristopnega protokola predstavnikov vseh članic Nata 26. 3. 2003, 
politično voljo v Sloveniji pa je podprlo 66 % udeležencev referenduma istega leta. 

Slovenska vojska je bila vseskozi pomemben dejavnik aktivnih priprav države in družbe na 
članstvo v Natu. Čeprav pri odločanju zaveznic o razširitvi članstva njena vloga ni bila med 
najpomembnejšimi, je s svojimi organizacijskimi in drugimi prilagoditvami, uresničevanjem 
standardov Nata, uvajanjem nove opreme in sredstev v operativno uporabo ter z udeležbo na 
Natovih vajah in v Natovih operacijah pokazala, da se je Slovenija namenila oblikovati takšne 
vojaške sile, ki bodo lahko prispevale svoj delež h kolektivni obrambi in Natovemu kriznemu 
upravljanju. Kot po pravilu so se zato visoki obiski državnikov članic Nata v Sloveniji zaključili 
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v tedanji vojašnici Franca Rozmana Staneta, kjer je Slovenska vojska prikazala, kako ustvarja 
učinkovito in moderno vojaško organizacijo.  

Namen prispevka je podati nekatere ugotovitve o pomenu članstva v Natu za Slovensko vojsko 
ter izpostaviti nekatere aspekte njenega delovanja v zavezništvu. Ugotovitve in zaključki teme-
ljijo na avtorjevih izkušnjah delovanja v Slovenski vojski bodisi kot neposredno odgovornega 
za prilagajanje dela vojaške organizacije Natovi doktrini in standardom ter odgovornega za 
izvajanje določenih obveznosti, ki so izhajale iz članstva (kot poveljnik brigade in poveljnik 
sil Slovenske vojske), bodisi kot udeleženca v procesu načrtovanja in izvajanja transformacije 
Slovenske vojske ter sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ali udeleženca v procesu 
Natovega načrtovanja in usklajevanja zmogljivosti, ki jih Slovenija prispeva v sistem kolektivne 
obrambe (kot namestnik poveljnika Poveljstva za razvoj, doktrino, izobraževanje in usposablja-
nje ter kot direktor štaba v Generalštabu Slovenske vojske in namestnik načelnika Generalštaba 
Slovenske vojske).  

15 let delovanja Slovenske vojske v zavezništvu
Z vstopom v zavezništvo se je obseg nalog Slovenske vojske povečal, saj je morala dokazati 
pripravljenost za vključenost v skupno (integrirano) vojaško strukturo in s tem postati enakovre-
dna drugim vojskam zavezništva. Vseh 15 let je izpolnjevala zaveze, ki jih je država sprejela na 
obrambnem področju. V tem obdobju je bilo precej pomembnih dogodkov. Med njimi zaključek 
procesa integracije Slovenske vojske v zavezniško vojaško strukturo konec 2009. Pomemben 
dogodek je bila certifikacija deklariranih sil za Nato (bataljona za jedrsko, radiološko, kemično 
in biološko obrambo ter zdravstvena enota tipa ROLE-2), ki sta pomenila dokaz, da Slovenija 
prispeva dogovorjene zmogljivosti v sistem kolektivne obrambe. Poseben dogodek je predsta-
vljala napotitev bataljona Slovenske vojske v operacijo Nata na Kosovu, kar je do zdaj največji 
prispevek v zgodovini sodelovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah in 
nas uvršča ob bok najsposobnejših vojska. Prevzem poveljevanja nad Natovim poveljstvom v 
Skopju in položaja namestnika poveljnika sil KFOR v Prištini je sporočal, da lahko tudi slovenski 
častniki in generali prevzemajo najodgovornejše položaje v Natovi poveljniški strukturi. Vsi ti 
dogodki so utrjevali vlogo Slovenije v zavezništvu kot verodostojne zaveznice, in Slovenska 
vojska je v tem pogledu prispevala pomemben delež.

15 let delovanja Slovenske vojske v zavezništvu je prispevalo k njeni strokovnosti, profesio-
nalnosti in učinkovitosti, ter je usmerjalo njeno transformacijo na poti moderne vojaške or-
ganizacije. Žal se politična izjava o »majhni, moderni in učinkoviti« vojski iz obdobja, ko smo 
ukinili služenje vojaškega roka in se vključevali v Nato, ni povsem uresničila, kar je med drugim 
ugotovila vlada Republike Slovenije v sklepih k Strateškemu pregledu obrambe v letu 2016. 
Poenostavljeno bi lahko rekli, da imamo zdaj majhno, učinkovito, staro in zastarelo vojsko. Zaradi 
objektivnih razlogov (npr. finančna kriza) in subjektivnih (npr. odmiki od zastavljenih ciljev ali 
napačne odločitve in koncepti) je danes Slovenska vojska sicer enakovreden partner vojskam 
zavezništva, vendar z bistveno manjšimi zmogljivostmi, kot smo jih načrtovali v okviru krepitve 
nacionalnega obrambnega sistema, in manjše od tistih, ki jih druge članice pričakujejo kot naš 
prispevek h kolektivni obrambi. 

