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OBRAMBOSLOVNA VEJA SLOVENSKE POLITOLOGIJE**

Povzetek. Prvine obramboslovne politologije so obsta-
jale v slovenskem družboslovju še pred drugo svetovno 
vojno in so se po njej razvijale predvsem v delih zgo-
dovinarjev. Leta 1975 je z ustanovitvijo obramboslovne 
katedre na predhodnici današnje FDV prišlo do institu-
cionalizacije obramboslovja kot akademske discipline. 
Obramboslovna veja politologije se je odtlej razvijala 
ob prepletanju z drugimi družboslovnimi disciplinami, 
pod vplivom bolj razvitega zahodnega obramboslovja 
in politologije ter sodelovanja v mednarodnih strokov-
nih združenjih in do leta 1991 v jugoslovanskem okviru. 
Tesno je bila in ostaja povezana s pedagoško in znan-
stvenoraziskovalno dejavnostjo Obramboslovnega raz-
iskovalnega centra na FDV in je tvorno prispevala k 
razvoju slovenske politologije in demokratične politične 
kulture v Sloveniji.
Ključni pojmi: obramboslovje, politologija, Slovenija

Uvod

Nastanek in razvoj obramboslovja na Slovenskem je bil – v primerjavi z 
več drugimi akademskimi disciplinami – tesno povezan s procesom postop
nega političnega osamosvajanja Slovencev in pogojen s stopnjo tega osa
mosvajanja na izredno občutljivem vojaškem področju. Obramboslovje 
na Slovenskem se je pojavilo in oblikovalo kot akademsko področje šele v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja – z večdesetletno zamudo v primer
javi s Severno Ameriko in Zahodno Evropo. Njegov razvoj so v SFRJ utes
njevali uradna ideologija, zaprtost oboroženih sil in vojaških akademij ter 
strah režima pred okužbo z »meščanskimi« ideologijami. Pri oblikovanju 
pojmovnega aparata, teoretičnega ogrodja in metodologije empiričnega 
raziskovanja pa je pri nas nujno prihajalo do zgledovanja po delih najboljših 
zahodnih avtorjev (Aron, 2003; Janowitz, 1964; Huntington, 1957; Moskos et 
al., 2000).
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Naslednja naša posebnost se je izražala v tem, da se je obramboslovje na 
Slovenskem razvijalo v povezavi z več znanstvenimi disciplinami. Njegove 
prvine najdemo med drugim v delih slovenskih zgodovinarjev. Pri tem pa 
je bil in obstaja pomemben medsebojni pretok spoznanj med slovenskim 
obramboslovjem ter slovenskimi sociologi, politologi, socialnimi psihologi 
in komunikologi in drugimi družboslovci še posebej na teoretični ravni. Za 
razliko od večine slovenskih družboslovcev pa so imeli obramboslovci v 
samostojni Sloveniji možnost zaznavno vplivati na ustrezne dele programov 
in stališč vodilnih slovenskih političnih strank, na obrambno politiko skoraj 
vseh vladajočih koalicij ter na razvoj obrambnega sistema RS od leta 1991. 
Poleg tega so slovenski obramboslovci s svojimi nastopi v javnosti vplivali 
na oblikovanje odnosa javnosti do obrambne sfere in do ključnih vprašanj 
mednarodne varnosti, ki občutno zadevajo našo skupnost in državo.

Obramboslovne vsebine so kot del izobraževalnega procesa na voja
ških šolah verjetno obstajale na ozemlju današnje Republike Slovenije že v 
času AvstroOgrske, recimo v delovanju podoficirske kadetnice v Mariboru, 
ter občasno v drugih oblikah vojaškega izobraževanja v Kraljevini SHS in 
Kraljevini Jugoslavije. Prvine politološkega obravnavanja vojn in voja
ške organizacije so bile obravnavane v delih slovenskih zgodovinarjev še 
pred drugo svetovno vojno (Josip Valentin Gruden, Fran Zwitter in Bogo 
Grafenauer). Razvoj teh vsebin po letu 1945 se je izražal v proučevanju druž
boslovnih, tudi politoloških vidikov jugoslovanskega in slovenskega naro
dnoosvobodilnega gibanja med drugo svetovno vojno. Številna in obsežna 
vojaškozgodovinska dela s tega področja so vsebovala tudi analize politič
nih vidikov odporniškega gibanja in kolaboracije, odnosov med politič
nimi skupinami v Osvobodilni fronti, razvoja institucij OF, vloge političnih 
komisarjev in političnega vodenja v Narodnoosvobodilni vojski Slovenije, 
slovenskega domobranstva itn. Med temi študijami izstopajo monografije 
skupine vojaških zgodovinarjev pod vodstvom Zdravka Klanjščka (1976), 
dela Dušana Kvedra (1975), Lada Ambrožiča (1983), Stanka Petelina (1983), 
Toneta Ferenca, Damijana Guština (2006), Borisa Mlakarja (2003) idr. V 
sedemdesetih letih so nastala akademska dela slovenskih družboslovcev z 
vojaško vsebino, ki presegajo zemljepisne okvire Slovenije, SFRJ in Evrope 
in so objavljena tudi v tujih jezikih (Bebler, 1973). 

