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Državni zbor je na 54. izredni seji, dne 5. 3. 2018, sprejel naslednji sklep: 
 
»Predsednik Republike Slovenije v roku 24 ur izreče mnenje o stanju pripravljenosti 
Slovenske vojske«. 
 
V skladu z navedenim sklepom je predsednik republike Borut Pahor posredoval 
Državnemu zboru pisno mnenje (drugi odstavek 223. člena PoDZ). Prav tako je 
predsednik republike navedeno mnenje ustno predstavil na seji (drugi odstavek 224. 
člena PoDZ). 
 
Izsek zapisa 54. izredne seje, 7. 3. 2018. 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

54. izredna seja 
 

(7. marec 2018) 
 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, 
gospe in gospodje! 
 
Začenjam z nadaljevanjem 54. izredne seje Državnega zbora. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga priporočila 
Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem v Slovenski vojski in zahteve za mnenje 
predsednika Republike Slovenije o tem vprašanju. 
 
Državni zbor je 5. marca 2018 sprejel sklep, da predsednik Republike Slovenije v roku 
24 ur izreče mnenje o stanju pripravljenosti Slovenske vojske. V skladu s sprejetim 
sklepom je gospod Borut Pahor na podlagi drugega odstavka 107. člena Ustave 
Republike Slovenije Državnemu zboru 6. marca poslal mnenje, ki sem ga na podlagi 
drugega odstavka 223. člena Poslovnika Državnega zbora posredoval vsem poslankam 
in poslancem. 
 
Predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja vabim, da nagovori Državni 
zbor in dodatno obrazloži svoje mnenje. Prosim, imate besedo. 
 
BORUT PAHOR: Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, 
ministrice in ministri, načelnik, lep pozdrav vsem! Spoštovani gospe in gospodje! 
 
Slovenija se je znašla v položaju, ko mora premišljeno, vendar brez odlašanja posodobiti 
celoten varnostni sistem. To vključuje tudi modernizacijo Slovenske vojske, ki je vojaški 
steber sistema nacionalne varnosti. Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. 
Upravičeno velja za varno državo, toda mednarodno okolje je postalo bistveno bolj 
nepredvidljivo in manj stabilno, kot je bilo. Nastala so nova varnostna tveganja. Varnost 
je postala manj zanesljiva, zato je treba v varnost več vlagati. V takem položaju mora 
država po mojem mnenju sprejeti strateške in seveda tudi finančno vzdržne ukrepe za 
dolgoročno posodobitev celotnega sistema nacionalne varnosti, ne samo vojske, seveda 
tudi vojske kot enega od njenih stebrov. 
 
Moja ocena o potrebnosti posodobitve celotnega sistema nacionalne varnosti – in ne 
samo o potrebnih večjih izdatkih za vojsko – torej za Državni zbor ni nova. Državnemu 
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zboru sem jo predstavil v maju pred dvema letoma. Bistvo te ocene je, da potrebujemo 
skupni pristop ob hkratni posodobitvi vseh institucij sistema nacionalne varnosti: vojske, 
policije, obveščevalnih služb in civilne zaščite. 
 
Visoki zbor! Novo v današnjem mnenju, ki ste ga zahtevali, je moj predlog, da to storimo 
z zakonom. Vladi in Državnemu zboru predlagam, da po vzoru nekaterih drugih, 
primerljivih držav sprejmemo zakon o sistemskem dolgoročnem financiranju nacionalne 
varnosti. Razumem, da tako zahtevnega zakona ni mogoče pripraviti in sprejeti v tem 
sklicu Državnega zbora. Morda je v teh mesecih do letošnjih parlamentarnih volitev, to 
boste sami najbolje ocenili, priložnost, da se zaključi razprava o Zakonu o obrambi in 
morda o Zakonu o službi v Slovenski vojski. Oba zakona sta vložena v parlamentarno 
proceduro. Če bi se to posrečilo, bi oboje, tako menim, koristilo potrebam Slovenske 
vojske. Čas do oblikovanja nove vlade pa je v vsakem primeru mogoče koristno porabiti, 
vključujoč današnjo razpravo, za oblikovanje prepotrebnega političnega soglasja o 
temeljnih načelih zakona, za katerega se zavzemam, torej zakona o sistemskem 
dolgoročnem financiranju nacionalne varnosti. 
 
