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REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO   

Generalštab Slovenske vojske 

Sodobni vojaški izzivi 
  

 

Številka: 613-1/2020- 
Datum:  
 

Na podlagi 7. člena Navodila za pripravo in izdajanje periodičnih publikacij Slovenske 

vojske, številka 613-6/2016-6 z dne 14. 10. 2016 izdajam 

 
 

PROGRAM DELA 

 

UREDNIŠKEGA ODBORA SODOBNIH VOJAŠKIH IZZIVOV ZA LETI 2020 IN 2021  

 

 

 

I Poslanstvo Sodobnih vojaških izzivov 

 
Poslanstvo publikacije Sodobni vojaški izzivi (SVI) je razvijanje kritične znanstvene in 

strokovne misli na področju nacionalne in mednarodne varnosti, obrambe in vojstva, 

širjenje vojaškega znanja ter prispevek k razvoju vojaške stroke in znanosti. 

 

SVI je interdisciplinarna znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke o aktualnih 

temah, raziskavah, strokovnih razpravah, tehničnih ali družboslovnih analizah s področij: 

 mednarodne in nacionalne varnosti ter obrambe, 

 globalnih varnostnih izzivov, 

 kriznega upravljanja,  

 civilno-vojaških odnosov, 

 delovanja, razvoja in transformacije oboroženih sil. 
 

II Poslanstvo in naloge uredniškega odbora 

Poslanstvo uredniškega odbora je izdajanje SVI skladno z dogovorjenimi standardi in 

uredniško strategijo ter spodbujanje kritične in inovativne znanstvene in strokovne misli 

med pripadniki Slovenske vojske in širše v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
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Uredniški odbor je pristojen za sprejemanje uredniške politike in strategije. Skrbi za njuno 

uresničevanje ter načrtovanje, pripravo, izdajo in distribucijo publikacije. Posebno skrb 

namenja promociji ciljev izdajatelja in komunikaciji z notranjo in zunanjo javnostjo. 

Naloge uredniškega odbora so: 

 sprejem in potrditev programa dela uredniškega odbora,  

 sprejem in dopolnjevanje poslovnika o delu uredniškega odbora, 

 sprejem in uveljavljanje strategije uredniškega odbora,  

 načrtovanje in priprava izdaje SVI, 

 izbor prispevkov za objavo, 

 predlaganje podelitev priznanj prizadevnim članom uredniškega odbora in sveta 

ter avtorjem prispevkov,  

 spremljanje uresničevanja programa dela in enkrat na leto poročanje načelniku 

GŠSV. 

 

III Vizija 

 

Vizija uredniškega odbora je dvigniti raven kakovosti ter prepoznavnosti člankov in 

publikacije, da bo napredovala v višjo skupino publikacij po mednarodnih standardih. 

Vsebine bodo prispevale k razvoju vojaških, obramboslovnih in varnostnih znanosti in 

stroke v Republiki Sloveniji ter širše v mednarodnem varnostnem okolju.  

 

IV Cilji  

 

Cilji so: 

 uvrstitev v drugo skupino publikacij po merilih ARRS,  

 povečanje prepoznavnosti SVI v obrambnem sistemu, v slovenski in mednarodni 

javnosti, 

 povečati delež prispevkov z znanstveno kategorizacijo po tipologiji Cobiss, 

 uveljavitev večje vloge uredniškega sveta, 

 povečanje deleža člankov o aktualnih vojaških, obrambnih in varnostnih vsebinah., 

 vključitev tujih recenzentov v postopke recenzije, 

 vključitev novih članov iz tujine v uredniški odbor, 

 uvrstitev v več mednarodnih podatkovnih baz. 
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V Strategija doseganja ciljev 

 

Temeljno vodilo bo kakovost. Glavna naloga članov uredniškega odbora in recenzentov 

bo kakovostna izbira vsebin in upoštevanje dogovorjenih standardov za njihovo objavo. S 

tem želi uredniški odbor dvigniti kakovostno kategorijo v razvrstitvi med sorodnimi 

publikacijami.  

 

Uredniški odbor si bo prizadeval za povečanje prepoznavnosti SVI v notranji in zunanji 

javnosti ter dostopnost prek elektronskih medijev. Še posebno bodo napori usmerjeni v 

prepoznavnost v mednarodnem okolju. Okrepil bo sodelovanje in si prizadeval za 

izmenjavo prispevkov z različnimi tujimi ustanovami, v katerih se uredniški odbori 

posvečajo sorodnim vsebinam. 

 

Intenzivna komunikacija, namenjena obveščanju čim širšega kroga notranje in zunanje ter 

strokovne javnosti in pridobivanju avtorjev, ki so pripravljeni in sposobni prispevati 

kakovostne članke v duhu uredniške politike, bo temeljno orodje doseganja strateških 

ciljev. 

 

Načrtovani obseg izdaje bodo štiri številke letno, dve bosta izšli v angleškem in dve v 

slovenskem jeziku. Od tega bo najmanj ena tematska, ki bo povezana s pomembnimi 

procesi ali aktualnimi temami v nacionalnem in mednarodnem okolju. Uredniški odbor 

avtorjev ne bo omejeval s temami in bo dovoljeval prosto izbiro ter skrbel za kakovost in 

izpolnjevanje standardov.  

V obdobju 2020/21 bomo s Sodobnimi vojaški izzivi ponovno kandidirali v podatkovno 

bazo SCOPUS in druge mednarodne podatkovne baze s poudarkom na družboslovnih 

vsebinah.  

 

VI Merilo uspeha 

 

Poslanstvo SVI in uresničitev strateških ciljev bosta dosežena z: 

 izdajo štirih številk na leto, 

 razširjenim krogom ustanov, iz katerih prihajajo avtorji, 

 razširitvijo članov uredniškega sveta predvsem iz tujine, 

 imenovanjem novih članov v uredniški svet iz tujine, 
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 objavo večjega števila člankov iz mednarodnega okolja, 

 širšim naborom tem, 

 večjim številom znanstvenih prispevkov. 

 

VII Aktivnosti uredniškega odbora 2020–2021 

V prilogi A. 

 

VIII Načrt izdaje SVI za leto 2020  

V prilogi B.  

 

IX Finančni načrt za leto 2020  

V prilogi C.  

 

XI Veljavnost in spremljanje uresničitve programa 

Uresničevanje programa bo uredniški odbor preverjal ob koncu posameznega leta in 

sproti na svojih sejah. Program se objavi na spletni strani SVI. 

 

 

  Brigadir 
Robert Glavaš, 
glavni urednik 

 