Zametki obramboslovja kot akademske discipline

Razvoj obramboslovja kot akademske discipline na Slovenskem je tesno 
povezan z nastankom in večdesetletnim delovanjem tovrstnega multidisci
plinarnega študija na Univerzi v Ljubljani. Ta študij je bil ustanovljen leta 
1975 kot posebna katedra na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo (FSPN), sedaj Fakulteti za družbene vede (FDV). Podlaga za 
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ustanovitev je bil medrepubliški dogovor z Zveznim sekretariatom za ljud
sko obrambo SFRJ v skladu z novosprejeto uradno doktrino »Splošne ljudske 
obrambe«. Ustanovitev študija obramboslovja se je ujemala z nacionalnoe
mancipacijskimi težnjami Slovencev na področju, ki jim je bilo dolgo precej 
odtujeno. V program šolanja bodočih rezervnih oficirjev, civilnih obramb
nih strokovnjakov in uradnikov so tedaj vnesli prvine politologije ter vrsto 
vsebin iz drugih sorodnih družboslovnih disciplin (zgodovine, zemljepisja, 
filozofije, psihologije, andragogike). V svojem razvoju se je obramboslovje 
na Slovenskem srečevalo s problemi, ki so bili skupni drugim porajajočim 
se in mladim znanstvenim disciplinam, vključno z izrazoslovnimi in poj
movnimi problemi in dilemami. Zelo visoka zaprtost JLA v SFRJ pa je one
mogočala, relativna zaprtost Teritorialne obrambe RS in nato tudi Slovenske 
vojske pa zelo omejevala in še vedno omejuje možnosti empiričnega razis
kovanja v zvezi z vojaško organizacijo.

Med vsemi hkrati ustanovljenimi študiji obramboslovja na petih jugoslo
vanskih univerzah je bil študij v Ljubljani najmanj uradno ideološki in najbolj 
mednarodno odprt. Od sedemdesetih let se slovenski obramboslovci vklju
čujejo v delovanje Mednarodnega združenja politologov (IPSA), čikaškega 
Meduniverzitetnega seminarja o oboroženih silah in družbi (IUSAFS) ter 
nastopajo kot soustanovitelji in aktivni člani Evropskega združenja za prou
čevanje vojske in družbe (ERGOMAS). Slovenski obramboslovci so vzorno 
organizirali dve pomembni mednarodni konferenci s področja politologije 
vojske v Portorožu in v Mariboru. Delovali so v vodilnih organih medna
rodnih združenj, imeli so in še dandanes imajo v njih vidno vlogo tudi kot 
člani uredniških odborov mednarodnih strokovnih revij itn. V okviru teh 
združenj so bili slovenski obramboslovci nekaj desetletij edini sodelujoči z 
ozemlja SFRJ in zelo redki med družboslovci iz tedanjih socialističnih držav.

Razvoj obramboslovja vis-à-vis politologije

Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih se v zvezi z študijem obram
boslovja na FSPN pojavljajo strokovna in znanstvena dela na področju pole
mologije in politične misli o vlogi oboroženega nasilja v družbenem razvoju, 
o naravi vojne in razvoju tega pomembnega družbenega pojava, o možno
sti temeljite razorožitve v sodobnem svetu itn. V osemdesetih letih več slo
venskih politologov in med njimi obramboslovcev sodeluje v empiričnem 
raziskovalnem makroprojektu o varnosti, obrambi in zaščiti v jugoslovan
ski družbi. Pomemben del tega projekta se je nanašal na politični sistem 
SFRJ in njegovo obrambnovarnostno sestavino (Grizold, 1992). Ena izmed 
tem empiričnih raziskav v tem projektu je bila odnos mladine v posamez
nih republikah SFRJ do vojske in vojaških poklicev. Izsledke iz te raziskave 
so slovenski obramboslovci – v sodelovanju z nemškim družboslovnim 
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institutom Bundeswehr – vključili v primerjalno mednarodno raziskavo o 
tem pojavu v evropskih državah. 