15 let delovanja v zavezništvu je prispevalo, da je Slovenska vojska danes na visoki kakovostni 
ravni. Na ravni, ki je ne bi mogla doseči brez delovanja v vojaški strukturi Nata. Če ne bi bili člani 
Nata, bi morda imeli nekatere zmogljivosti, ki jih zdaj zagotavljajo zavezniki in nam jih ni treba 
kupovati, vendar Slovenska vojska verjetno ne bi dosegla enake ravni kakovosti in učinkovitosti. 
Argumente za to trditev lahko bralec najde v okviru odgovorov na vprašanja v nadaljevanju. 
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Zakaj je za Slovensko vojsko dobro, da je Slovenija članica Nata?
Na kratko – ker smo člani zavezništva, smo boljši. Članstvo v Natu neposredno prispeva k 
kakovosti Slovenske vojske. Kakovost v vojaškem smislu pomeni pripravljenost za delovanje 
(sposobnost izvajanja poslanstva v odrejenem času) in vojaško učinkovitost. Učinkovita vojska 
je tista, ki razume svojo vlogo in poslanstvo ter je sposobna prevesti politične usmeritve v 
učinkovit vojaški odziv. Takšna, ki je sposobna učinkovito izrabiti dodeljene vire za razvoj voja-
ških zmogljivosti ter je usposobljena in pripravljena, da brani državo ali se odzove na različne 
situacije. Je sposobna izvajati bojne in druge operacije v pričakovanem ali odrejenem časovnem 
okviru z razpoložljivimi viri in je uspešna pri doseganju vojaških ciljev na način, ki povzroča čim 
manj izgub.

Članstvo v Natu pomeni, da je Slovenska vojska del najmodernejših in najučinkovitejših vojaških 
sil na planetu. Delovanje v takšni družbi nalaga veliko zahtev in ponuja veliko priložnosti:

•	 biti del vojaške strukture Nata pomeni priložnost, da se Slovenska vojska uči svojega osnov-
nega posla, ki je vojskovanje oziroma bojno delovanje, od najbolj izkušenih in najmodernej-
ših oboroženih sil, ki so ali še delujejo v sodobnih konfliktih ter so vir izkušenj sodobnega 
vojskovanja;

•	 uveljavljanje Natove doktrine, standardov in postopkov na eni strani izboljšuje raven po-
vezljivosti Slovenske vojske z vojskami zavezništva in je predpogoj učinkovitega skupnega 
izvajanja vojaških operacij, na drugi pa omogoča večjo učinkovitost izvajanja vojaških nalog 
ob zmanjšanem tveganju neuspeha;

•	 Natove vaje omogočajo zahtevno okolje za usposabljanje poveljstev in enot Slovenske 
vojske. Pogoji usposabljanja, kjer se teži vzpostavitvi okoliščin, podobnim sodobnemu var-
nostnem okolju, pripravlja pripadnike enot za delovanje v najzahtevnejših okoliščinah za 
obrambo države ali za sodelovanje v kolektivni obrambi zavezništva zunaj nacionalnega 
ozemlja. Poleg tega se krepi raven povezljivosti z drugimi vojskami in s tem prispeva k 
skupni vojaški učinkovitosti, ter omogoča pripadnikom Slovenske vojske, da uporabljajo 
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zmogljivosti drugih, ki jih sama nima, in ki bodo na razpolago, če bo treba okrepiti obrambo 
domovine (npr. neposredna zračna podpora); 

•	 Natove operacije predstavljajo okolje, ki je podobno operacijam v okviru kolektivne obrambe 
in omogočajo pripadnikom Slovenske vojske pripravo na zahtevnejše naloge, ki jih čakajo v 
primeru vojaške ogroženosti države ali obrambe drugih članic v okviru kolektivne obrambe. 
Poleg tega omogočajo preizkus taktik in organizacijskih rešitev v praksi, preverjanje spo-
sobnosti premeščanja in vzdrževanja sposobnosti sil skozi daljše obdobje, krepitev vojaških 
veščin in drugih sestavin celovite sposobnosti za bojno delovanje;

•	 skozi učenje iz izkušenj drugih, uporabe znanja Natovih institucij, pridobivanje veščin na vo-
jaških vajah in sodelovanje v Natovih operacijah Slovenska vojska zadovoljuje profesionalni 
(funkcionalni) imperativ in ustvarja pogoje za večjo vojaško učinkovitost. Vojaški poklic je 
namreč poseben in skozi kariero pripadniki Slovenske vojske dejansko nimajo veliko mož-
nosti, da nabirajo izkušnje v praksi, ker za razliko od držav, ki so periodično v vojaškem spo-
padu z drugimi akterji, nimajo neposrednih bojnih izkušenj in so znanje in izkušnje pridobili 
na posreden način. V Slovenski vojski čez nekaj let ne bo več nikogar, ki je bil udeleženec 
vojne za Slovenijo in le nekaj posameznikov ima bojne izkušnje iz sodobnih operacij, npr. iz 
Afganistana; 

