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UVODNIk

Spoštovani bralke in bralci!
Pred vami je druga letošnja številka, ki smo jo posvetili slovenskemu nacionalnovarnostnemu sistemu in vlogi oboroženih sil v njem ter njuni prihodnosti. Avtorji v tej
številki so predvsem iz vojaških in obrambnih vrst.
Morda gre za naključje ali pa predstavljajo slovenski nacionalnovarnostni sistem,
Slovenska vojska in njuna prihodnost manj pomembno temo v časih reševanja
drugih težavnejših vsebin in situacij.
Razumljivo je, da je treba biti racionalen, varčen in inovativen, doseči najvišje
mogoče učinke z najmanj viri, pa vendar utegne biti nacionalnovarnostni sistem kot
sestavni del mednarodne varnosti zelo krhek in ranljiv.
Francoski ekonomist in državnik Jean Babtiste Colbert je v 17. stoletju menil, da je
trgovanje vir denarja, denar pa je najpomembnejše gibalo vojne. Ali lahko sklepamo,
da je lahko pomanjkanje trgovanja, torej tudi denarja, povod za socialne nemire in
posledično destabilizacijo nacionalnovarnostnega sistema?
Ob nenehnem zmanjševanju proračuna, ki ga država namenja za obrambo, ne bi
smelo biti ovir za razmišljanje in pisanje o prihodnosti slovenskega nacionalnovarnostnega sistema, o njegovih posameznih prvinah, med katere spada tudi obrambni
sistem in z njim Slovenska vojska. Kje so izzivi in priložnosti?
Svoj pogled na Vlogo in uporabo oboroženih sil v prihodnosti nam v uvodu predstavlja generalpodpolkovnik Ştefan Dănilă, načelnik Generalštaba romunske vojske.
Njegova razmišljanja objavljamo na začetku te številke, da bi bralci ob koncu branja
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dobili vtis, kako razmišljajo o prihodnosti oboroženih sil v državi, ki je približno
desetkrat večja od naše.
Pavel Vuk, Sašo Nacevski in Renata Vrtovšek so se posvetili Obrambni strategiji v
hierarhiji strateških dokumentov s področja nacionalne varnosti Republike Slovenije
tako, da so opravili primerjalno analizo obrambnih strategij šestih držav in predstavili usmeritve za pripravo nove obrambne strategije Republike Slovenije.
Vlogi finančnih virov pri uveljavljanju sodobne varnostne paradigme na obrambnem
področju v izbranih državah je namenil največ pozornosti Gregor Garb. Prikazuje
in primerja smernice financiranja obrambnih sistemov petih držav – Republike
Slovenije in njenih sosed.
Ivan Žnidar nas seznanja s Transformacijskimi izzivi za varnost na slovenskem
morju. Pravi, da so vsestranski pristop, sodelovanje in usklajenost ali pa celo integracija različnih služb varnosti na morju nekateri od odgovorov na vprašanja racionalizacije sodobnega varnostnega okolja.
Sistem znanstvene analize družbenega okolja v podporo poveljevanja predstavlja
Boris Rutar na primeru Afganistana. Seznanja nas z dosežki in uporabnostjo ter
novimi priložnostmi za članice zveze Nato.
Blažka Erznožnik piše o Pomenu izobraževanja varnostnih sil za stabilizacijo
Afganistana: Natov projekt opismenjevanja in vloga Slovenske vojske. Meni, da je
opismenjevanje popolnoma nesporna oblika podpore, ki pomembno prispeva k dolgotrajni stabilnosti Afganistana in predstavlja družbeno koristnost oboroženih sil.
Stabilnost države je torej odvisna od njenega finančnega stanja, to pa vpliva tudi na
njeno obrambno sposobnost.
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