
 
PRIMER 2: 
 
V skladu z 294. členom PoDZ (Uradni list RS, št. 40/93 in nsl.) je predsednik republike 
Milan Kučan izrazil željo, da svoje stališče v zvezi z navedeno točko dnevnega reda 
predstavi na seji Državnega zbora. 
 
Izsek zapisa 16. seje Državnega zbora, 22. 5. 2002. 
 
 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

16. seja 
 

(22. maj 2002) 
 
 
PREDSEDNIK BORUT PAHOR: Preden preidemo na drugo "č" točko dnevnega reda, 
mi dovolite povedati naslednje: kolegice in kolegi, gospod predsednik države, gospod 
predsednik vlade, na današnji dan pred desetimi leti je pred palačo Organizacije 
združenih narodov v New Yorku zavihrala slovenska zastava, s tem je bila po celi vrsti 
diplomatskih priznanj tudi na ta najbolj pomemben način potrjena mednarodnopravna 
subjektiviteta nove slovenske države, to je bil za novo Slovenijo velik trenutek, močno 
zasidran v spominu sedanjih in verjamem tudi bodoče generacije, zato mi dovolite, da v 
imenu državnega zbora čestitam vsem našim ljudem v tem pomembnem jubileju. 
 
Prehajamo na predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vključevanju Republike 
Slovenije v zvezo NATO. 
 
Posebej med nami pozdravljam predsednika republike, gospoda Milana Kučana. Odzval 
se je na moje povabilo, da prisostvuje pri tej točki dnevnega reda. 
 
Predsednik republike je sam izrazil željo, da Državnemu zboru Republike Slovenije 
predstavi svoje stališče osebno. 
 
MILAN KUČAN: Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovani predsednik vlade, 
spoštovane gospe poslanke in spoštovani gospodje poslanci. Z veseljem sem se odzval 
povabilu predsednika državnega zbora, naj se udeležim današnje seje. Razpravo o 
vključevanju Slovenije v evroantlatnsko zavezništvo in referendum, štejem za zelo 
pomembno. Državni zbor želim tudi sam seznaniti s svojim stališčem do vstopa Slovenije 
v Nato in do referenduma o tem pomembnem dejanju za prihodnost naše države. 
 
