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Znanstveno-strokovna obrambna publikacija

jeseni 1999 je izšla prva številka pub-
likacije, ki jo je izdal Generalštab Slo-

venske vojske –Bilten Slovenske vojske. 

Nastal je na pobudo nekdanjega načelni-
ka Generalštaba generalpodpolkovnika 
Iztoka Podbregarja, ki je želel, da pripad-
niki Slovenske vojske in Ministrstva za 
obrambo, ki so se izobraževali in uspo-
sabljali doma in v tujini, svoje izkušnje 
zapišejo ter jih tako delijo z drugimi. 

Leta 1999, torej prvo leto izhajanja, je iz-
šla ena številka, v kateri je bilo objavlje-
nih deset prispevkov na 125 straneh. Od 
takrat do novembra 2013 je v petnajstih 
letih skupaj izšlo 60 številk na 6717 stra-
neh. V letu 2007 so bili v Biltenu prvič 
objavljeni prispevki tujih avtorjev. Njiho-
vo skupno število do konca leta 2013 je 
naraslo na 44 avtorjev.
SVI po letnikih od 1999 do 2013. Četrta 
številka v tem letu še ni izšla.

2008 – LeTO SPreMeMB
Leto 2008 je bilo za Bilten Slovenske voj-
ske pomembno in prelomno predvsem 
zaradi sprememb. Ob 10. obletnici iz-
hajanja je uredniški odbor uvedel nekaj 
novosti, ki se na prvi pogled ne zdijo nič 
posebnega, a so bile bistvene za kakovost 
publikacije.

Za razvoj neke stroke oziroma znanosti 
je zelo pomembna kakovost publikacije, 
v kateri posamezniki objavljajo, ne samo 
dejstvo, ali je besedilo strokovno ali znan-
stveno. Ko avtor napiše članek, ga lahko 
recenzenti in uredniški odbori prepoz-
najo kot strokovnega, poljudnega, znan-
stvenega ali določijo njegovo klasifikacijo 
skladno s tipologijo dokumentov oziro-
ma del za vodenje bibliografij v sistemu 
Cobiss.

Zato je uredniški odbor takratnega Bil-
tena Slovenske vojske leta 2008 uvedel 
postopek recenzije za vse prispevke. 
Ambicija uredniškega odbora je bila, da 
se Bilten Slovenske vojske v prihodnosti 
uvrsti v eno ali več mednarodnih bibli-
ografskih baz podatkov, ki se upoštevajo 
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. 

v MednarOdni POdaTkOvni BaZi
To ambicijo smo uresničili v letu 2010, ko 
se je publikacija uvrstila v mednarodno 
podatkovno bazo PAIS International v 
ZDA.
Uvrstitev v mednarodno podatkovno 
bazo za publikacijo pomeni, da njeno 
vsebino lahko delno ali v celoti berejo 
širom po svetu. Odvisno od tega, ali se 
lastniki podatkovnih baz odločijo za evi-
dentiranje samo naslovov, povzetkov in 

ključnih besed člankov ali za evidentiran-
je člankov v celoti. Seveda se pri iskanju 
podatkov potencialni bralci redko odlo-
čajo za ime izdajatelja, zelo pogosto pa za 
posamezno področje, ki jih zanima.
Zaradi tega smo se v letu 2009 odločili 
spremeniti ime publikacije. Za mnenje 
smo povprašali različne strokovnjake in 
ljubitelje vojaške stroke in literature.

15 LeT iZHajanja SOdOBniH 
vOjaŠkiH iZZivOv
Slovenija ima samo eno znanstveno strokovno publikacijo, ki je 
namenjena obrambno-vojaškim vsebinam in izdaja jo General-
štab Slovenske vojske. Petnajsto leto njenega izhajanja priča o 
tem, da je aktualnih vsebin veliko. Na ta način pa strumno beleži-
mo vsebine, povezane z vojaštvom, tudi za prihodnje generacije.

LeTnik
ŠTeviLO 

ŠTeviLk v 
LeTniku

ŠTeviLO 
TeMaTSkiH iZdaj

ŠTeviLO 
neTeMaTSkiH iZdaj

ŠTeviLO 
PriSPevkOv

ŠTeviLO 
STrani

1/1999 1 1 10 125
2/2000 2 2 16 152
3/2001 2 2 11 217
4/2002 2 2 11 272
5/2003 2 2 18 314
6/2004 1 1 6 180
7/2005 2 2 13 276
8/2006 4 2 2 39 718
9/2007 4 2 2 32 672

10/2008 4 3 1 53 843
11/2009 4 2 2 42 930
12/2010 4 2 2 45 834
13/2011 4 2 2 31 650
14/2012 4 2 2 25 534
15/2013 4 1 3 19
SkuPaj 60 16 28 371 6717

Tabela 1: Pregled številk in prispevkov
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Novo ime Sodobni vojaški izzivi ali an-
gleško Contemporary Military Challen-
ges odraža bistvo publikacije Slovenske 
vojske in to je vojaštvo (Military). Iz pr-
vega pridevnika in samostalnika pa je 
razvidno, da gre za aktualno vojaško te-
matiko in ne za zgodovinske vsebine. Teh 
imamo v Republiki Sloveniji kar nekaj, 
zato je aktualnost vsebin, ki jih izdaja Slo-
venska vojska, tista ključna prepoznavna 

nota, ki jo sporoča takrat na novo izbrano 
ime.

