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VARNA SLOVENIJA V VARNI EVROPIVARNA SLOVENIJA V VARNI EVROPIVARNA SLOVENIJA V VARNI EVROPIVARNA SLOVENIJA V VARNI EVROPI    
 

Mir, svoboda in varnost posameznika, družine, naroda, družbe ali države so dobrine, ki, jim N.Si pripisuje izjemen 
pomen. Osnovni cilj varnostne in obrambne politike Nove Slovenije je ohranitev slovenskega naroda, Osnovni cilj varnostne in obrambne politike Nove Slovenije je ohranitev slovenskega naroda, Osnovni cilj varnostne in obrambne politike Nove Slovenije je ohranitev slovenskega naroda, Osnovni cilj varnostne in obrambne politike Nove Slovenije je ohranitev slovenskega naroda, 
ohranitevohranitevohranitevohranitev    neodvisnosti in svobode republike Slovenije in njenih prebivalcev ter njene ozemeljske celovitostineodvisnosti in svobode republike Slovenije in njenih prebivalcev ter njene ozemeljske celovitostineodvisnosti in svobode republike Slovenije in njenih prebivalcev ter njene ozemeljske celovitostineodvisnosti in svobode republike Slovenije in njenih prebivalcev ter njene ozemeljske celovitosti. 
Dolžnost in pravica vsakega državljana je, da soodgovorno prispeva k varnosti družbe in države, njene svobode in 
za vzdrževanje njenih demokratičnih institucij, pravnega reda in spoštovanja človekovih pravic. Slovenska vojska, 
policija, institucije pravosodja, varnostno-obveščevalnih služb, carine, finančnega nadzora ter institucije civilne 
zaščite, reševanja, gasilcev, zdravstva pa so institucije države, ki naj trajno zagotavljajo, da bo država Slovenija 
živela varno v miru in svobodi. 
 
V vedno bolj globaliziranem svetu, za katerega so značilne soodvisnost, izpostavljenost naravnim in okoljskim 
vplivom, grožnja mednarodnega kriminala in globalnega terorizma, globalne posledice regionalnih kriz in socialnih 
pretresov, mora tudi Slovenija prevzeti svoj del soodgovornosti za mir in varnost v svojem sosedstvu, pa tudi v 
bolj oddaljenih držav. 
 
Varnostna politika, za katero se zavzema stranka Nova Slovenija zahtevVarnostna politika, za katero se zavzema stranka Nova Slovenija zahtevVarnostna politika, za katero se zavzema stranka Nova Slovenija zahtevVarnostna politika, za katero se zavzema stranka Nova Slovenija zahteva celostni pristop k zagotavljanju a celostni pristop k zagotavljanju a celostni pristop k zagotavljanju a celostni pristop k zagotavljanju 
lastne varnosti in varnosti mednarodne skupnostilastne varnosti in varnosti mednarodne skupnostilastne varnosti in varnosti mednarodne skupnostilastne varnosti in varnosti mednarodne skupnosti. Ta pristop se ne omejuje le na obrambno politiko ter politiko 
na področju zunanjih in notranjih zadev ampak zahteva tudi reševanje mednarodnih problemov, kot so boj proti 
revščini, lakoti, nerazvitosti, človekove pravice in socialne reforme, varovanje okolja in naravnih virov, boj proti 
mednarodnemu terorizmu, organiziranemu mednarodnemu kriminalu in ilegalnim migracijam. 
 