•	 sodelovanje v Natovih operacijah prispeva tudi k družbenem imperativu Slovenske vojske, 
saj lahko pripadniki Slovenske vojske prispevajo k varnosti prebivalcev v območju delovanja 
ter jim na druge načine pomagajo v vsakdanjem življenju, kar omogoča krepitev občutka 
družbene koristnosti. Istočasno jim dviguje samozavest in zaupanje v lastne sposobnost, ker 
so enakovreden del najučinkovitejše vojaške sile na svetu. Obenem se lahko krepi zaupanje 
državljanov v vojsko, ker lahko ti prepoznavajo vrednost svoje vojske na »trgu« oziroma jim 
sporočilo o uspešnem delovanju v Natovi operaciji lahko spodbuja zaključek, da bo lastna 
vojska skupaj z zavezniki učinkovito delovala tudi pri obrambi Slovenije. Krepi se lahko tudi 
zaupanje politikov, ki prepoznavajo, da je vojska sposobna in primerljiva z drugimi zavezni-
škimi vojskami;

•	 članstvo v zavezništvu omogoča dostop do nekaterih sodobnih tehnologij, ki dvigajo 
učinkovitost vojaške organizacije ali pomenijo večjo varnost, in bi jih brez članstva ne mogli 
pridobiti ali vsaj ne v istem času (npr. motilci radijskega signala, ki so v Afganistanu omo-
gočili večjo zaščito pripadnikov Slovenske vojske pred daljinsko sproženimi eksplozivnimi 
napravami);

•	 članstvo v Natu pomeni, da nam ni treba razvijati določenih zmogljivosti, ker jih bodo pri 
obrambi domovine prispevali zavezniki. S tem se lahko osredotočimo na tiste zmogljivosti, 
ki jih zmoremo in znamo razviti ter usposobiti za lastno obrambo ali obrambo zaveznic, s 
tem pa tudi omogočiti dolgoročno zmanjšanje obrambnih izdatkov. Še najbolj očiten primer 
je zaščita zračnega prostora Slovenije, kjer nam ni treba zagotoviti lovskih letal, ker jih za-
gotavljajo zaveznice;

•	 Nato omogoča »ogledalo« za periodičen pregled stanja in ugotavljanja, kako uspešni smo 
pri uresničevanju nacionalnih ciljev in ciljev zavezništva. Natov pregled načrtovanja in 
zmogljivosti daje neposreden odgovor na obrambne zmogljivosti Slovenije in sposobnost 
njene vojske. Poleg tega Natova metodologija omogoča natančno merjenje pripravljenosti 
lastnih zmogljivosti. Brez povratnih informacij, ki jih omogoča Nato ter z njimi povezanimi 
nasveti Natovih strokovnjakov glede bodočega razvoja Slovenske vojske (ki jih večinoma ne 
upoštevamo), bi morda imeli »zamegljeno sliko« o stanju lastne vojske.
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Kaj pomeni članstvo v Natu za Slovensko vojsko? 
Članstvo v Natu za Slovensko vojsko pomeni trdo delo, odgovornost in priložnost. Z vstopom 
v Nato je Slovenska vojska poleg zakonsko opredeljenih nalog dobila še nekatere, ki jih zunaj 
Nata ne bi imela. Te so izhajale iz zahteve po integraciji v zavezniško vojaško strukturo. Čeprav 
se je prilagajanje Natovim standardom in Natovi doktrini ter sodelovanje v Natovih operacijah 
začelo že precej pred vstopom v Nato, se je formalni proces integracije začel 2004, česar se je 
Slovenska vojska lotila zavzeto in odgovorno. V procesu integracije je morala (1) sprejeti in 
uvesti Natove vojaške standarde, (2) uveljaviti Natovo doktrino izvajanja vojaških delovanj, (3) 
uveljaviti Natov proces operativnega načrtovanja, (4) razviti in certificirati zmogljivosti, ki jih je 
Slovenija sprejela kot del skupnih zmogljivosti Nata, (5) povečati sodelovanje v operacijah Nata, 
(6) zagotoviti enote za Natove odzivne sile visoke pripravljenosti, (7) napotiti na delo v Natova 
poveljstva in agencije pripadnike Slovenske vojske in (8) zagotoviti udeležbo na Natovih voja-
ških vajah. Proces integracije se je končal 2009. 10. 2. 2010 je bila podpisana skupna izjava o 
integraciji, s čimer je Slovenska vojska dobila formalno potrditev, da je pripravljena in sposobna 
sodelovanja v operacijah Nata ter je v celoti povezljiva z drugimi vojskami zavezništva. 