Pogoj za uvrstitev publikacij v mednarod-
ne podatkovne baze je, da vsaj ena števil-
ka letno izide v celoti v angleškem jeziku, 
kar je postala stalna praksa pri oblikovan-
ju uredniške politike.

avTOrji OBraMBnO-vOjaŠkiH vSeBin
Zanimivo je, da smo z leti uspeli k pisanju 

privabiti vedno več avtorjev 
iz Slovenske vojske, kar pri-
ča o tem, da so naši avtorji 
ne samo dobri teoretiki, 
ampak tudi dobri praktiki. 
Slovenska vojska je zago-
tovo tista, ki ima največ 
priložnosti biti v stiku z ak-
tualnimi dogodki in trendi 
na obrambno-varnostnem 
področju. Če dobro prakso 
združimo z aktualno teorijo 
in ponudimo nove ugoto-
vitve, rešitve ali predloge, 
smo zagotovo na dobri poti 
v prihodnost. S pisanjem 
o aktualnih obrambno-
vojaških vsebinah delimo 
znanje in izkušnje z dru-
gimi domačimi in tujimi 
avtorji in bralci. Na prvem 
mestu po objavljanju član-
kov v Sodobnih vojaških 
izzivih so tako zaposleni v 
Slovenski vojski, na drugem 
različni slovenski avtorji, 
sledijo avtorji iz tujine. Naj-

manj v Sodobnih vojaških izzivih pišejo 
zaposleni v upravnem delu Ministrstva za 
obrambo.

SOdeLOvanje Z druGiMi
Uredništvo publikacije vse od leta 2008 
intenzivno sodeluje z drugimi vojaškimi 
izobraževalnimi institucijami, ki v drža-
vah članicah EU in zavezništva skrbijo za 
razvoj obrambno-vojaških vsebin. Le-te 
so na seznamu prejemnikov Sodobnih 
vojaških izzivov. Večina od njih ima svoje 
obrambno-vojaške publikacije, s katerimi 
smo v preteklosti že organizirali vzajem-
no izmenjavo avtorjev in objavo njihovih 
člankov. Med tujimi avtorji so tako pis-
ci iz Kanade, Grčije, ZDA, Romunije, 
Madžarske, Nemčije, Francije, Avstrije, 
Hrvaške, Srbije, Kosova in drugih držav.

Med slovenskimi avtorji, ki niso iz ob-
rambnega sistema, se največkrat pojavl-
jajo strokovnjaki in znanstveniki iz raz-
ličnih slovenskih fakultet, inštitutov in 

državnih organov. 
Največ besedil v preteklem obdobju smo 
prejeli s Fakultete za družbene vede, Ka-
tedre za obramboslovje.

V prihodnje si želimo še več aktualnih 
vsebin, več sodelovanja z drugimi doma-
čimi in tujimi avtorji.

  

 
Doc. dr. Liliana Brožič

Odgovorna urednica Sodobnih vojaških 
izzivov

LeTnik

SkuPnO 
ŠTeviLO 

PriSPev-
kOv v 

LeTniku

SkuPaj 
avTOrjev

avTOrji iZ 
MO

druGi 
avTOrji

Sv MO Zunan-
ji Tuji

1/1999 10 10 10 0 0 0
2/2000 16 17 17 0 0 0
3/2001 11 13 12 0 1 0
4/2002 11 12 11 0 1 0
5/2003 18 20 19 1 0 0
6/2004 6 6 6 0 0 0
7/2005 13 17 17 0 0 0
8/2006 39 47 20 6 21 0
9/2007 32 45 26 1 14 4

10/2008 53 70 20 8 35 7
11/2009 42 58 28 4 21 5
12/2010 45 53 14 11 13 15
13/2011 33 47 21 3 20 3
14/2012 19 31 16 4 6 5
15/2013 19 33 11 0 17 5
SKUPAJ 367 479 248 38 149 44

OdSTOTki na SkuPnO ŠTeviLO 
avTOrjev 52 % 8 % 31 % 9 %

Tabela 2. Pregled člankov po avtorjih.

Obeležitev uvrstitve v mednarodno podatkovno bazo PAIS International.


