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UVODNIK
SLOVENSKA VOJSKA 2012–2014

V uredniškem odboru Sodobnih vojaških izzivov smo se jeseni 2015 odločili, da za
bralce pripravimo vsebine, ki so nastale med letoma 2012 in 2014 ter so povezane z
razvojem Slovenske vojske. Prispevki iz te številke so že objavljeni v istem obdobju
v slovenskem jeziku. S to številko želimo deliti mnenja, poglede in razmišljanja
avtorjev tudi širše z drugimi v mednarodnem okolju, zato so prispevki prevedeni v
angleški jezik.
Veliko let smo že člani različnih mednarodnih in varnostnih organizacij. Medtem smo
pridobili veliko izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja tako v mirnodobnih
oblikah kot v mednarodnih operacijah in na misijah. Za razmišljanje o prihodnosti
je pomembno imeti veliko znanja, teoretičnega in praktičnega, ter ga izmenjevati.
Pri kakovostni izmenjavi znanja lahko pomaga tudi pisanje prispevkov, najprej v
slovenskem jeziku. Leta 2011 sva se o pomenu pisanja in nastajanja slovenske vojaške
literature v slovenskem jeziku pogovarjali z dr. Ado Vidovič Muha, slovenistko,
prvo predstojnico Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot je
omenila, najbolj kakovostna besedila nastanejo vedno v domačem jeziku, tista, ki pa
nastanejo v drugem tujem jeziku, nikdar povsem identično ne povedo, kar je avtor
povedal ali pa želel povedati.
Zagotovo se s povedanim strinjamo. Prevode prispevkov v tej številki so najprej
jezikovno pregledale lektorice slovenskega jezika, potem še prevajalke, zaposlene
na Ministrstvu za obrambo v Slovenski vojski, ki že dolgo natančno skrbijo za
besedila, ki nastajajo v obrambnem sistemu. Svoj del naloge so opravili tudi avtorji,
saj so prevedene prispevke podrobno pregledali in avtorizirali.
Kadar objavimo prispevke, ki so nastali pred časom in so že bili objavljeni, se vedno
postavi vprašanje njihove aktualnosti. Je določena tema že zastarela? Je imel avtor
ob pisanju prav ali se je zmotil, ko je napovedoval prihodnost?
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Po prvi objavi prispevkov, ki so v tej številki prevedeni, je bilo precej različnih
odzivov in komentarjev. Res je tudi, da nihče od teh, ki so komentirali, ni napisal
prispevka, povezanega s to temo. Prispevki avtorjev so ostali zapisani, mnenja
in komentarji nekaterih bralcev pa so se izgubili v etru. Bralci te številke imate
priložnost sami oceniti, koliko so prispevki aktualni.
Igor Kotnik je v prispevku Profesionalizacija Slovenske vojske – cilj ali pot izhajal
iz projekta, ki se je začel leta 2003 in se imenuje Prehod na poklicno vojsko,
dopolnjeno s pogodbeno rezervo ali kratko PROVOJ, ter ugotavljal takratne razmere
in se spraševal, kako naprej v danih okoliščinah in ob omejitvah, ki jih strne v devet
tematskih izzivov. Ali so še aktualni?
O Obsegu in karakterju Slovenske vojske je pisal Viktor Potočnik. Veliko se je
splošno pisalo o tem, koliko pripadnikov in kakšne enote naj ima Slovenska vojska.
V tem prispevku avtor razkrije resnico. Njegova pregled in izračun sta zelo preprosta
in pregledna. Že takrat smo vprašali, ali je med bralci kdo, ki se ne strinja z njim in
je pripravljen o tem napisati prispevek.
Mojca Pešec in Uroš Krek sta v prispevku Ali lahko proces profesionalnega
vojaškega izobraževanja ustvari vojaške stratege predstavila poglede na programe
izobraževanja vojaških strategov v Sloveniji s teoretičnega in praktičnega vidika ter
utemeljila potrebo po intenzivnejšem in kakovostnejšem študiju strateške teorije.
Ivan Žnidar nas je seznanil 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.
Članek Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah v
luči zunanje politike Republike Slovenije avtorja Branka Podbrežnika osvetljuje
mednarodne, politične in pravne okvire, ki vplivajo na delovanje Slovenske vojske
in ga določajo v nemirnem mednarodnem okolju.
Vabljeni k sodelovanju in pisanju!
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