S koncem procesa integracije se obveznosti niso končale in se vse zgoraj omenjene aktivnosti 
praktično izvajajo še danes. Standardi in doktrina namreč niso konstanta, temveč se spreminjajo 
na podlagi izkušenj iz Natovih operacij ter razvoja teorije sodobnega vojskovanja. Vaje in ope-
racije Nata so stalnica in so del rutinskih nalog Slovenske vojske kot tudi prispevki v Natove 
odzivne sile visoke pripravljenosti. Slovenska vojska nadaljuje z razvojem zmogljivosti, ki so del 
nacionalne vojaške strukture in so namenjene za kolektivno obrambo v okviru ciljev zmoglji-
vosti Nata za Slovenijo. S prilagajanjem vojaške strukture Nata novim potrebam pripravljenosti 
in odzivnosti na sodobne varnostne izzive se povečuje obseg dolžnosti v Natovih poveljstvih 
in enotah. Natova strategija odvračanja je prinesla novo zahtevo – namestitev Natovih sil na 
Vzhodu, v katere Slovenska vojska prispeva svoj delež.

Če Slovenija ne bi bila članica Nata, bi bilo življenje v Slovenski vojski na splošno lažje. Nabor 
nalog bi bil ožji in tudi zahteve glede kakovosti bi morda bile manjše, saj bi sledili lastnim 
standardom brez zunanje verifikacije. Vendar bi to pomenilo tudi manj priložnosti za kakovos-
ten napredek, saj bi bilo manj možnosti učenja od drugih, manj možnosti izvajanja zahtevnih 
vaj v pogojih, ki so približni realnim, ter predvsem manj možnosti primerjave, kako učinkovito 
vojsko pravzaprav imamo. Morda bi bili s pripravljenostjo in sposobnostjo Slovenske vojske 
povsem zadovoljni, saj bi jo ocenjevali na podlagi lastnih kriterijev in je ne bi mogli primerjati 
z drugimi razen tistih enot, ki bi sodelovale v mednarodnih operacijah in misijah. Brez Nata bi 
bila Slovenska vojska prikrajšana za nekatere možnosti izpolnjevanja svojega profesionalnega 
in družbenega imperativa, ki so opisane v predhodnem poglavju.

Znanje, ki je predpogoj za uspešno vojskovanje, se pridobiva skozi sistem izobraževanja, ki temelji 
na razvoju vojaških ved. Predvsem spoznanja teorije in prakse preteklih ter sodobnih strategij, 
izvajanja vojaških operacij ter taktike delovanja enot ustvarjajo možnosti za kakovosten napre-
dek vojaške organizacije. Slovenija v časih pred osamosvojitvijo ni imela institucij, ki bi razvijale 
vojaške vede in - razen nekaterih navodil za delovanje enot Teritorialne obrambe - praktično 
ni bilo vojaških publikacij v slovenskem jeziku. Po osamosvojitvi smo zavrgli literaturo jugo-
slovanske armade in se lotili oblikovanja svojih doktrin, taktik in postopkov. Zaradi majhnega 
kadrovskega potenciala in bolj ali manj uspešnih organizacijskih oblik sistema izobraževanja v 
preteklosti Slovenska vojska še danes v slovenščini nima vseh  navodil za svoje delovanje. Zato 
je članstvo v Natu odigralo neprecenljivo vlogo, ker se je Slovenska vojska lahko naslonila na 
Natove doktrine, standarde in operativne postopke ter tako zapolnila »doktrinarno praznino«, 
ki bi sicer obstajala brez članstva. Lahko je uporabila razpoložljivo znanje in izkušnje, ki ga 
zagotavljajo Natove izobraževalne in raziskovalne ustanove. Med njimi so centri odličnosti in z 
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enim od takšnih (Center odličnosti za gorsko bojevanje) Slovenska vojska prispeva svoje znanje 
in izkušnje ter ga daje na razpolago vojskam zavezništva. 

Kaj lahko Slovenska vojska prispeva k debati o razlogih za članstvo v Natu?
Preden odgovorimo na to vprašanje, se moramo vprašati, ali debato o tem sploh potrebujemo. 
Da, jo. Vse, kar smo se individualno ali skupno odločali v preteklosti, je dobro, da se periodično 
preveri, ali je bila odločitev dobra in ali dosega svoj namen. To dela v življenju vsak zase in to 
moramo včasih narediti skupaj. Odločitve naših prednikov vplivajo na naše življenje danes. Zato 
jih moramo razumeti – zakaj se je bilo treba odločati in zakaj takšna odločitev. Ko smo se na 
referendumu odločali o članstvu v Natu, so se nekateri komaj rodili in bodo v naslednjih par 
letih pridobili volilno pravico. Ti in njihovi malo starejši vrstniki bodo soodločali o prihodnosti 
Slovenije. Odločali bodo o različnih vprašanjih nadaljnjega političnega, ekonomskega, kultur-
nega, znanstvenega in drugega razvoja. Tudi o varnosti države, družbe in državljanov Slovenije. 
Zato se je treba o varnosti in z njo povezani obrambi občasno pogovoriti ter razložiti razloge, 
zakaj je bil Nato enkrat v preteklosti prepoznan kot najboljše orodje za zagotavljanje naše 
skupne varnosti.

Pred začetkom debate je pomembno razumeti, da »biti ali ne biti« član Nata ne bi smelo biti 
prvo vprašanje. Preden nanj poskušamo odgovoriti, se je dobro vprašati:

1. Ali se strinjamo, da je varnost temeljni pogoj za razvoj demokracije, ekonomski in kulturni 
razvoj, za individualno in skupno blaginjo ter za uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin? Če se strinjamo, gremo na naslednje vprašanje. Če se ne strinjamo, pogovorimo 
se najprej o varnosti in ne o Natu.

