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UVODNIK

Liliana Brožič

Spoštovani bralke in bralci!

Pred vami je tretja številka Sodobnih vojaških izzivov. Izhodiščna tema, ki smo 
jo načrtovali v lanskem programu dela uredniškega odbora in o kateri smo želeli 
zvedeti in prebrati kaj več, so bile vloga Republike Slovenije v mednarodnih inte-
gracijah in njene priložnosti v regiji Jugovzhodne Evrope, s poudarkom na Balkanu.

Od takrat se je sodobno varnostno okolje ponovno spremenilo, nastale so nove okoli-
ščine, razmere, krize in priložnosti. Spremembe se kažejo različno, v različnih delih 
sveta in na različnih področjih.

Z izbiro člankov v tej številki smo se želeli odzvati na nekatere izmed njih. Ugotovitve 
in spoznanja avtorjev v mednarodni zasedbi so tako zanimivo branje z več področij, 
hkrati pa tudi navdih za iskanje novih zamisli in rešitev.

Kje torej začeti na področju varnosti? Pri državi. Ta ima različne vzvode moči. 
Nekatere mora, druge pa lahko uporabi pri organizaciji in uresničevanju nacionalne 
varnosti, ki si je danes in tudi v prihodnje ne moremo predstavljati kot sestavnega 
dela mednarodne varnosti.

Igor Kotnik se je vzvodom moči države in njenemu ravnanju z njimi posvetil v 
članku Upravljanje instrumentov nacionalne moči, v katerem predstavlja raznoli-
kost njihove moči, zmožnost njihovega povezovanja, končne cilje, interese države 
itn.
Trdi, da so instrumenti moči države tisti pomembni dejavnik preventive, ki mu je 
treba nameniti največ pozornosti. Njihovo temeljno poslanstvo je ohranjanje miru, 
varnosti in stabilnosti. Možnost ukrepanja je na drugem mestu. 
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Kurdska vstaja in sirska kriza je članek avtorja Georgiosa Protopapasa, ki nas 
seznanja s sirsko krizo in možno vstajo Kurdov v Siriji. Tak scenarij bi lahko 
spremenil meje Sirije in sosednjih držav. Avtor tako analizira nekatere vidike 
možnosti nastanka velikega Kurdistana.

Jerzy Stańczyk v članku Poljska sodobnim izzivom razvoja in varnosti naproti 
razmišlja o različnih varnostnih težnjah ter njihovem vplivu na poljsko in širše 
varnostno okolje ter o integriranem nacionalnovarnostnem sistemu na Poljskem kot 
možnem odzivu nanje.

Vlogo finančnih virov pri uveljavljanju sodobne varnostne paradigme na obrambnem 
področju v izbranih državah predstavlja Gregor Garb. Prikazuje in primerja 
smernice financiranja obrambnih sistemov petih držav – Republike Slovenije in 
njenih sosed.

Peter Álmos Kiss v članku z naslovom Obveščevalna dejavnost in nova paradigma 
vojskovanja proučuje nove trende v obveščevalni dejavnosti. Ali gre res za nove 
trende ali so to morda že preizkušene metode in pristopi, ki smo jih z razvojem teh-
nologije postopoma že opustili?

Težaven položaj vodnika: tehtanje med občutkom pripadnosti in socialno kohezijo 
v mirovni operaciji je tema, ki jo predstavlja Claus Kold. Na konkretnem primeru 
danskega vodnika piše o razlikah med načinom komuniciranja pri častnikih in 
podčastnikih.

Toliko v tej številki. Kot je že navada, vabimo k pisanju vse avtorje, ki bi z nami in 
drugimi lahko delili svoje znanstvene in strokovne izkušnje. Na koncu publikacije 
so navodila za pisanje. Vemo, da se na področju varnosti dogaja veliko zanimivega. 
Tisti, ki imate to priložnost in privilegij, da aktualne dogodke spremljate osebno, 
delite jih z nami, še posebno, če se iz vaših izkušenj lahko tudi drugi kaj naučimo.

Liliana Brožič
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