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UVODNIK

Liliana Brožič

Spoštovani bralke in bralci!

Pripravili smo novo številko Sodobnih vojaških izzivov. Vem, da je na voljo veliko 
aktualnih besedil in medijskih sporočil, ki slovensko znanstveno in strokovno javnost 
verjetno zanimajo bolj, kot obrambno-vojaške vsebine. To je povsem razumljivo, 
saj se v naši državi počutimo varni, medtem ko so v drugih delih sveta varnostne 
razmere zelo drugačne. Tam, daleč v nemirnih okoljih, nastopi Slovenska vojska, 
ki kot ena izmed držav članic zavezništva, Evropske unije ali Združenih narodov 
sodeluje pri zagotavljanju miru in stabilnosti.

V Slovenski vojski smo v službi domovine. Zvesto ostajamo na svoji poti, opravlja-
mo svoje naloge in izpolnjujemo poslanstvo vojske po najboljših močeh. Nekateri 
naši kolegi so v Doktrino Slovenske vojske zapisali, da so vrednote Slovenske vojske 
gonilna sila uresničevanja njenega poslanstva. Izhajajo iz splošnih civilizacijskih 
vrednot, vrednot slovenske družbe in posebnosti narave delovanja vojske.

Pogosto se radi pohvalimo z rezultati raziskave slovenskega javnega mnenja o 
zaupanju državljank in državljanov v slovenske institucije, po katerih je Slovenska 
vojska od leta 2005 med najvišje uvrščenimi. Še več, od leta 2010 je Slovenska 
vojska celo na prvem mestu. Pomembno pa je, da je delež tistih, ki vojski zaupajo, 
stalen oziroma se je v zadnjih dveh letih celo povečal.

Zavedam se, da so rezultati Centra za raziskavo javnega mnenja na Fakulteti za 
družbene vede samo eno ogledalo, ki kaže našo kakovost, pa vendar je to dovolj za 
optimizem tudi za naše delo v prihodnje.

Vrednote so pomemben del delovanja Slovenske vojske, delovanja države in družbe, 
zato smo naslednji članek uvrstili na prvo mesto v tej številki. 
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Jasna Fedran nas v članku Osnovni etični pojmi – poskus pregleda sodobnega 
(ne)etičnega ravnanja popelje skozi vrednote, ki so bile izziv za razpravo Aristotelu, 
Tomažu Akvinskemu in mnogim drugim v preteklosti in sedanjosti. O njenih 
aktualnih ugotovitvah pa več v besedilu.

Veliko je napisano o sodobnih varnostnih trendih, spremembah, ki so nenehna 
stalnica in povzročajo nove grožnje varnosti. Analiza strateškega koncepta Nata 
2010 izpod peresa Aljaža Fabjana poleg navedenega predstavlja, kako se je zave-
zništvo opredelilo do odzivanja na spremembe v svetu in katere so njegove predno-
stne naloge.

Članek Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah v luči 
zunanje politike Republike Slovenije avtorja Branka Podbrežnika osvetljuje med-
narodne, politične in pravne okvire, ki vplivajo na delovanje Slovenske vojske in ga 
določajo v nemirnem mednarodnem okolju.

Srečko Zajc v članku Vloga civilnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah in 
na misijah, Slovenske izkušnje v PRT-ISAF Afganistan, z nami deli svojo izkušnjo o 
delovanju slovenskih civilnih vojaških strokovnjakov v tem delu sveta.

Čezmejno izobraževanje in tveganja za nacionalno varnost je tema, ki je k pisanju 
spodbudila Valentino Jošt Lešer, ki razpravlja med drugim tudi o tem, kaj za naci-
onalno varnost pomeni beg možganov.

O Vplivu kadrovskega menedžmenta na krepitev varnostne kulture v korporativno-
varnostnem okolju pišeta Karmen in Denis Čaleta. Varnostna kultura je torej del 
vrednot v organizacijah, te pa so močno povezane ter odvisne od vodstva in vodilnih.

Bojan Zevnik z nami deli nekaj izkušenj in predlogov, za katere meni, da bi lahko 
prispevali k večji kakovosti delovanja. Predstavlja jih v članku Strokovna nadreje-
nost na področju upravljanja komunikacijsko-informacijskih sistemov v Slovenski 
vojski.

Kljub veliki intenzivnosti vsakodnevnega dogajanja na delovnem in zasebnem 
področju vabimo k pisanju vse, ki vas zanimajo obrambno-vojaške vsebine, še 
posebno v prihodnjih številkah. Leta 2013 namreč praznujemo petnajstletnico 
izhajanja Sodobnih vojaških izzivov (prej Bilten Slovenske vojske).

Liliana Brožič
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