O tem sem 16. januarja letos prav v teh prostorih govoril že na javni predstavitvi mnenj 
o Natu in o vstopu Slovenije. Zato znova rečem, za varno in uspešno prihodnost 
Slovenije, za prihodnost njene nacionalne identitete, za njen stabilen položaj v 
mednarodni skupnosti, za njeno odprtost k svetovnim, materialnim in duhovnim tokovom, 
za njeno aktivno vključenost v svetovna dogajanja, za možnost, da prevzame svoj del 
odgovornosti za razmere v svetu in za njegovo prihodnost, ali če rečem preprosteje, za 
to, da bi živeli varno in ustvarjali v miru in v vstop v nastop v Nato in seveda v Evropsko 
unijo, za nas po mojem trdnem prepričanju, v sedanjih razmerah, edina primerna in 
koristna izbira. Mogoče prigovor, da je to še najmanj slaba izbira, vendar idealnih ni, ker 
tudi svet ni idealen. In ni narejen po meri naših želja. Gospodarsko, predvsem kapitalsko 
in informacijsko je globaliziran, vendar je hkrati tudi razdeljen in poln nasprotij. Mnogo 
tisoč let nas je svet pospremil z vsemi dilemami in vsemi velikimi vprašanji prejšnjega 
stoletja, ne da bi nanje že imeli tudi odgovore. Zdaj jih iščemo vsak zase in vsi skupaj v 
človeštvu. 
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Ni mogoče priti do dobrih, zanesljivih odgovorov, če jih iščemo mimo premišljanja o realni 
podobi Evropi in o realni podobi sveta in o njuni mogoči prihodnosti. Svet je povezan in 
močno soodvisen v dobrem in žal tudi zlem. Zatekanje v iluzijo o izoliranem, varnem in 
mirnem otoku sredi viharnega sveta, bi bilo neodgovorno do državljanov in njihove 
varnosti in miru. Zagotavljanje teh dveh dobrin, za varovanje varnega življenja in 
ustvarjanja blaginje v miru z ustrezno obrambo države, je temeljna dolžnost upravljavcev 
sleherne demokratične države. Ti so dolžni poznati in razumeti svet in svoje videnje sveta 
in svoja dejanja, ki so v njem utemeljena, posredovati državljanom in z njimi ustvarjati 
zavezništvo in podporo za ta dejanja. Svet je danes razdeljen. Na eni strani so ljudje, 
socialne skupine, narodi, države, ki v takšnem svetu že živijo svojo prihodnost, tudi 
Slovenija, na drugi strani so ljudje, socialne skupine, narodi, države, skoraj celi kontinenti, 
ki so potisnjeni na socialno, gospodarsko in tehnološko obrobje, brez možnosti, da so 
soudeleženi v akumuliranim bogastvu in znanju človeštva, brez priložnosti in z negotovo 
prihodnostjo. Takšne razmere, ki se ne bodo spremenile same od sebe, so plodna tla za 
radikalna dejanja brezupa, za fundamentalizme, za terorizem in tudi vse vrste 
organiziranega mednarodnega kriminala. Ljudje pa se niso pripravljeni sprijazniti z 
življenjem na obrobju in se takšni usodi upirajo. Svet je razpet med mirom in nevarnosti 
nenehnih spopadov. Ti v svojem bistvu niso vojne med kulturami, verami, civilizacijami, 
temveč spopadi za preživetje, za pravico do lastnega načina življenja in do prihodnosti. 
So pa priložnost tudi za razraščanje ideološkega populizma, ksenofobije in rasizma ali 
tudi povsem kriminalnih namenov, ko se hudodelci lahko polastijo kemičnega, biološkega 
in atomskega orožja in z njegovo uporabo povzročijo humanitarne in ekološke katastrofe 
globalnih razsežnosti. Ti spopadi so samo na prvi pogled lokalni ali regionalni. V resnici 
prej ali slej prizadenejo ves svet. Tudi nas. Nič več se ne zgodi samo enim, ker je ves 
svet tesno povezan, usoda, za kogar je postala usoda vseh. Balkan, Afganistan, Bližnji 
vzhod in druga nestabilna območja so tudi naš problem. Ilegalna migracije, trgovina z 
drogami, orožjem, belim blagom, človeškimi organi, so tudi naš problem. Eno in drugo 
posredno ali celo neposredno vpliva tudi na našo varnost. Evroatlantski prostor postaja 
gospodarsko politično in vrednostno enotno območje z vsemi različnostmi, ki so se 
uveljavile skozi čas. Te ohranjajo svojo identiteto, vključno z nami Slovenci, a iščejo poti, 
da bi o vprašanjih skupne prihodnosti in o vitalnih vprašanjih sveta bili sposobni govoriti 
s skupnim jezikom, da bi bila v Evropi mogočen, v svetovnem dialogu aktivna in 
odgovorna vloga enega od središč razvoja človeške civilizacije, da bi se uveljavila v tem 
dialogu kot posebna, politična, socialna in duhovna entiteta. Takšno svojo ambicijo lahko 
v Evropo upiramo svojo izkušnjo in na to, kar je pozitivnega dosegla v prelomu stoletja. 
Postaja območje, ki ob vseh, zgodovinskih in drugih navzkrižjih, vendarle uspešno 
ohranja mir, spodbuja enakopravne in plodne odnose med državami, odpravlja posledice 
nekdanjih političnih delitev, ustvarja skupen gospodarski prostor, razvija tehnologije 21. 
stoletja, dviga kvaliteto življenja in ima prihodnost. V ta prostor z velikimi vstopa tudi 
Rusija, z vsemi svojimi posebnostmi in izzivi. Vendar številnih prednosti življenja v tem 
prostoru ne more biti deležen, kdor ne prevzema tudi svojega dela odgovornosti za dobro 
tega prostora. 
 