Nova Slovenija je prepričana, da je kolektivna varnNova Slovenija je prepričana, da je kolektivna varnNova Slovenija je prepričana, da je kolektivna varnNova Slovenija je prepričana, da je kolektivna varnost optimalna rešitev zagotavljanja varnosti naše države ost optimalna rešitev zagotavljanja varnosti naše države ost optimalna rešitev zagotavljanja varnosti naše države ost optimalna rešitev zagotavljanja varnosti naše države 
in se zato iskreno zavzema za vstop Slovenije v zavezništvo držav članic pakta NATO in v obrambne in se zato iskreno zavzema za vstop Slovenije v zavezništvo držav članic pakta NATO in v obrambne in se zato iskreno zavzema za vstop Slovenije v zavezništvo držav članic pakta NATO in v obrambne in se zato iskreno zavzema za vstop Slovenije v zavezništvo držav članic pakta NATO in v obrambne 
institucije Skupne evropske zunanje in varnostne politike (SZVP). Slovenija ni država, ki samo “uživainstitucije Skupne evropske zunanje in varnostne politike (SZVP). Slovenija ni država, ki samo “uživainstitucije Skupne evropske zunanje in varnostne politike (SZVP). Slovenija ni država, ki samo “uživainstitucije Skupne evropske zunanje in varnostne politike (SZVP). Slovenija ni država, ki samo “uživa”napore ”napore ”napore ”napore 
drugih držav pri zagotavljanju varnosti v Evropi in svetu ampak mora tudi sama tvorno prispevati k naporu drugih držav pri zagotavljanju varnosti v Evropi in svetu ampak mora tudi sama tvorno prispevati k naporu drugih držav pri zagotavljanju varnosti v Evropi in svetu ampak mora tudi sama tvorno prispevati k naporu drugih držav pri zagotavljanju varnosti v Evropi in svetu ampak mora tudi sama tvorno prispevati k naporu 
Zavezništva in mednarodne skupnosti pri ohranjanju in zagotavljanju miru v Evropi in svetu.Zavezništva in mednarodne skupnosti pri ohranjanju in zagotavljanju miru v Evropi in svetu.Zavezništva in mednarodne skupnosti pri ohranjanju in zagotavljanju miru v Evropi in svetu.Zavezništva in mednarodne skupnosti pri ohranjanju in zagotavljanju miru v Evropi in svetu. Nova Slovenija 
bo naredila vse, da bo Slovenija zadostila političnim pogojem za članstvo v NATO, ki izvirajo iz Atlantske listine in 
Washigtonske pogodbe:  

− resnična uveljavitev institucij demokratične države, 

− uveljavitev in izvajanje mehanizmov vladavine prave in enakosti pred zakonom vseh državljanov. Pravna 
država naj postane realna in ne samo deklarirana, virtualna. Uspešno zaključena denacionalizacija bi bila eden 
izmed korakov to smer; 

− dosledno spoštovanje človekovih pravic, kamor spada tudi preprečevanje segregacije politično različno 
usmerjenih ali vernih in nevernih, četudi je le-ta samo latentna.. 

 
Nova Slovenija poudarja pomen prispevka Slovenske vojske in policije v okviru mednarodnih akcij preprečevanja 
konfliktov, pri obvladovanju in umirjanju kriznih žarišč in ohranjanju miru ter poziva Vlado, da okrepi tovrsten 
prispevek Republike Slovenije h kolektivni varnosti. V interesu Republike Slovenije je še posebej umiritev kriznih 
žarišč v Jugovzhodni Evropi, in sočasno vzpostavljanje mehanizmov demokratične in pravne države in ekonomske 
sanacije držav v tem delu Evrope, kar ima neposreden vpliv na varnost Slovenije.  
 
Trdno tudi zagovarjamo sodelovanje Slovenije v protiTrdno tudi zagovarjamo sodelovanje Slovenije v protiTrdno tudi zagovarjamo sodelovanje Slovenije v protiTrdno tudi zagovarjamo sodelovanje Slovenije v proti----teroristični koalicijiteroristični koalicijiteroristični koalicijiteroristični koaliciji, saj pomeni naš prispevek h 
kolektivni in tudi naši varnosti. Čeprav v manjši meri, je grožnja terorizma resna, globalna in realna tudi za Slovenijo 
Sodobni globalni terorizem je usmerjen predvsem proti varnosti prebivalstva. Pri tem Slovenija ne more biti 
brezbrižna in nevtralna. S svojo središčno geografsko lego na križišču poti je lahko izrabljena kot odskočna deska 
za teroristične akcije drugod po Evropi. Sodelovanje v proti-teroristični koaliciji je nujno ne samo zaradi naše 
lastne varnosti, pač pa tudi zaradi naše solidarnosti z napadenimi in zaradi naših obveznosti kot bodoče članice 
Evropske zveze in zveze NATO.  
 