Visoki zbor! Potrebujemo politično soglasje o treh stvareh: o aktualnih in prihodnjih 
varnostnih tveganjih – ta ocena, ki je nimamo, je zelo pomembna–, o konceptualni, 
institucionalni, materialni in seveda kadrovski posodobitvi, ter – in to je bistveno – o 
finančnih vlaganjih v posodobitev vseh teh institucij. 
 
Mislim, da smo se znašli v položaju, ko zagotavljanje nacionalne varnosti ni več zadeva 
posameznih ministrstev ali služb, ampak zahteva skupen in celovit pristop politične 
oblasti in vseh institucij sistema nacionalne varnosti. Zaradi spremenjenih dejavnikov 
tveganja, demografskih sprememb, sprememb na trgu dela in finančnih omejitev je treba 
preseči tekmovanje posameznih vladnih resorjev glede kadrov in financ ter zagotoviti 
usklajeno skupno določanje prednostnih nalog in s tem tudi vzdržno finančno podporo. 
Z zakonom bi po mojem mnenju zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev 
vseh institucij sistema nacionalne varnosti, vključno z zagotavljanjem konkurenčnega, 
primerljivega plačila zaposlenih, njihovega kakovostnega usposabljanja, primerne 
opreme, načina njihovega vzdržnega, dolgoročnega usposabljanja in seveda finančno 
podlago za to. 
 
Visoki zbor! V Državnem zboru ste sicer zahtevali, naj podam mnenje o stanju 
pripravljenosti v Slovenski vojski. Letno poročilo o tem bom od Generalštaba Slovenske 
vojske in ministrice prejel konec tega meseca. Glede na moje vedenje o razmerah v 
Slovenski vojski ne pričakujem bistvenih razlik od lanskega poročila, vendar bomo 
natančno poročilo slišali, ko ga bo do konca tega meseca pripravil Generalštab in mi ga 
bosta konec meseca – mislim, da 29. – posredovala ministrica in načelnik Generalštaba. 
 
Vsekakor ostajam pri svoji oceni in vas prosim, da se o njej pomenite – če boste smatrali, 
da je tega vredna –, da samo povečanje proračunskih sredstev za potrebe Slovenske 
vojske, ki je potrebno, ni zadosten, zlasti pa ne celovit pristop k strateškemu 
zagotavljanju varnosti države. Zato sem torej predlagal, da se premisli – za to bo treba 
nekaj časa, nekaj mesecev, morda leto – in morda uskladi ter pripravi zakon in sprejme 
zakon, ki bi po zgledu recimo Francije ali Poljske v bistvu dolgoročno zagotovil varnost 
države in njeno financiranje. 
 
Slovenija za vse institucije sistema nacionalne varnosti – vojsko, policijo, obe 
obveščevalni službi, civilno zaščito – skupaj danes nameni približno 1,8 % bruto 
domačega proizvoda. Menim, da bi lahko v naslednjih 10 letih brez hujšega odrekanja 
za druge potrebe razvoja države za varnost namenili okrog 2,5 % bruto domačega 
proizvoda, seveda pod pogojem, da se mednarodne varnostne razmere ne bi bistveno 
poslabšale. V tem primeru, če bi se, česar si nihče ne želi, če bi se, bi bili potrebni izredni 
ukrepi. Slovenija pa si bo, mislim, da je prav, da ob tej priložnosti predsednik republike 
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to reče, s svojo zunanjo in varnostno politiko prizadevala, da bi se vsa vprašanja, 
regionalna in mednarodna, globalna rešila po mirni poti in da bi se izognili sleherni 
uporabi sile za reševanje sporov v mednarodni skupnosti. 
 
Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Slovenska vojska ima 
približno tako dolgo tradicijo, kot jo ima naša država. Čas in razmere, v katerih se je 
oblikovala Slovenska vojska, so bili drugačni od današnjih. Zdi pa se, to je moja zelo 
subjektivna ocena, zdi pa se, da se že ves ta čas na različne načine, kakšenkrat 
posredno, kakšenkrat neposredno pojavlja vprašanje, ali Slovensko vojsko zares 
potrebujemo. Že v času priprav na osamosvojitev so bila tako razmišljanja o 
demilitarizirani Sloveniji na eni strani kot tudi razmišljanja o profesionalni Slovenski vojski 
na drugi strani. Sčasoma, se mi zdi, je prevladalo nekakšno razdvojeno razpoloženje, da 
vojsko sicer potrebujemo, vendar ni življenjskega pomena za državo. To nas je privedlo 
v razmere, ko imamo poklicno vojsko, vendar je nepripravljena za delovanje v vojnih 
razmerah. 
 
Visoki zbor! Poudariti želim, da moramo zdaj zaradi naših slabih in dobrih domačih 
izkušenj, z razvojem in zastojem naše vojske, spričo vsega tega sprejeti nek nauk za 
naša bodoča ravnanja. Vojsko potrebujemo. Je življenjskega pomena za obrambo in 
varnost naše neodvisnosti. Toda vojska je smiselna samo, če je delujoča. Ne more biti 
nekaj vmes. Če je dolgo časa nekaj vmes, je samo potem na koncu res samo strošek 
države, ne pa učinkovito orodje za njeno obrambo. Zato vojsko potrebujemo in 
potrebujemo posodobljeno Slovensko vojsko. Vsaka država, tudi veliko bogatejša od 
naše, mora s svojimi javnimi financami vedno ekonomizirati, ravnati gospodarno. Vedno 
znova se bo vsaka vlada, vsak sklic državnega zbora ukvarjal z vprašanjem, koliko naj 
nameni za kakšne razvojne in obrambne varnostne potrebe države. To ni nič novega. 
Gre za vprašanja našega obstoja in razvoja. Znanost, šolstvo, zdravstvo, socialna 
varnost; vse to so področja v javnem interesu, ki terjajo izdatna finančna sredstva, če naj 
bi živeli v državi, kot si jo zaslužijo naši ljudje. In to deloma velja tudi za obrambo, vendar 
bi tudi na osnovi mojih izkušenj, dobrih in slabih s temi odločitvami dejal, da je vendarle 
obramba, varnost v tem smislu nekaj posebnega. Sredstva za obrambo so se v času 
krize znižala, in to so sredstva znižale tri vlade zapored: moja prva, naslednja 
predsednika Janše in predsednice Bratuškove. Ekonomizirali smo z izdatki, ocenili smo, 
da so drugi ukrepi v času krize pomembnejši, znižali smo sredstva za vojsko. Kriza se je 
umirila, Slovenija okreva, zdaj ima možnost, da celovito, premišljeno oceni, kako naprej, 
da se ne bi znova, če bi se ponovile okoliščine, znašli v takšnem položaju. 
 
Spoštovani kolegi in kolegice! V času krčenja izdatkov za obrambo je žal prišlo tudi v 
zadnjih letih do poslabšanja razmer v mednarodni skupnosti. Deležni smo novih 
varnostnih tveganj in spričo vsega tega moramo ugotoviti, da smo se znašli v nekem 
trenutku, ko moramo pametno premisliti, kako bomo postavili sistem varnosti, da se 
bomo lahko mi in državljani nanj v celoti zanesli. Cela vrsta drugih področij, za katere 
skrbi država, so takšna, da lahko v zadnji konsekvenci mimo države zase poskrbi tudi 
državljan. Pri varnosti je drugače; skoraj v celoti je odvisen od ukrepanj države, zato ima 
tukaj država nenadomestljivo vlogo, da dolgoročno poskrbi za takšne pogoje, predvsem 
pa za tak koncept zagotavljanja varnosti, ki bo zanjo primeren, ki bo kompatibilen z našim 
članstvom v zvezi Nato in bo v različnih obdobjih v naslednjih 10, 15 letih odgovarjal na 
ključne varnostne izzive in tveganja, s katerimi se sooča. Mnogo primerljivih držav ima 
izdelano oceno ogroženosti; mi je take, da bi bila sprejeta na Vladi ali v Državnem zboru, 
nimamo. Ocenjujem, za potrebe te razprave, da jo potrebujemo. Ocena ogroženosti bo 
pokazala, kateri so stari in novi dejavniki tveganj in bo dobra podlaga za to da bomo, če 
se bomo odločili za zakon ali če se boste odločili za kakšna druga ukrepanja, primerno 
ukrepali na osnovi tega kar bomo ocenili za vir ogrožanj naše države. Osebno ta hip, 
vendar jaz nisem strokovnjak in nisem poklican za to, ocenjujem, da mi v klasičnem 
smislu nismo vojaško ogroženi. V tem hipu – če ne bi prišlo do sprememb – pa smo 
glede na opremljenost in zaščito zelo izpostavljeni hibridnemu tipu vojne ali 
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kibernetskemu napadu; pred tem smo zelo malo zaščiteni. Zaradi vsega tega predlagam, 
da bi morda Vlada in kasneje Državni zbor prvič po osamosvojitvi tudi sprejel oceno 
ogroženosti in s tem v bistvu postavil temelje za sprejem drugih ukrepov, upam morda 
Zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju nacionalne varnosti. 
 
