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Organizacija Severnoatlantske pogodbe je ena od
najpomembnejših ustanov na svetu. Gre za politično
in vojaško zavezništvo, ki združuje 30 držav članic iz
Evrope in Severne Amerike.

Te države sodelujejo na področju varnosti in
obrambe. S tega vidika Nato zagotavlja edinstveno
povezavo med dvema celinama za politično in
varnostno sodelovanje.

ZAŠČITA LJUDI

IZGRADNJA MIRU IN STABILNOSTI

Pogosto se nam zdi samo po sebi umevno, da se lahko
svobodno gibljemo v varnem in gospodarsko stabilnem
okolju. Varnost na vseh področjih vsakodnevnega življenja
je ključ do našega dobrega počutja.

Prednosti stabilnosti lahko istočasno uživa veliko strani.
Stabilizacija regij, kjer napetosti predstavljajo varnostno
grožnjo, je ključnega pomena. Zato Nato v sodelovanju z
drugimi mednarodnimi organizacijami prevzema aktivno
vlogo v operacijah za obvladovanje kriznih razmer.

KOVANJE PARTNERSTEV
Vzpostavljanje dialoga in sodelovanja je ključno za miroljubne
odnose in boljše razumevanje na mednarodni ravni.
Nato zagotavlja članicam in partnericam edinstveno
priložnost za posvetovanje o varnostnih vprašanjih, izgradnjo
zaupanja in – na daljši rok – pomoč pri preprečevanju
konfliktov.
S praktičnim sodelovanjem in večstranskimi pobudami se
države skupaj soočajo z novimi varnostnimi izzivi.

SPOPADANJE Z NOVIMI GROŽNJAMI
Spreminjanje narave groženj zahteva tudi spremembe
metod za ohranjanje miru. Nato preusmerja svoje obrambne
zmogljivosti v današnje grožnje. Zato prilagaja svoje sile in
razvija večnacionalne pristope za spopadanje s terorizmom,
propadlimi državami in drugimi varnostnimi grožnjami, kot je
orožje za množično uničevanje.

KAJ NATO POČNE?
Nato je zavezan zaščiti svojih članic s
političnimi in vojaškimi sredstvi. Poleg tega
spodbuja posvetovanje in sodelovanje z
nečlanicami Nata na širokem spektru področij,
povezanih z varnostjo, kot so obrambne
reforme in mirovne operacije.
S svojimi razpravami in partnerstvi Nato
prispeva k preprečevanju konfliktov znotraj in
izven meja svojih držav članic.
Nato spodbuja demokratične vrednote in se
zavzema za mirno reševanje sporov. Če pa
diplomatska prizadevanja ne uspejo, ima

potrebne vojaške zmogljivosti za izvajanje
operacij za obvladovanje kriznih razmer in
ohranjanje miru – samostojno ali v sodelovanju
z drugimi državami in mednarodnimi
organizacijami.
Poleg tega ima Nato še tretjo razsežnost,
ki jo sestavljajo dejavnosti na področju
civilnokriznega
načrtovanja,
pomoči
zaveznicam in partnericam ob katastrofah,
prav tako pa tudi dejavnosti za spodbujanje
sodelovanja na področju znanosti in okolja.

KAKO NATO DELUJE?
Vsaka država članica ima stalno delegacijo
na Natovem političnem sedežu v Bruslju.
Vodi jo veleposlanik, ki zastopa svojo vlado
v zavezniškem procesu posvetovanja in
odločanja.

Nato ima le malo lastnih stalnih sil. Ko se
Severnoatlantski svet dogovori o določeni
operaciji, članice prostovoljno prispevajo enote.
Po opravljeni nalogi se te enote vrnejo v svojo
domovino.

Severnoatlantski svet je najpomembnejši
politični organ odločanja znotraj organizacije.
Sestaja se na različnih ravneh, predseduje
pa mu Natov generalni sekretar, ki pomaga
članicam doseči soglasje o ključnih vprašanjih.

Te operacije usklajuje in vodi vojaška poveljniška
struktura. Sestavljajo jo poveljstva in oporišča,
ki se nahajajo v različnih državah članicah.

Vse odločitve v vsakem od Natovih odborov se
sprejemajo soglasno. “Natova odločitev” je tako
odraz kolektivne volje vseh držav članic.

Natove vsakodnevne dejavnosti, civilne in
vojaške strukture ter programi za vlaganje v
varnost se financirajo iz skupnih proračunov,
v katere države članice prispevajo v skladu z
dogovorjeno formulo delitve stroškov.

DRŽAVE ČLANICE IN PARTNERSKE DRŽAVE
podpis Severnoatlantske pogodbe 4. aprila 1949

DRŽAVE ČLANICE PARTNERSTVA ZA MIR (PZM)

Albanija - 2009
Belgija - 1949
Bolgarija - 2004
Češka - 1999
Črna Gora - 2017
Danska - 1949
Estonija - 2004
Francija - 1949
Grčija - 1952
Hrvaška - 2009
Islandija - 1949
Italija - 1949
Kanada - 1949
Latvija - 2004
Litva - 2004

Armenija
Avstrija
Azerbajdžan
Belorusija
Bosna in Hercegovina
Finska
Gruzija
Irska
Kazahstan
Kirgizistan

Luksemburg - 1949
Madžarska - 1999
Nemčija - 1955
Nizozemska - 1949
Norveška - 1949
Poljska - 1999
Portugalska - 1949
Romunija - 2004
Severna Makedonija - 2020
Slovaška - 2004
Slovenija - 2004
Španija - 1982
Turčija - 1952
Združene države Amerike - 1949
Združeno kraljestvo - 1949

Malta
Moldavija
Rusija
Srbija
Švedska
Švica
Tadžikistan
Turkmenistan
Ukrajina
Uzbekistan

PARTNERICE V SREDOZEMSKEM DIALOGU
Alžirija
Egipt
Izrael
Jordanija

Maroko
Mavretanija
Tunizija

DRŽAVE ČLANICE
ISTAMBULSKE
INICIATIVE (ICI)
Bahrajn
Katar
Kuvajt
Združeni arabski emirati

PARTNERJI PO
CELEM SVETU
Afganistan
Avstralija
Irak
Japonska
Kolumbija
Mongolija
Nova Zelandija
Pakistan
Republika Koreja
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