Nova Slovenija zagovarja moderen koncept slovenske vojske, katere jedro naj bo sestavljeno iz Nova Slovenija zagovarja moderen koncept slovenske vojske, katere jedro naj bo sestavljeno iz Nova Slovenija zagovarja moderen koncept slovenske vojske, katere jedro naj bo sestavljeno iz Nova Slovenija zagovarja moderen koncept slovenske vojske, katere jedro naj bo sestavljeno iz 
profesionalnih kadrov, moderno opremljeno in kompatibilno z vojskami držav članic NATO, pri čemer pa ne profesionalnih kadrov, moderno opremljeno in kompatibilno z vojskami držav članic NATO, pri čemer pa ne profesionalnih kadrov, moderno opremljeno in kompatibilno z vojskami držav članic NATO, pri čemer pa ne profesionalnih kadrov, moderno opremljeno in kompatibilno z vojskami držav članic NATO, pri čemer pa ne 
zanemarja vloge prostovoljnega rezervnega sestavazanemarja vloge prostovoljnega rezervnega sestavazanemarja vloge prostovoljnega rezervnega sestavazanemarja vloge prostovoljnega rezervnega sestava. Bistven pogoj za vstop v NATO je, da se Slovenska vojska 
razvije, profesionalizira in prilagaja standardom NATO po privzetem akcijskem načrtu za pridružitev (MAP). Več 
pozornosti moramo posvetiti izobraževanju vojaških kadrov in modernizaciji oborožitve, k čemur naj bi tvorno 
prispevala tudi domača namenska industrija in domači raziskovalni-razvojni inštituti, tako kot to predvidevajo 
temeljni razvojni programi. Ocenjujemo, da poteka šolanje profesionalnih kadrov slovenske vojske in policije na 

                                                 

 



7 

 

 $ Stran  2 

 

uveljavljenih izobraževalnih institucijah v tujini v znatno premajhnem obsegu, da bi lahko v razumnem času izpolnili 
zastavljene cilje v okviru približevanja zavezništvu NATO. 
 
Sodobno opremljeno, mobilno profesionalno jedro Slovenske vojske naj bi bilo sposobno opravljati misije 
umirjanja, obvladovanja kriz in vzdrževanja miru na možnih kriznih žariščih izven Slovenije, skupaj z drugimi 
državami zavezništva NATO ali pod okriljem mednarodnih organizacij kot sta OZN in OVSE. Takšna sodobna vojska 
naj bi bila tudi sposobna delovati v okviru bodočih evropskih obrambnih sil za hitro posredovanje, kar bo postalo 
aktualno z vstopom Slovenije v Evropsko zvezo. 
Poleg profesionalnega jedra pa mora Slovenska vojska sloneti tudi na rezervnem sestavu, ki naj bi bil zasnovan na 
prostovoljcih. Tem naj država omogoča stalno strokovno usposabljanje in jih naj za to tudi ustrezno stimulira.. 
Tako organizirana slovenska vojska, izurjena in opremljena za delovanje v najbolj zahtevnih razmerah lahko s svojo 
logistiko, inženirsko, komunikacijsko in sanitetno infrastrukturo in skupaj s sodobno opremljenimi in usposobljenimi 
službami civilne zaščite, reševanja ter gasilci bistveno pripomore k obvladovanju kriznih razmer. Brez vojaškega 
rezervnega sestava ter služb civilne zaščite, reševanja ter gasilcev si varne Slovenije ne moremo zamišljati. 
 
Za dosego zastavljenih ciljev in večje varnosti Slovenije pa moramo poskrbeti, da bo država Slovenija namenila za 
obrambo in lastno varnost nekaj več proračunskega denarja kot sedaj.    Tudi v tem primeruTudi v tem primeruTudi v tem primeruTudi v tem primeru    bodo sbodo sbodo sbodo stroški obrambe 
vseeno najmanj dvakrat do trikrat manjši, kot v primeru, da bi se odločili za model »oborožene nevtralnosti« po 
vzoru nekdanje SFRJ. Pozivamo Vlado, da že sedaj stori vse, da bo slovenska javnost dobro obveščena o pomenu 
vstopa v NATO in s tem povezanih stroških. Nova Slovenija je prepričana, da je varnost, ki jo zagotavlja Nova Slovenija je prepričana, da je varnost, ki jo zagotavlja Nova Slovenija je prepričana, da je varnost, ki jo zagotavlja Nova Slovenija je prepričana, da je varnost, ki jo zagotavlja 
članstvo v zvezi NATO, še vedno najcenejša. članstvo v zvezi NATO, še vedno najcenejša. članstvo v zvezi NATO, še vedno najcenejša. članstvo v zvezi NATO, še vedno najcenejša. Slovenija si tudi z nekajkrat višjimi sredstvi, kot jih bo namenila 
obrambi in varnosti kot članica NATO sama ne bi mogla zagotoviti varnosti iste kakovosti in obsega. 
 
