Državni svet Republike Slovenije in Slovenski odbor za NATO vabita na
posvet

70 LET ZVEZE NATO IN 15 LET ČLANSTVA
SLOVENIJE V ZVEZI NATO
ki bo v četrtek, 4. aprila 2019, ob 10. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
Pred sedemdesetimi leti, 4. aprila 1949, je bila v Washingtonu podpisana
Severnoatlantska pogodba, s katero je bila vzpostavljena zveza NATO. Države
ustanoviteljice so bile odločene varovati svobodo, skupno dediščino in civilizacijo
svojih narodov, ki so utemeljene na načelih demokracije, osebne svobode in
vladavine prava. 23. marca 2003 je 66,08 % udeležencev referenduma podprlo
članstvo Slovenije v Nato in 29. marca 2004 je Slovenija postala članica
severnoatlantskega zavezništva.
Za vzdrževanje duha vzajemnosti in čvrstosti zavezništva demokratičnih držav je
potrebna tudi kar najširša podpora javnosti držav članic zavezništva, ki mora temeljiti
na relevantnih informacijah in strokovno utemeljeni politični razpravi.
Posvet bo po eni strani osvetlil pomen ustanovitve zavezništva, njegovo poslanstvo
in izzive, s katerimi se sooča danes. Po drugi strani pa bo tudi osvetlil pot Slovenije v
NATO, pomen članstva za Slovenijo, njeno mesto v zavezništvu, pridobljene izkušnje
ter obveznosti in priložnosti, ki jih prinaša članstvo.

Predsednik Slovenskega odbora za NATO
mag. Igor Senčar

Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo
udeležbo na posvetu potrdite do srede, 3. 4. 2019 do 12. ure, preko spletnega obrazca in pri tem
navedete ime, priimek, naslov stalnega bivališča in naziv institucije (zaradi olajšanja postopka
registracije v recepciji parlamenta).
Dogodek bo sneman in fotografiran. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si.
Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki jih zanima udeležba na posvetu.

PROGRAM
Uvodni pozdrav
 Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Uvodna izhodišča
 mag. Igor Senčar, veleposlanik, predsednik Slovenskega odbora za NATO

Razpravljavci
 Janez Janša
 dr. Dimitrij Rupel
 dr. Božo Cerar, veleposlanik v pokoju, nekdanji stalni predstavnik pri NATO
 mag. Jože Renar, direktor, Grozd obrambne industrije Slovenije
 brigadir Branimir Furlan
 polkovnica Alenka Petek, Center vojaških šol

Razprava udeležencev

Posvet in razpravo bo vodil mag. Igor Senčar.

