
Najlepša hvala gospod minister. Z izjemnim ponosom in veseljem sem prvič v vlogi 

predsednice Republike Slovenije danes prišla na ministrstvo za obrambo in na obisk k 
Slovenski vojski. Veliko smo se pogovarjali o razvoju slovenske vojske. Že iz moje 

predsedniške kampanje ste verjetno slišali in razumeli, da podpiram Slovensko vojsko, da 
verjamem v to, da je vsaka vojska, tudi slovenska branik miru in svobode. Nenazadnje to 
dokazujejo naše vojakinje in vojaki, tudi z delom v misijah po tujini. Ravno zdajle smo 

zaključili pogovor z vodji sedmih misij. Vsi po vrsti so povedali, da so situacije mirne v vseh 
teh državah, kjer slovenski vojaki in vojakinje so. Ponosna sem, da jih naše vojake, naše 

vojakinje praktično ceni ves svet. 
Dotaknili smo se danes, seveda tudi proračuna za Slovensko vojsko. Veste, da je zahtevana 
Nata 2 % bruto domačega proizvoda. Sama bom podpirala razvoj in večje investicije, večji 

proračun za Slovensko vojsko. Nenazadnje veste več denarja za slovensko vojsko pomeni, da 
lahko Slovenska vojska naredi še mnogo več, kot že sicer. Sama sem velika podpornica tako 

imenovanih dvojnih tehnologij. 
Veliko sva se z načelnikom Glavašem danes o tem pogovarjala. Dvojnost tehnologij pomeni, 
da tehnologije, ki jih vojska kupuje, niso namenjene samo za vojno obdobje, ampak tudi za 

civilni miren čas. Nenazadnje naše vojakinje in vojaki velikokrat pokažejo, kako zelo ob 
katastrofah, ki prizadenejo Slovenijo, lahko pomagajo. Zadnje je seveda katastrofa požara na 

krasu. Tudi tu se je slovenska vojska še kako izkazala. Želim si in o tem smo tudi danes 
veliko govorili, da bi več deklet in fantov prepoznalo slovenski vojaški poklic kot poklic, ki je 
usmerjen v prihodnost. Sama sem ne samo ljubiteljica, ampak tudi pozorno spremljam 

moderne tehnologije in razvoj modernih tehnologij. Prepričana sem, da lahko mnogo mladih 
tudi v Slovenski vojski navdušijo z modernimi tehnologijami, ki se vpeljujejo v samo 

delovanje Slovenske vojske za to, da bi se odločili za ta plemeniti poklic.  
Izjemno sem hvaležna vsem, ki so me danes podučili o tem, kako sistem funkcionira, morda 
na koncu samo še to, da seveda pričakujem poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, ki bo 

marca pripravljeno in mi bo na razpolago, da ga lahko preberem in analiziram skupaj s 
svojimi svetovalci. Prosila sem vse pristojne, da se v to poročilo vendarle ne vključi samo 

tiste gole bojne pripravljenosti, ampak da želim, da mi poročajo tudi o tem, kako smo 
pripravljeni na področju drugih obrambnih varnostnih zadev. Energetska varnost, prehranska 
varnost, transportna, infrastrukturna. Skratka, neko tako širšo širše poročilo bi si želela in vsi 

odgovorni so mi seveda obljubili, da ne bo nobenih težav to vključiti. V poročilo namreč 
ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska spremljata tudi ta področja, ki so izjemno 

pomembna za varnost Republike Slovenije dotaknili smo se tudi prenove zakona o obrambi. 
Vsi skupaj se zavedamo, da je zakon star, da je potreben prenove predvsem v smeri prebojnih 
tehnologij, hibridnih groženj, ki so danes stalnica pri prebojnih tehnologijah. Seveda 

govorimo o umetni inteligenci vsega, kar se dogaja v kiber prostoru in slovenski zakon o 
obrambi je treba v tem segmentu prenoviti. 

In upam, da se bomo v recimo mojem mandatu in v vašem mandatu gospod minister lotili tudi 
prenove tega izjemno pomembnega krovnega zakona za slovensko vojsko in obrambni sistem 
Republike Slovenije. In še čisto zadnji stavek z velikim navdušenjem sem sprejela podatek, da 

je v slovenski vojski 17 % pripadnic ženskega spola, kar nas uvršča v vrh evropskih vojsk in 
nad tem podatkom sem pa res kot ženska, kot vrhovna poveljnica obrambnih sil, še posebej 

navdušena in hvala lepa načelnik Glavaš, da skrbite tudi za vsaj kolikor toliko spolno 
uravnoteženost v Slovenski vojski. 