Od osemdesetih let naprej se v razvoj že akademsko priznanega obram
boslovja vključujejo diplomanti FSPN, slovenski magistri in doktorji obram
boslovja. Pri založbah iz Slovenije, Hrvaške, Švice, Švedske, ZDA, Velike 
Britanije, Belgije, Nizozemske, Italije, ZR Nemčije, Islandije, Madžarske in 
Ruske federacije se pojavljajo knjižne izdaje s pomembnim deležem sloven
skih obramboslovcev. Slovenski obramboslovci so v preteklih desetletjih 
objavili več sto znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov 
tudi s politološko tematiko v domačih in številnih tujih revijah (»Teorija 
in praksa«, »Naša obramba«, »Sodobni vojaški izzivi«, »Armed Forces and 
Society«, »European Security«, »Defence analysis«, »La Defense Nationale«, 
»Osterreichisches Militärzeitsehzift«, »La Rivista Marittima«, »Journal of Arms 
Control and Disarmament«, »RUSI Journal«, »International Defense Review«, 
»Military Review«, »NATO Review«, »Indian Journal of Strategic Studies«, 
»Etudes Polemologiques«, »A Defensa Nacional«, »Journal of Peace Studies«, 
»Journal of Peace Research«, »Revue Militaire Suisse«, »Voennaia Mysl«, 
»Evropeiskaia Bezopasnost« idr.). Med avtorji teh del ter magistrskih in dok
torskih tez so nekdanji in sedanji pedagoški in raziskovalni delavci na FDV, 
kakor tudi drugi slovenski obramboslovci – častniki Slovenske vojske, civilni 
in državni uradniki: Anton Bebler (1990; 1997; 1999; 2005; 2007; 2011; 2015; 
2017), Anton Grizold (1990; 1998; 1999), Marjan Malešič (2010; 2015; 2021), 
Ljubica Jelušič (1997), Anton Žabkar (2003), Vinko Vegič (2002), Darko 
Lubi (1999), Igor KotnikDvojmoč (2002), Uroš Svete (2005), Iztok Prezelj 
(2007; 2008), Erik Kopač (2009), Klemen Grošelj (2007), Maja Garb (2006), 
Vladimir Prebilič (2020), Branimir Furlan (2020), Jelena Juvan (2016), Janja 
Vuga Beršnak (2021), Mojca Pešec (2015), Rok Zupančič (2014) idr.1

Med temami proučevanja in strokovnih objav v devetdesetih letih naj
demo politično vlogo JLA kot dejavnika krize in razpada SFRJ, mednarodni 
nadzor nad oboroževanjem držav in razorožitev, vlogo vojaških zavezni
štev v sodobnem svetu, preprečevanje meddržavnih oboroženih spopadov, 
militarizem in militarizacijo družb, oporečništvo vesti, profesionalizacijo v 
oboroženih silah, trend opuščanja množičnih oboroženih sil, zasnovanih 
na splošni vojaški obveznosti, sindikalizem v oboroženih silah, procese pre
obrazbe in reform v oboroženih silah po »hladni vojni«, vlogo množičnih 
medijev in politične propagande v vojnah na ozemlju držav – naslednic 
SFRJ in v mirovnih operacijah, politične vidike širjenja NATO in pridružitve 
Slovenije zavezništvu itn. 

1 Celoviti bibliografski podatki o delih omenjenih slovenskih obramboslovnih politologov so na voljo 

na COBISS prek povezave https://bib.cobiss.net/biblioweb/search/si/slv/conor, 4. 4. 2022.
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V tem stoletju se pahljača obramboslovnih tem, pogosto z izrazito poli
tološko vsebino, širi na delovanje družbenih podsistemov v obdobjih kriz, 
na krizno upravljanje v Sloveniji, na primerjalno delovanje civilne zaščite v 
Sloveniji in na Švedskem, na probleme civilnega nadzora nad oboroženimi 
silami in na vlogo civilne družbe pri tem, na patološke pojave v oborože
nih silah in v zvezi z njimi (korupcija, kriminal idr.), na analizo sodelovanja 
Slovenske vojske v mirovnih operacijah, na učinkovitost EU pri prepreče
vanju konfliktov, na uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije v 
sodobnih meddržavnih konfliktih, na razmerje med varnostjo in človeko
vimi pravicami, na lokalne politike za zeleno energijo, na politološke vidike 
mednarodnega terorizma in varnosti na Zahodnem Balkanu, na vlogo sank
cij v mednarodnih odnosih idr. 