Spoštovani gospod predsednik, visoki zbor! V času osamosvajanja smo na koncu vseh 
koncev v tej dvorani pravilno ocenili, da potrebujemo vojsko. So bile razprave, vendar na 
koncu je potrebna večina ugotovila, da vojsko potrebujemo in odločila se je pravilno. 
Prav tako smo se pred 15 leti pravilno odločili, da našo varnost povežemo v zavezništvo 
Nato Tudi takrat so bila različna mnenja, različna stališča in vendar smo se večinsko 
pravilno odločili; Slovenija je danes država, ki ima svojo vojsko in zagotavlja varnost 
skupaj z zaveznicami v zahodnem delu sveta v zavezništvu Nato. In danes, morda po 
15 letih, smo se znova znašli v prelomnem času, ko so znova po mojem mnenju potrebne 
neke dolgoročne, dobro premišljene, ampak velikopotezne odločitve. Pred tem in pred 
naslednjim Državnim zborom se zastavlja vprašanje, kako z varnostjo – ne samo, kako 
z vojsko, vojska je njen vojaški steber, ampak kako z varnostjo – naprej, da bo Slovenija 
še naprej, tako kot je, ostala varna država. Dejstvo, da Slovenija velja za varno državo, 
ustvarja nek vtis, privid, da v varnost ni treba vlagati. Ta vtis je škodljiv, ker nas pripelje 
do napačnih odločitev, da zato niso potrebna vlaganja in posodobitve kompletnega 
sistema varnosti. Pri čemer se vsi – ne samo slovenska država, vse evropske države, 
kot vidite, tudi spričo novih odločitev o skupnih obrambnih naporih, da ne govorim o novih 
strateških odločitvah v zvezi Nato, kolikor sem imel priložnost sam spoznati ob zadnjem 
obisku na sedežu Nato – pripravljajo na nove razmere, v katere gremo. In nihče ne ve, 
kaj se bo zgodilo, prav nihče od nas. Lahko samo ugibamo, lahko samo uporabimo vso 
našo pamet in izkušnje, da predvidevamo in da se pripravimo tako, da ne bo nikomur od 
nas žal, da je morda opustil ali spregledal kaj pomembnega, kar je bistveno za varnost 
slehernega našega državljana in državljanke. Kot predsednik republike in vrhovni 
poveljnik obrambnih sil sem pripravljen z Vlado, z Državnim zborom v tej in drugi sestavi, 
z vsemi parlamentarnimi strankami v tej in naslednji sestavi sodelovati pri tem 
pomembnem projektu. 
 
Na koncu naj rečem naslednje. Izkušnje nas učijo, da smo se znali Slovenci glede 
pomembnih vprašanj – tudi varnosti – med seboj krepko skregati, vendar smo se na 
koncu uspeli pravočasno pravilno odločiti in zavarovati našo varnost. V prepričanju, da 
se bomo tudi tokrat in pogovarjali in mestoma prepirali o tem zelo pomembnem 
vprašanju, kako zagotoviti, da bo Slovenija še naprej, tako kot zdaj varna država, se 
priporočam za sodelovanje. 
 
Želim vam uspešen dan in hvala za vašo pozornost. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Predsedniku republike gospodu Borutu Pahorju 
se zahvaljujem za njegove besede. 
 

 