Nova Slovenija zahteva, da se proračunski denar namenjen za obrambo in varnost Slovenije porablja strogo 
namensko, transparentno in ekonomsko premišljeno. Nedavne odločitve vlade Republike Slovenije, da sredstva 
namenjena za temeljne razvojne programe uporabi za nakup prestižnega civilnega letala za protokolarne potrebe 
–v nasprotju s stroko, ki je predlagala nakup transportnega letala, primernega tako za vojaške kot civilne potrebe 
–ni mogoče uskladiti z napori, potrebnimi za sprejem Slovenije v NATO 
 
Poleg zunanje varnosti želimo opozoriti tudi na vse bolj ogroženo notranjo varnost. Vse večje nasilja na ulici, 
ropov, vlomov, avtomobilskih tatvin, nasilja v šolah in družinah in drugih kaznivih dejanj, ki ostanejo neodkrita in 
nekaznovana. Skrbi nas vse bolj razbohoteno širjenje uživanja mamil, še posebno med mladino. Zaskrbljujoča je 
vrsta nepojasnjenih kaznivih dejanj in afer s političnimi ali finančnimi implikacijami. To jemlje ugled državi in maje 
zaupanje državljanov v njene institucije. Nova Slovenija zahteva odločno ukrepanje proti vsem oblikam Nova Slovenija zahteva odločno ukrepanje proti vsem oblikam Nova Slovenija zahteva odločno ukrepanje proti vsem oblikam Nova Slovenija zahteva odločno ukrepanje proti vsem oblikam 
domačega in tujega organiziranega kriminala, predvsem trgovanju in tihotapljenju ljudi, drog, orožja in domačega in tujega organiziranega kriminala, predvsem trgovanju in tihotapljenju ljudi, drog, orožja in domačega in tujega organiziranega kriminala, predvsem trgovanju in tihotapljenju ljudi, drog, orožja in domačega in tujega organiziranega kriminala, predvsem trgovanju in tihotapljenju ljudi, drog, orožja in 
nevarnih snovi, pranju denarja in korupciji.nevarnih snovi, pranju denarja in korupciji.nevarnih snovi, pranju denarja in korupciji.nevarnih snovi, pranju denarja in korupciji. Nova SloveNova SloveNova SloveNova Slovenija si bo prizadevala, da se Slovenski vojski, policiji, nija si bo prizadevala, da se Slovenski vojski, policiji, nija si bo prizadevala, da se Slovenski vojski, policiji, nija si bo prizadevala, da se Slovenski vojski, policiji, 
carini, sodstvu in drugim organom nadzora in pregona povrnejo ugled, avtoriteta in zaupanjecarini, sodstvu in drugim organom nadzora in pregona povrnejo ugled, avtoriteta in zaupanjecarini, sodstvu in drugim organom nadzora in pregona povrnejo ugled, avtoriteta in zaupanjecarini, sodstvu in drugim organom nadzora in pregona povrnejo ugled, avtoriteta in zaupanje, tako da bodo 
lahko uspešno opravljali svoje državotvorno delo in imeli vse zaupanje državljanov. Boj za preprečevanje kaznivih 
dejanj, posebej pa nasilja v družini, v šolah ter zlorabe drog pa ni samo naloga države ampak celotne civilne 
družbe. V ta prizadevanja je potrebno vključiti državljane, starše in družino, vzgojno izobraževalne institucije, obe 
avtohtoni Cerkvi in še druge verske skupnosti. 
 
Da bo ta boj za notranjo varnost tudi uspešen pa je nujno, da tudi policija, carina in ustrezne službe dobijo 
sodobno opremo in dovolj šolanih ljudi. Tisti, ki so po zakonu zadolženi za varnost prebivalstva in države morajo 
biti tehnološko bolje opremljeni od kršilcev zakona. Pri tem računamo tudi na tujo pomoč, predvsem s strani 
Evropske zveze. Nova Slovenija pozdravlja zamisel o skupnih evropskih policijskih enotah.  
 
Varna Slovenija pomeni tudi večjo varnost v Evropi, in obratno: varna Evropa pomeni tudiVarna Slovenija pomeni tudi večjo varnost v Evropi, in obratno: varna Evropa pomeni tudiVarna Slovenija pomeni tudi večjo varnost v Evropi, in obratno: varna Evropa pomeni tudiVarna Slovenija pomeni tudi večjo varnost v Evropi, in obratno: varna Evropa pomeni tudi    večjo varnost večjo varnost večjo varnost večjo varnost 
Slovenije. Slovenije. Slovenije. Slovenije.     

 
 