V zadnjih desetletjih so slovenski obramboslovci redno sodelovali s 
Centrom za proučevanje javnega mnenja in množičnih komunikacij v empi
rični raziskavi »Slovensko javno mnenje«. Njihov prispevek se je izražal pri 
oblikovanju instrumentov raziskave in analizi pridobljenih podatkov v zvezi 
z zaznavo virov ogroženosti, z odnosom javnosti do mednarodnih struktur 
(EU, NATO) ter do sodelovanja Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih 
operacijah in z zaupanjem javnosti v državne institucije Republike Slovenije. 
Slovenski obramboslovci so strokovno prispevali k živahnim razpravam v 
javnosti, ki so leta 2003 uvedle referendum o članstvu RS v EU in NATO.

Od začetka njegovega delovanja l. 1975 do l. 2017 je na obramboslovnem 
študiju FDV diplomiralo 692, magistriralo 214 in doktoriralo 35 obrambo
slovcev. Med njimi je bila velika večina državljanov Slovenije, pa tudi nekaj 
deset državljanov iz drugih držav, predvsem iz republik nekdanje SFRJ. Tudi 
na ta način, s sodelovanjem v mednarodnih strokovnih združenjih, z obja
vami pri uglednih tujih založbah in v revijah, s poučevanjem na univerzah 
in s sodelovanjem v znanstvenih projektih v drugih državah so slovenski 
obramboslovci prispevali k razvoju politologije vojske tudi na mednarodni 
ravni. Multidisciplinarno obramboslovje na Slovenskem je prispevalo k 
razvoju slovenske kulture in družbe. Sam izraz obramboslovje in pomembni 
del slovenske vojaške terminologije sta nastala za potrebe te discipline, ki je 
tako obogatila slovenski jezik. 

Sklep

V kritičnem obdobju za obstoj samostojne Slovenije so diplomirani 
obramboslovci odigrali pomembno vlogo v obrambnem sistemu mlade 
države in s tem pripomogli k uspešni in razmeroma neboleči osamosvojit vi 
Republike Slovenije. Od tedaj so številni med njimi delovali in še danes 
delujejo v Slovenski vojski, na obrambnem in notranjem ministrstvu, v SOVI 
in v drugih z obrambo in varnostjo povezanih organih, v javnih službah in 
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gospodarskih organizacijah. Diplomirani obramboslovci so zasedali visoke 
položaje predsednika vlade (1), obrambnega ministra (4), notranjega mini
stra (1), načelnika Generalštaba Slovenske vojske (2), več obramboslovcev 
tudi položaje državnih sekretarjev, generalnih direktorjev na več ministr
stvih ter druge pomembne položaje v Slovenski vojski in drugih državnih 
organih. Poleg tega so posamezni obramboslovci aktivno delovali kot člani 
in predsedniki posvetovalnih teles pri Vladi RS, na obrambnem in zuna
njem ministrstvu, nastopali kot povabljeni razpravljavci na sejah ustreznih 
odborov Državnega zbora RS, sodelovali na javnih razpravah, nastopali v 
množičnih medijih itn. Na ta način je slovensko obramboslovje, sicer z raz
ličnimi izidi, posredno vplivalo na prakso državnih organov RS in delovanje 
obrambnovarnostnega sistema RS. Več deset slovenskih obramboslovcev, 
tako pedagoški delavci in raziskovalci, kakor tudi novinarji, publicisti in 
drugi javni delavci, že desetletja prispevajo k ozaveščanju slovenske javno
sti na obrambnem in varnostnem področju, k dvigu strokovne in kulturne 
ravni javnih razprav o obrambi, krepitvi demokratičnih norm v civilnovoja
ških razmerjih, k večji odpornosti družbe na pojave nestrokovnosti, neod
govornosti, manipuliranja z javnostjo, razsipništva, vdora političnih strank 
v in zlorab obrambnega resorja, korupcije in drugih oblik družbene pato
logije na obrambnovarnostnem področju. S tem so obramboslovci spod
bujali demokratični razvoj slovenske družbe in njene politične kulture ter 
pripomogli k oblikovanju in utrjevanju strokovno podprtega družbenega 
soglasja glede obrambe in varnosti Slovenije.
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