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Uvodnik

Letošnja tretja številka Sodobnih vojaških izzivov je v celoti v angleškem jeziku, s
čimer sledimo programu dela uredniškega odbora in standardom kakovostnih znanstveno-strokovnih publikacij, tako v Republiki Sloveniji kot v širšem mednarodnem
prostoru.
Številko smo posvetili hibridnim grožnjam. Definicijo hibridnih groženj in njihov
razvoj pojasnjuje Jan Spišák v svojem članku o hibridnih grožnjah in razvoju
novega Natovega splošnega koncepta. V njem pojasni tudi razumevanje hibridnih
groženj v zavezništvu in načine odzivanja nanje.
Med hibridne grožnje spadajo tudi tako imenovane kibernetske grožnje, ki so vedno
bolj domišljene, organizirane in povzročajo vedno večjo škodo državam, podjetjem,
infrastrukturi in logistiki, tako v varnostnem kot finančnem smislu.
Aktualnim težnjam kibernetskega prostora v obdobju WEB 2.0 sta se posvetila Uroš
Svete in Anja Kolak, in sicer s poudarkom na primeru WikiLeaks, v katerem je
posebej izražen razvoj druge generacije svetovnega spleta, torej generacije, ki jo neposredno oblikujejo uporabniki sami in lahko tako tudi ogrozijo nacionalno varnost
posamezne države ali zavezništva.
O pomembnosti in organiziranosti kibernetske varnosti v povezavi s kritično infrastrukturo pišeta Denis Čaleta in Gorazd Rolih. Predstavljata urejenost področja v
Evropski uniji, Natu in na nacionalni ravni ter opozarjata na nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba še urediti.
Informacijsko varnost in njen pomen za javno upravo predstavlja Maja Bolle na
primeru primerjave odprto- in zaprtokodne programske opreme. Seznani nas z
njuno zgodovino in načinom delovanja ter prednostmi in slabostmi pri izbiri ene
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izmed njiju. Seveda pa izbira ene ali druge prinaša številne izzive, o katerih avtorica
razpravlja.
Avtorji Anže Rode, Kristian Beršnak in Bojan Langerholc predstavljajo Enoto
za specialno delovanje Slovenske vojske ter njeno vpetost v širši nacionalni in nadnacionalni varnostni kontekst, s poudarkom na morebitnem delovanju v kriznih
razmerah in protiterorističnih aktivnostih.
Kritični pogled na sicer že splošno sprejeto teorijo Karla von Clausewitza sta pripravila Zoltán Jobbágy in László Szegő. Preverjala sta jo na najnovejših spoznanjih na
primeru Iraka in Afganistana, bralcem pa predstavljata svoja razmišljanja.
Članki slovenskih avtorjev, ki so bili napisani v slovenskem jeziku in pozneje
prevedeni v angleški jezik ter tako tudi natisnjeni, so slovenskim bralcem na voljo
v elektronski obliki na spletnih straneh Sodobnih vojaških izzivov, v posebnem
dodatku na koncu publikacije.
Tako poskušamo ob upoštevanju racionalne rabe virov in kakovostnih kazalcev, ki
veljajo za periodične znanstveno-strokovne publikacije, doseči čim širši krog bralcev
in morebitnih piscev.
Vse naše bralce prijazno vabimo k pisanju člankov!
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