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vodnik

Spoštovani!
Pred vami je nova številka Sodobnih vojaških izzivov, drugačna od prejšnjih.
Najzvestejši bralci boste kmalu opazili, da so avtorji že znani, vsebine pa danes niso
najbolj aktualne. Nenavadno? Niti ne. S to številko končujemo obdobje, ki je bilo
zelo pomembno za vojaško literaturo v Sloveniji. Revija izhaja že petnajst let. Sprva
se je imenovala Bilten Slovenske vojske, pozneje pa so postali Sodobni vojaški
izzivi. Publikacija, ki jo izdaja Generalštab Slovenske vojske, je tokrat posvečena
glavnim in odgovornim urednikom, ki so v preteklosti skrbeli za njeno nastajanje.
V uredniškem odboru menimo, da so bili zanjo verjetno najbolj odgovorni, zagotovo
pa dovolj vztrajni, da se je publikacija obdržala, izhajala vedno pogosteje in redno,
hkrati pa povečevala kakovost.
Odločili smo se, da se ob petnajstletnici izhajanja zahvalimo vsem, ki so vsa leta kakor
koli prispevali k nastajanju revije. Ob tej priložnosti smo zbrali uvodnike glavnih
in odgovornih urednikov, ki so zaznamovali pomembne obletnice ali spremembe v
reviji. Poiskali pa smo tudi prve članke, ki so jih napisali za to publikacijo.
V prvem delu je iz uvodnikov razvidno, kateri so bili glavni trije razlogi, ki so bili
izhodišče takratnemu načelniku Generalštaba Slovenske vojske za pripravo prve
številke. Vsi nadaljnji uvodniki pa podrobno opisujejo namen in cilje publikacije.
Opravijo kratek pregled opravljenega dela uredniških odborov, predstavijo trenutno
stanje in pogled naprej. Prepričani smo, da je to najboljši način, kako predstaviti
razvojno pot publikacije ob njenem jubileju.
Večina glavnih in odgovornih urednikov se je preizkusila tudi v pisanju in s svojim
zgledom prispevala k nastajanju vojaškostrokovne literature, gradila in razvijala
svojo strokovno kariero, nekateri pa tudi akademsko. Njihova prva dela, ki jih
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objavljamo v drugem delu jubilejne številke, predstavljajo pristope in motive za
razmišljanje o vojski tistega in prihodnjega časa. Avtorje in njihove karierne poti
podrobneje predstavljamo v posebnem poglavju.
Zahvaljujem se glavnim in odgovornim urednikom za njihov prispevek k razvoju
publikacije, vsem članom uredniških odborov za vložen trud, lektoricam za skrb za
slovenski jezik, prevajalkam za kakovosten prenos slovenskih misli v mednarodno
okolje in še vsem, ki niso bili nikjer posebej imenovani, a brez njih ne bi bilo
končnega izdelka.
Tudi v prihodnje računamo na vse, ki ste sodelovali do zdaj, in seveda na tiste,
ki o tem še razmišljate. Sodobni vojaški izzivi bodo »priložnost, da bomo znanje,
spoznanja in izkušnje posredovali zaposlenim v Slovenski vojski in tudi širšemu
okolju,« in tako »imeli možnost strokovnega dokazovanja«, kar je bil cilj prvega in
tudi vseh naslednjih glavnih in odgovornih urednikov. Od leta 2010 smo uvrščeni
v mednarodno podatkovno bazo, kar pomeni mednarodno priznanje publikacije v
znanstvenem in strokovnem smislu. Naš cilj je, da bi se uvrstili v še več takšnih baz
in razširili ter okrepili sodelovanje z drugimi uredniškimi odbori.
Vabljeni k sodelovanju!
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Slikovno gradivo

Slika 1:
Ob vstopu v
mednarodno
podatkovno
bazo PAIS
International
leta 2010
Picture 1:
On the occasion
of the PAIS
International
database
indexation in
2010

Od leve proti desni: VVU XIV r. dr. Denis Čaleta, član uredniškega odbora; generalmajor mag. Alojz Šteiner,
načelnik Generalštaba Slovenske vojske; dr. Uroš Svete, član uredniškega odbora; dr. Ljubica Jelušič,
ministrica za obrambo; mag. Liliana Brožič, odgovorna urednica; brigadir mag. Branimir Furlan, glavni
urednik; brigadir mag. Andrej Osterman, član uredniškega odbora; dr. Janez Slak, namestnik direktorja
Javne agencija RS za raziskovalno dejavnost; dr. Andrej Anžič, član uredniškega sveta; brigadir v pokoju
Alojz Jehart, nekdanji član uredniškega odbora
From left to right: Senior Military Specialist, Class XIV (OF-5) Denis Čaleta, PhD, member of the Editorial
Board; Major General Alojz Šteiner, MSc, Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces;
Dr Uroš Svete, member of the Editorial Board, Dr Ljubica Jelušič, Minister of Defence; Liliana Brožič,
MSc, Managing Editor; Brigadier General Branimir Furlan, MSc, Executive Editor; Brigadier General
Andrej Osterman, MSc, member of the Editorial Board; Dr Janez Slak, Deputy Director of the Slovenian
Research Agency; Dr Andrej Anžič, Member of the Editorial Council and Brigadier General (Ret) Alojz Jehart,
former member of the Editorial Board.
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Figures

Slika 2:
Ob 15-letnici
izhajanja
Sodobnih
vojaških izzivov,
december 2013
Picture 2:
On the occasion
of the 15th
anniversary
of the
publication of
Contemporary
Military
Challenges,
December 2013

Od leve proti desni: polkovnik dr. Boris Rutar, član uredniškega odbora; dr. Andrej Anžič, član uredniškega
sveta; dr. Uroš Svete in VVU XIV r. dr. Denis Čaleta, člana uredniškega odbora; brigadir dr. Andrej Osterman,
glavni urednik; dr. Liliana Brožič, odgovorna urednica; generalmajor mag. Alojz Šteiner, nekdanji glavni
urednik; polkovnik v pokoju mag. Evgen Primožič, nekdanji glavni in odgovorni urednik; VVU XIII r. dr.
Valerija Bernik in polkovnik dr. Tomaž Kladnik, člana uredniškega odbora
From left to right: Colonel Boris Rutar, PhD, member of the Editorial Board; Dr Andrej Anžič, member
of the Editorial Council; Dr Uroš Svete and Senior Military Specialist, Class XIV (OF-5) Denis Čaleta, PhD,
members of the Editorial Board, Brigadier General Andrej Osterman, PhD, Executive Editor;
Dr Liliana Brožič, Managing Director; Major General Alojz Šteiner, MSc, former Executive Editor;
Colonel (Ret) Evgen Primožič, MSc, former Managing and Executive Editor; Senior Military Specialist, Class
XIII (OF-4) Valerija Bernik, PhD, and Colonel Tomaž Kladnik, PhD, members of the Editorial Board.
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