2. Ali se strinjamo, da je vitalni interes Slovenije ozemeljska celovitost, suverenost in neodvi-
snost? Če se ne strinjamo, pogovorimo se najprej o naših vitalnih interesih.

3. Ali se strinjamo, da nacionalna moč, ki omogoča uresničevanje ali zaščito nacionalnih inte-
resov, temelji na ekonomskem, političnem (diplomatskem), psihološkem in drugih stebrih, 
med katerimi ima vojaški pomembno vlogo? Če se ne strinjamo, pogovorimo se najprej o 
pomenu vojske in njeni vlogi pri uresničevanju nacionalnih interesov.

4. Ali se strinjamo, da je uresničevanje ali zaščita nacionalnih interesov uspešnejša, če zdru-
žujemo napore z državami, ki imajo podobne interese? Če se ne strinjamo, pogovorimo se o 
prednostih multilateralnega pristopa pred unilateralnim.

Če smo dosegli konsenz o tem, kaj nam pomeni varnost, kaj so vitalni interesi, zakaj imamo 
vojsko in zakaj je multilateralni pristop dober, se lahko vprašamo, katera orodja imamo na raz-
polago in ali je kakšno boljše od Nata. Slovenska vojska lahko k debati prispeva svoj pogled 
na obveznosti in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo za vojaško organizacijo. Njen glas seveda ni 
odločilen, je pa pomemben za razumevanje, kako Nato deluje, kaj predstavlja njegovo moč in 
kako prispeva k varnosti vsake članice. 

Zaključek
V tem trenutku radarji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Italije ustvarjajo skupno sliko zračnega 
prostora nad in okoli Slovenije. Vojaška lovska letala na Madžarskem in v Italiji so pripravljena, 
da poletijo proti Sloveniji ter prestrežejo sovražno vojaško letalo, ki bi predstavljalo grožnjo 
varnosti prebivalcem Slovenije. Operacijo zaščite zračnega prostora vodi Natovo poveljstvo v 
Španiji. V primeru aktiviranja bo nadzor nad italijanskimi in madžarskimi letali na slovenski 
državni meji prevzela slovenska vojaška kontrola zračnega prometa, jih usmerjala  na cilj ter 
ukazala sestrelitev sovražnega zrakoplova. To je Nato. To je primer skupnih naporov za varnost 
in obrambo vseh in vsake članice posebej, primer odgovornosti vsake za učinkovito delovanje 
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lastnih zmogljivosti in za delitev bremen, ki pomeni prispevek lastnih zmogljivosti v nabor 
skupnih, za kar vsak pokriva stroške za lastno delovanje. Gre za primer skupnega namena in 
načina delovanja zavezništva, v katerem Slovenija daje svoj del vojaških zmogljivosti. Žal še ne 
v obsegu, za katerega se je dogovorila z zaveznicami.

Nato je dokazal, da se zna prilagoditi spremembam varnostnega okolja in novim varnostnim 
izzivom. Zato bo tudi v prihodnosti zagotavljal skupno varnost in obrambo članicam. Pri tem 
na primer ne bodo izvzete kibernetske grožnje, čeprav bi se laično lahko sklepalo, da v tradi-
cionalnem smislu  vojaška organizacija (pogojno rečeno), kot je Nato, ni najbolj primerna za 
spoprijemanje s tovrstnimi grožnjami. Vendar je ravno to primer, ko se bomo morali nasloniti na 
zaveznice, saj Slovenija nikoli ne bo mogla samostojno razvijati znanja in veščin za učinkovito 
kibernetsko obrambo ter ne bo imela vseh kadrovskih in tehničnih zmogljivosti. Le s pomočjo 
zaveznic bomo lahko prepoznavali napade in napadalca in le s pomočjo zaveznic bomo lahko 
aktivno odgovorili na napade, saj sami ne bomo imeli vseh ofenzivnih zmogljivosti. 

Članstvo v Natu je s stališča vojaške stroke najboljša možnost razvoja učinkovite in sodobne 
vojaške organizacije, da lahko prispeva načrtovani prispevek k obrambi lastne države. Tako, kot 
je nekdo rekel, da demokracija ni najboljši politični sistem, vendar do zdaj nihče še ni iznašel 
boljšega, tako bi lahko tudi za Nato rekli, da morda ni najboljša organizacija za naslavljanje 
sodobnih varnostnih izzivov, vendar je dokazano najučinkovitejša pri uresničevanju skupnih 
političnih odločitev in skupnih interesov članic. O varnostnih izzivih se razpravlja npr. v OZN 
in EU ter na različnih mednarodnih forumih, vendar nobena druga organizacija, koalicija ali 
zavezništvo nima takšne moči, ki lahko spremeni razmere v praksi, in le redke so države, ki 
lahko same udejanjajo interese na podoben način. Nato je 70 let zagotavljal pogoje za nemoten 
razvoj in blaginjo članic in bo to delal še naprej. Morda obstaja kakšna druga oblika zavezništva, 
koalicije ali meddržavnega sporazuma, ki bi ob enakih pogojih kot Nato dajala enaka varnostna 
zagotovila za majhno državo, kot je Slovenija. Če jo kdo prepozna, naj jo predstavi ter pove, 
koliko nas bo to stalo, kaj bo to od nas zahtevalo in kakšne prednosti v primerjavi z Natom nam 
prinaša. 
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Alenka PETEK, polkovnica Slovenske vojske,  
poveljnica Šole za častnike