Nato in Evropska unija sta komplementarni organizaciji tega območja za udejanjanje 
takšne vloge Evrope, tudi v skrbi za njeno obrambo in varnost. Vsako novo varnostno 
dejanje Evropske unije, od zunanjepolitičnih do policijskih in vojaških, je in bo zmeraj del 
evroatlantske obrambne in varnostne politike. Ko bo Evropska unija razbremenjevala 
Severno Ameriko odgovornosti za varno in mirno Evropo, ki jo je s svojim neodgovornim 
ravnanjem z vojnami naložila v prejšnjem stoletju večkrat, bo postajala hkrati čedalje 
močnejši prostor oziroma čedalje močnejši steber evroatlantskega zavezništva. Zato 
izbira ni Evropska unija ali Nato, nekje v prihodnosti je gotovo njuno več kot zgolj 
formalno stičišče. Toda odločamo se zdaj. Izbira je za nas zato, ali oboje ali zapiranje 
vase na robu nestabilne regije, življenje v umišljenem svetu miru in iluziji nikakršnih 
ogrožanj. 
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Odločamo se, da bi kar najbolje zavarovali življenje in dostojanstvo slehernega človeka, 
da bi zavarovali njegovo svobodno pripadanje nacionalnemu, verskemu ali drugemu 
občestvu, pravico do različnosti, strpnost in solidarnost, odprtost do drugih in drugačnih, 
pravno in socialno varnost, svobodni trg. To je lahko skupni imenovalec vrednot, ki jih 
mora sprejeti in zato tudi varovati vse človeštvo in vse njegove velike civilizacije. So lahko 
vrednostni temelj skupne etike, ki jo zahteva upravljanje svobodnega sveta in 
enakopravni in odgovorni odnosi v mednarodni skupnosti. V bistvu so to tiste vrednote, 
zaradi katerih sta se pred desetletji na ruševinah druge svetovne vojne in ob zavedanju 
nevarnosti hladne vojne rodili zamisli o evropskih gospodarski skupnosti in o krepitvi 
evroatlantskega zavezništva. Poznavajoč vse to, spoštovane poslanke in poslanci, sem 
za vstop Slovenije v Evropsko unijo in Nato, prepričan, da je to dober in varen prostor za 
našo državo. Toda zavedam se, da naše življenje pod okriljem tega prostora ob vseh 
prednostih in koristih prinaša tudi odgovornosti. Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci! O čem se torej odločamo, ko se odločamo za vključitev v Nato. Odločamo se o 
miru, za aktivno vlogo v evroatlantskem zavezništvu se odločamo zaradi miru. Ne 
odločamo se zanj zaradi vojne, mi ne želimo vojne, kot je nismo nikoli želeli. Tudi Nato 
se danes ne pripravlja za to, da bo vodil osvajalne vojne po bojiščih sveta, ampak da 
zagotovi mir in varnost za vse tiste narode in države, ki pristajajo na skupne temeljne 
vrednote, ki omogočajo strpno in mirno sožitje človeštva. Nato se je spremenil in se še 
spreminja. Prilagaja se spremenjenim razmeram v svetu. Ni več grozeča pest, pač pa je 
ponujena roka sodelovanja v obrambi teh skupnih temeljnih vrednot. Po nedavnem 
sporazumu o posebnih načinih sodelovanja Nata z Rusijo o tem ne more biti več dvoma. 
 
