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PREDSEDNIK VLADE  JANEZ JANŠA: Lep pozdrav vsem skupaj. Dober mesec po uspešnem 

zaključku vrha NATO v Chicagu, danes gostimo generalnega sekretarja Zveze NATO Andersa 

Fogha Rasmussena in ga ob tej priložnosti tudi tukaj pred vami toplo pozdravljam. Na teh 

pogovorih, ki smo jih imeli danes, smo spregovorili o uresničevanju zaključkov vrha NATO v 

Chicagu, aktualnih razmerah v Siriji, v Afganistanu, o nalogah, ki nas čakajo v zvezi z 

Afganistanom po umiku Natovih vojaških sil leta 2014, o procesu širitve Nata, predvsem na 

regijo Zahodnega Balkana, o Natovih partnerstvih in politiki pametne obrambe, v zvezi s katero 

Nato izvaja nekatere reforme. Dogovor na Vrhu Nata v Chicagu je bil glede zagotavljanja 

varnosti v času gospodarske krize in močnih proračunskih omejitev v državah članicah zelo 

dober. Potrdil je koncept pametne obrambe ter razglasitev vmesne zmogljivosti raketne 

obrambe. Doseženi so bili tudi dodatni dogovori glede Afganistana. Predvsem je tukaj 

pomembna časovnica in skupna zaveza o tem, kako bo Nato in tudi posamezne države članice 

Nata pomagale afganistanskim varnostnim silam, da bodo tudi po umiku Natovih sil v letu 2014 

poskrbele za varnost svojega prebivalstva.  

Spregovorili smo tudi o razmerah v Siriji. Slovenija se pridružuje pozivom sirskim oblastem k 

takojšnjemu prenehanju množičnih kršitev človekovih pravic in nasiljem nad civilnim 

prebivalstvom in podpira vse ukrepe mednarodne skupnosti za zaščito civilnega prebivalstva in 

ukrepe v okviru načrta odposlanca Združenih narodov Kofija Annana, da se to nasilje v Siriji čim 

prej konča.  Smo za to, da se na mednarodno skupnost stopnjuje pritisk in da se tu čim prej 

pride do mirne rešitve.  

 

Ko gre za Afganistan, Slovenija ostaja zvesta načelu »skupaj v akcijo, skupaj iz nje«. Slovenija 

bo ostala v Afganistanu s svojim kontingentom do konca leta 2014, do zaključka Natove misije. 

Po letu 2014 pa smo pripravljeni nuditi drugačno pomoč varnostnim silam Afganistana, da bodo 

lahko skrbele za varnost svojega prebivalstva.  

 

 

 



 

Skupaj z ostalimi članicami zveze Nato, pa tudi z drugimi državami, ki bodo tukaj sodelovale, je 

Slovenija pripravljena nuditi tudi ustrezno finančno pomoč, da bodo varnostne sile Afganistana 

lahko skrbele za varnost. Gledano z ekonomskega vidika, je to tudi bistveno cenejše kot pa 

skrbeti za varnost v Afganistanu preko svojih vojaških enot, ki jih pošiljamo tja.  

 

Eden pomembnejših elementov Nato partnerske politike ostaja politika odprtih vrat  zavezništva. 

Tukaj je Slovenija še posebej zainteresirana, da se zavezništvo širi na države Zahodnega 

Balkana, potem ko izpolnijo pogoje in kriterije. Smatramo, da je članstvo v zvezi Nato teh držav 

zelo pomemben prispevek k povečanju varnosti in stabilnost v regiji in eden osnovnih pogojev 

za to, da bo celotna regija ekonomsko napredovala. 

 

Nato je trenutno na Zahodnem Balkanu prisoten kot  izjemno pomemben garant stabilnosti, 

mislim predvsem na Kosovo. Kar pa se tiče sodelovanja med Natom in državami Zahodnega 

Balkana izhaja tudi prispevek številnih držav, ki še niso članice Nata pri zagotavljanju varnosti, 

stabilnosti in miru v svetu in tudi širše. Tako recimo Črna Gora, Makedonija, Bosna in 

Hercegovina, kljub temu, da še niso članice Nata prispevajo svoje sile in svoje napore k 

naporom zavezništva v Afganistanu in drugih misijah. Glede reform, ki jih morajo te države, ki 

želijo postati članice Nata izpolniti v prihodnosti,  Slovenija poudarja, da so reforme v interesu 

držav članic, in da imajo prebivalci teh držav dolgoročne koristi.   

 

Naj zaključim s tem, da se je v obdobju zadnjih let, posebej v obdobju, v katerem zvezo Nato 

vodi generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen, zavezništvo dejansko utrdilo kot ključno 

orodje svetovnega miru, stabilnosti v svetu in bistveno večje varnosti. Nato je v tem času 

nepogrešljiv dejavnik svetovnega miru in pravzaprav globalno orodje svetovnega miru. Brez 

Nata v tem času bi bil svet pa tudi severnoatlantski prostor bistveno manj varen in stabilen. Kot 

sem dejal že prej, je to v zadnjem obdobju, v mandatu generalnega sekretarja Andersa Fogha 

Rasmussena, v veliki meri tudi njegova zasluga in njegov prispevek je tukaj zelo pomemben. 

Vsi, ki smo lahko sodelovali na vrhu Nata v Chicagu, smo se lahko o tem prepričali iz prve roke.   

Slovenija deli mnenje praktično vseh ostalih držav članic in izraža željo, da gospod Rasmussen 

podaljša svoj mandat kot generalni sekretar Nata in ima pri tem vso našo zahvalo  za dosedanje 

delo in podporo za naprej. 

  

 