Članstvo Slovenije v Natu z vidika izobraževanja, 
nabiranja in prenosa znanja ter izkušenj

1 Uvod
Nato je najmočnejše vojaško-politično zavezništvo. V svojem okviru skozi skupne cilje, standarde 
in organizacijske strukture združuje najsodobnejše oborožene sile sveta z namenom ohranjanja 
varnosti za vse svoje članice. Kot takšen Nato ponuja okvir, v katerem se razvija, preskuša in 
uvaja najsodobnejša tehnologija, standardi, metode in taktike ter organizacijske rešitve. Članice 
zavezništva aktivno uporabljajo svoje vojaške zmogljivosti pri zagotavljanju varnosti, s čimer 
svoje vojske neprestano preskušajo v kriznih razmerah, s tem pa preskušajo ustreznost opreme, 
tehnik in taktik, še bolj pa znanje, sposobnost in vzdržljivost pripadnikov svojih oboroženih sil. 
Prav vidik razvoja in ohranjanja sposobnosti vojske za bojevanje skozi daljša obdobja je najpo-
membnejši in najzahtevnejši vidik razvoja in vzdrževanja pripravljenosti oboroženih sil v miru.

V Sloveniji je odnos do članstva v Natu ambivalenten. Ob tem, ko je Slovenija z varnostnega, po-
sledično pa tudi gospodarskega in družbenega vidika, s članstvom v Natu nedvomno ogromno 
pridobila, se v ozadju pojavlja dvom o vlogi Nata, naši vlogi v njem, vedno bolj pa tudi o vplivu 
zanašanja na članstvo na našo sposobnost samostojnega izvajanja vojaške obrambe države. 
Ni prav velikega dvoma, da Slovenska vojska v okviru načrtovanega mirnodobnega obsega ter 
v okviru zmogljivosti, za oblikovanje in zagotavljanje katerih se je zavezala v okviru Nata, v 
primeru konvencionalnega napada z neomejenim ciljem s strani večje sile, ne more samostojno 
ubraniti ozemeljske celovitosti in neodvisnosti Slovenije. Zato se občasno porajajo dvomi o 
smiselnosti razvoja takšnih zmogljivosti in v takšnem obsegu.
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Vendar je sklepanje o nezadostnosti, pa tudi o morebitni konceptualni zgrešenosti načrtovane-
ga obsega in zmogljivosti, prenagljeno, saj izhaja iz problematične predpostavke, da je možno 
v vsakem trenutku zagotavljati maksimalno pripravljenost za vse možne scenarije groženj. 
Nobena država ali organizacija nima na razpolago neomejenih virov, da bi lahko načrtovala 
tako maksimalistično. Obvladovanje groženj temelji na lovljenju ravnotežja med verjetnostjo 
realizacije grožnje in težo pričakovanih posledic in je vedno tudi kompromis med ocenjenimi 
stroški in koristmi protiukrepov.

2 Spregledan vidik – vojaško znanje
Eden od vidikov interesa in koristi članstva v Natu, ki se nanaša predvsem na razvoj in ohranjanje 
sposobnosti Slovenske vojske, je mnogokrat spregledan - vidik vojaškega znanja. Vojaško znanje 
se dojema kot samoumevna danost in v širši slovenski družbi se vprašanje ohranjanja in razvoja 
vojaškega znanja ne postavlja. Vendar se od osamosvojitve Slovenija pri ohranjanju in razvoju 
vojaškega znanja ne more več zanašati na to, da bodo njene prebivalce vojaško usposobili drugi 
ali da bodo drugi zagotavljali sistem, ki bo omogočal ohranjanje in prenos vojaškega znanja.

Slovenska vojska je ob svojem nastanku znanje o vojaški tehniki, taktiki in postopkih povsem 
samoumevno prevzela od bivše armade, saj so bili vsi njeni pripadniki tako ali drugače izobra-
ženi in usposobljeni v njenem okviru - ali kot poklicni pripadniki ali kot naborniki na služenju 
vojaškega roka. Prav tako je prevzela, deloma prevedla in prilagodila navodila, standarde, me-
tode in programe usposabljanja, ki so bili v uporabi v bivši armadi. Glede na tedanje potrebe in 
načrte uporabe in glede na to, da je bila večina vojaške opreme prevzeta, je bil takšen pristop 
upravičen in ustrezen. Tudi v notranjem ustroju in organiziranosti je Slovenska vojska v veliki 
meri prevzela obstoječe oblike ter jih prilagodila spremenjenim okoliščinam, predvsem bistveno 
zmanjšanemu obsegu. Vso to znanje, nujno za organiziranje in vzdrževanje celovitega vojaškega 
sistema, je bilo Slovenski vojski v njenem začetku vnaprej dano, proizvedeno in vzdrževano v 
okviru velikega, samozadostnega vojaškega sistema bivše armade. In vso to znanje je bilo v na-
daljevanju treba ohranjati, prenašati in razvijati v okviru bistveno manjšega sistema Slovenske 
vojske.