Bil sem med tistimi, ki so morali na sebe vzeti odločitev, ali bomo odgovorili z orožjem na 
vojno, ki nam jo je junija 1991 vsilila jugoslovanska armada, da bi obranili našo 
plebiscitno odločitev o samostojni Sloveniji. Bil sem med tistimi, ki so se kasneje pogajali 
o miru. Ne želim, da bi kdorkoli, pripadnik kateregakoli prihodnjega rodu Slovencev bil 
še kdaj v položaju, da bi se moral odločati o vojni in miru. Dobro je znano, da je pot do 
miru dolga in daje najdaljša pot tista, ki vodi v miru vpreg vojni. Zato smo dolžni zdaj 
storiti vse, da ne pride do vojne, da ne bosta znova ogrožena naša varnost in mir, da 
nam jih ne bo treba braniti. O tem se odločamo, ko se odločamo o našem članstvu v 
Natu. Današnji Nato ni Nato iz časov hladne vojne, tudi ne mi Slovenci. Svet ne živi več 
v razmerah hladne vojne. Našo varnost in mir ogrožajo druge nevarnosti. Te nevarnosti 
pa ne upoštevajo meje držav, ne upoštevajo mednarodnih pravil, ne upoštevajo 
nevtralnosti držav. Ta in druga dejstva nas silijo, da razmišljamo o tem, kako se je 
mogoče zoper te sodobne nevarnosti, ki ogrožajo globalno varnost in mir, in s tem tudi 
življenje na planetu sploh uspešno braniti. Učinkovito obrambo zagotavlja danes samo 
sistem kolektivne obrambe v sistemu kolektivne varnosti. Ta je zgrajen na prepričanju, 
da je mir nedeljiv. V tem sistemu ni mogoče pričakovati, da bodo drugi branili naš mir in 
našo varnost. Sami pa ne bi bili pripravljeni ničesar storiti za njihovo obrambo in za 
skupno varnost. Nacionalni egoizmi s sistemom kolektivne obrambe niso združljivi. 
Solidarnost, pač, ta je temeljno načelo zavezništva. Individualna obramba pred 
sodobnimi nevarnostmi ni učinkovita, če je sploh mogoče, in vrh vsega je veliko dražji, 
kot je aktivna udeležba v kolektivni obrambi in zavezništvu. Ko se odločamo za članstvo 
v Natu, se odločamo o zavezništvih. Naša izkušnja govori tudi o tem, da smo Slovenci 
uspešno zavarovali svojo svobodo in svoj obstoj takrat, kadar smo se borili o 
demokratičnih zavezništvih. Tako je bilo ob razpadu avstro-ogrske, tako je bilo v drugi 
svetovni vojni, tako je bilo v boju za slovensko samostojno državo in tako je danes v 
prizadevanjih za ohranitev miru na Balkanu in za zatrtje mednarodnega terorizma. Dejal 
sem že, da se za Nato odločamo, zaradi miru, da si zagotovimo mir in varnost. Prav zato 
je dobro vedeti tudi to, da bi v primeru, če bi kogarkoli, kdaj v prihodnje zamikalo, da bi 
ogrožal naš mir in varnost, ali želel poravnati z nami kakšne stare račune, moral računati, 
da je Slovenija del demokratičnega evroatlantskega zavezništva - da ima potem takem 
opraviti s celotnim zavezništvom, in ne le z razmeroma majhno in ranljivo Slovenijo. Vse 
to so koristi, ki jih bomo imeli v članstvu v Natu, če že in tako radi govorimo o koristih. 
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Poznam pregovor, da se Slovenija z vključitvijo v Nato izpostavlja nevarnosti, da bo 
postala tarča mednarodnega terorizma, kot da ni že sedaj in da kot k nam ne pljuskajo 
trgovina z mamili, katere žrtve so naši otroci, in drugi valovi mednarodnega 
organiziranega kriminala iz katerih se napaja terorizem. In predvsem kot, da samo 
pozabili kje vse so naši slovenski ljudje že branili mir in temeljne vrednote demokracije 
ko so bile te ogrožene. Branili so jih na bojiščih II. svetovne vojne po vsej Evropi, vojaških 
enotah narodno osvobodilne vojske, ki so jih ustanavljali Slovenci, na silno mobilizirane 
okupatorske vojske, ko so se potem zatekli v prostovoljna ujetništva. Borili so se kot del 
zavezniških armad proti okupatorjem svoje domovine. Slovenci so se borili v 
prekomorskih brigadah, brigadah ustanovljenih v nekdanji Sovjetski zvezi in drugod, v 
uniformah zavezniških vojska, da so po bojnih poteh končali vojno na slovenskih tleh in 
z našo osvoboditvijo. Da ne govorim o tem kje vse daleč od svojih domovin so se borili 
Poljaki, Čehi, Američani, Rusi, Britanci, Francozi in drugi zavezniki preden je bil zlomljen 
nacifašizem. Na vseh frontah se je takrat v zavezništvu branila svoboda in demokracija, 
naša in skupna. Dolžni smo storit vse, da se to ne bi nikoli več ponovilo. Spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci! Odločitev o vstopu Slovenije v Nato mnoge državljanke 