Z razvojem Slovenske vojske, njenim posodabljanjem, profesionalizacijo in pomlajevanjem ter 
z novimi načini delovanja, stari viri znanja in izkušenj niso več zadostovali, lastni sistem voja-
škega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja znanja pa ni več mogel zadostiti vsej pestrosti 
novih potreb. Slovenska vojska se je morala po sodobno vojaško znanje in izkušnje obrniti 
tudi drugam, ne zgolj nazaj in vase. In ker v Sloveniji ni druge institucije ali organizacije, ki bi 
razvijala in prenašala vojaško znanje, je bila edina možnost poiskati manjkajoče znanje v tujini. 
Tako je do danes in tako bo tudi v prihodnje.

3 Nato kot vir znanja
Nato je v obdobju iskanja in oblikovanja svoje vloge v začetku 21. stoletja velik poudarek posve-
til vidiku transformacije, neprestanega prilagajanja in učenja v vedno bolj dinamičnem svetu. S 
tem namenom je preoblikoval svojo strukturo in oblikoval Združeno poveljstvo za transforma-
cijo (Allied Command Transformation) kot eno od svojih dveh strateških poveljstev. Poslanstvo 
tega poveljstva je vodenje razvoja na področju vojaških struktur, sil, zmogljivosti in doktrin. 
V svoji sestavi ima med drugim Združeni center za bojevanje (Joint Warfare Centre), Združeni 
center za usposabljanje (Joint Force Training Center) in Združeni center za učenje iz izkušenj 
(Joint Analysis and Lessons Learned Centre). Združeno poveljstvo za transformacijo poleg tega 
sodeluje in se usklajuje z drugimi Natovimi izobraževalnimi in razvojnimi ustanovami, ki sicer 
niso v njegovi sestavi, kot so Natov obrambni kolidž (NATO Defense College) v Rimu in Natova 
šola (NATO School) v Oberammergau ter nacionalno vodenimi Natovimi centri odličnosti. 
Slednji na najrazličnejših področjih skrbijo za učenje iz izkušenj, razvoj doktrin, taktik in tehnik 
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ter usposabljanje. Trenutno je v Natu 25 takšnih centrov odličnosti, izmed teh Natov Center 
odličnosti za gorsko bojevanje tudi v Sloveniji. Vsa navedena Natova struktura razvija in prenaša 
vojaško znanje, namenjeno strateški, operativni in taktični ravni delovanja, poleg tega pa tudi 
zelo specifična funkcionalna znanja, namenjena upravljanju posameznih procesov ali sredstev.

Ob tem, ko so Združeno poveljstvo za transformacijo in Natove izobraževalne ustanove v svojem 
osnovnem poslanstvu namenjene razvoju in prenosu znanja, je tudi velik del drugih Natovih 
dejavnosti vsaj posredno namenjen le temu. Razvoj in prevzemanje skupnih standardov ter 
povezovanje in preizkušanje dosežene ravni usposobljenosti na Natovih vajah Slovenski vojski 
omogoča, da ob sorazmerno majhnem vložku prevzema dobre prakse, primerja doseženo raven 
znanja in usposobljenosti ter se uči iz izkušenj drugih na veliko širšem področju dejavnosti, kot 
bi to lahko zgolj z lastnimi močmi.

Za razvoj doktrin in standardov namensko oblikovana struktura Nata pa predstavlja le vrh le-
dene gore virov vojaškega znanja znotraj Nata. Temelj za vso to strukturo je 29 držav članic, ki 
v svojih nacionalnih sistemih razvijajo vojaško znanje in izkušnje ter ga dajejo na razpolago v 
okviru Nata. To znanje je v veliki meri dostopno vsem prek izmenjav, mentoriranja, izobraževanj, 
skupnih usposabljanj in najrazličnejših drugih oblik prenosa in izmenjave znanja in izkušenj. 
Vse članice imajo interes za takšne izmenjave znanja, saj se lahko njihovi pripadniki v vsakem 
trenutku znajdejo z ramo ob rami na različnih kriznih žariščih, odvisni drug od drugega.

4 Vojaško znanje zaveznikov je pomemben vir znanja za Slovensko vojsko  
Slovenska vojska v segmentu kopenske vojske ohranja celovito strukturo z vsemi rodovi in 
službami, ki omogočajo oblikovanje zaključenih sklopov zmogljivosti, sposobnih relativno sa-
mostojnega izvajanja bojnih nalog. Takšna struktura Slovenski vojski omogoča naraščanje prek 
mirnodobnega obsega, saj v mirnodobni strukturi ohranja vsaj minimalne nastavke, iz katerih se 
lahko skozi določeno obdobje oblikujejo zmogljivosti večjega obsega. Skozi celovito strukturo 
in predvsem skozi neprekinjen cikel usposabljanja večrodovskih zmogljivosti, kot je bataljonska 
bojna skupina, se ohranja znanje in izkušnje ter s tem sposobnost za delovanje. Vendar je 
ohranjanje celovite strukture v vojski sorazmerno majhnega obsega velik izziv, saj so določene 
zmogljivosti in dejavnosti zastopane zgolj na najnižji ravni delovanja, z najmanjšimi možnimi 
elementi. Častniki in podčastniki tako z usposabljanjem in delovanjem zgolj v okviru Slovenske 
vojske ne morejo pridobiti znanja in izkušenj za uporabo svojih zmogljivosti na višjih ravneh, 
prav tako ne morejo nadgraditi in preizkusiti svojega znanja do te mere, da bi ga lahko suvereno 
prenašali na svoje naslednike. Sistem izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski se je 
sicer v največji možni meri prilagodil omejitvam, ki izhajajo iz omejenega obsega vojske, vendar 
vseh znanj ne more zagotoviti.

Slovenska vojska je zato že zelo zgodaj ob vstopu v Nato začela izkoriščati možnosti, ki jih na 
področju izobraževanja in usposabljanja nudi Nato ter posamezne članice Nata. V odvisnosti 
od razpoložljivih finančnih sredstev je na izobraževanja in usposabljanja v tujino vsako leto 
napotovala vse več pripadnikov. Članstvo v Natu je ne samo na široko odprlo vse možnos-
ti izobraževanja in usposabljanja v okviru Natovih institucij, ampak tudi v državah članicah. 
Slovenski vojski je tako postalo dostopno znanje in izkušnje, ki ju sama ni imela in tudi ni mogla 
pridobiti. Tako v povprečnem letu pripadniki Slovenske vojske v tujini opravijo okvirno 15 % 
kariernih izobraževanj, pri čemer je delež pri najvišjih in najzahtevnejših oblikah izobraževanj 
še bistveno višji. Slika je še mnogo bolj prepričljiva pri funkcionalnih vojaških usposabljanjih, 
ki jih pripadniki vojske kar v 75 % opravijo v okviru Nata oziroma v državah članicah Nata. Gre 
za funkcionalna usposabljanja, ki jih Slovenska vojska sama ne more izvajati, ker nima virov. 
Poleg navedenega enote in pripadniki Slovenske vojske znanje in izkušnje v vedno večji meri 
pridobivajo na vojaških vajah v okviru Nata in z delom v skupnih Natovih poveljstvih.
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Poleg segmenta vojaškega izobraževanja in usposabljanja Slovenska vojska znanje in izkušnje v 
okviru Nata prevzema tudi v obliki standardov, doktrin, metod, organizacijskih rešitev. Kakovost 
tako prenesenega znanja je v veliki meri odvisna od zmožnosti njegove uporabe v okviru našega 
sistema in zagotovo se prenos ter uvajanje v tujini razvitih rešitev ne posreči vedno v želenem 
obsegu. Ne glede na občasne spodrsljaje pa Slovenska vojska preprosto nima lastnih zmogljivo-
sti in sposobnosti, da bi sama razvijala znanje na vseh področjih, na katerih je dejavna v okviru 
izvajanja svojih nalog. Alternative pridobivanju, prenosu in uporabi znanja in izkušenj iz tujine 
preprosto ni. Natova poveljniška struktura skozi strukturiran proces, v katerem po svojih zmož-
nostih sodelujejo vse članice, skrbi za poenotenje standardov in doktrin na ravni zavezništva in 
tako Slovenski vojski omogoča, da jih neposredno prevzema v svoje delovanje.

5 Zaključek
V preteklosti so pripadnike slovenskih oboroženih sestavov tako ali drugače usposobili dru-
gi. Maistrovi borci so znanje in izkušnje pridobili v avstro-ogrskih oboroženih silah, narodno 
osvobodilni boj se je naslanjal na znanje in izkušnje pripadnikov Vojske kraljevine Jugoslavije 
in španskih borcev, pripadniki Teritorialne obrambe so se usposobili v okviru Jugoslovanske 
armade. Vojaško znanje na ozemlju Slovenije se je vedno razvijalo v okviru bistveno večjih 
držav in vojaških sistemov. Slovenija si primerljivo velikega in vseobsežnega sistema ne more 
privoščiti, zato se mora pri ohranjanju in razvoju vojaškega znanja ter pridobivanju relevantnih 
vojaških izkušenj nasloniti na zunanje vire. Ta vir je Slovenska vojska nedvoumno našla v okviru 
zavezništva. Nato je najmočnejše vojaško-politično zavezništvo. Temu ustrezna je tudi knjižnica 
vojaškega znanja, iz katere črpa Slovenska vojska.

Uvodni govorci posveta