in državljani utemeljeno doživljajo kot zelo pomembno in želijo pri tem sodelovati. Zato 
je bila že doslej razprava o tem zelo koristna. Govori tudi o tem, da je del državljanov v 
dvomih ali naj Slovenija sploh vstopi v Nato in precej je tudi zadržanosti do doslej 
razgrnjenih argumentov v prid našemu vstopu. Zato bodo še potrebna temeljita, jasna, 
natančna in odgovorna pojasnila pristojnih za obrambo, varnost in prihodnost naše 
države. Tako je dobro in je prav. Demokracija ni samo pravica do glasu na demokratičnih 
volitvah, je tudi pravica do sodelovanja pri velikih odločitvah. In je zato pravica do 
razpravljanja o vseh pomembnih vprašanjih države, ne da bi izražena vprašanja ali 
mnenja dobila ideološka ali celo osebnostne etikete. Demokracija je tudi kultura. Ljudje 
imajo pravico misliti drugače. Dolžni smo jim prisluhniti, dolžni argumentu postaviti 
nasproti argument, svoj argument. Dolžni smo se truditi za zaupanje ljudi in za 
zavezništvo z njimi, kot o plebiscitu leta 90 in kot v vojni za Slovenijo in mirovnih 
pogajanjih. Takrat je bila dragocena podpora slehernega človeka. Tako je tudi danes. 
Demokratična, vsebinska razprava, torej ne o ljudeh, ki kaj rečejo, temveč o stvareh, ki 
jih izrečejo je prvi pogoj za odgovorno, tudi referendumsko odločanje, ki nas še čaka v 
izbiri Slovenija da ali ne v Natu. Razumljivo je, da Nato želi vedeti ali bi Slovenija sprejela 
morebitno povabilo. Slovenija pa se o povabilu ne more izreči dokler ne bo uradno 
obveščena, da ga bo dobila. Navidezna zagata je rešljiva. Obstajajo uradne ustanove v 
Sloveniji in v Natu, ki se lahko sporazumejo kdaj bo Slovenija morala jasno in po 
demokratični poti, za kakršno se bo pač sama odločila, povedati ali bo sprejela povabilo. 
O tem je zdaj že realno razmišljati. V Reykjeviku je bila nedavno sprejeta politična 
odločitev o širitvi Nata. Še bolj realno pa bo to, ko bomo imeli doma zase, zanesljivo in 
prepričljivo oceno, da izpolnjujemo vsa merila za članstvo v Natu in za naš efektiven 
prispevek k okrepitvi obrambne sposobnosti zavezništva. Da torej temeljito pričakujemo, 
da torej utemeljeno pričakujemo povabilo. Naša vlada razpolaga z vsemi potrebnimi 
informacijami in analizami za to odločitev. Gotovo vas bo z njimi seznanil predsednik 
vlade dr. Drnovšek. Imel je stike z vodilnimi ljudmi, najvplivnejših držav v zavezništvu. 
Njegov predlog, kdaj izpeljati referendum, bo zato najbolj verodostojen. Odločili boste 
gospe in gospodje poslanci vi. Moje stališče je, da gre za tako pomembno odločitev o 
prihodnosti Slovenije, da je prav, da se o njej izrečejo državljanke in državljani na 
referendumu. Tudi zaradi tega, da se odgovorno preveri skladnost ukrepanja 
upravljavcev države z voljo ljudi. Tudi in predvsem z vidika skladnosti njihovih pričakovanj 
o plebiscitu 1990. leta, da bo Slovenija država, ki bo svojim državljanom zagotavljala 
med drugim tudi mirno in varno življenje in spoštovanje temeljnih vrednot, ki imajo v 
svojem izhodišču spoštovanje dostojanstvo človeka in njegovega življenja ter pravno in 
socialno varnost. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, po dobrih desetih letih 
samostojne slovenske države, smo pred pomembno odločitvijo. Tedaj nam je uspelo, ker 
je politika izražala voljo ljudi in je delovala demokratično. Plebiscit za samostojno 
Slovenijo je bil plebiscit za prihodnost, ki se danes ustvarja v evroatlantskem zavezništvu, 
v Natu in v Evropski uniji. Zato je to tudi naš življenjski prostor. Sam zaupam v modrost 
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naših sodržavljank in sodržavljanov. Trdno sem prepričan, da bo po končani razpravi v 
Sloveniji prevladal trezen, racionalen in argumentiran pozitiven premislek o sodelovanju 
Slovenije v evroatlantskem zavezništvu. Upravljavci države za takšen izid prvi nosimo 
odgovornost. Pomembno je, da zdaj državni zbor in v njem zastopane parlamentarne 
stranke potrdijo svojo privrženost in podporo usmeritvi Slovenije v evroatlantske 
povezave, v Evropsko unijo in Nato. To bo nadvse močna spodbuda za doseganje čim 
večjega soglasja v družbi o tej pomembni odločitvi in v našem kasnejšem verodostojnem 
življenju v tem demokratičnem zavezništvu. Hvala lepa. /Aplavz./ 
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