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Uvod 
Čeprav je v Sloveniji raziskovanje vojske, obrambe in varnosti potekalo že prej, 
lahko začetek institucionaliziranega, organiziranega in sistematičnega raziskovan-
ja na obramboslovnem področju postavimo v leto 1985, ko je bil ustanovljen 
Obramboslovni raziskovalni center. Raziskovanje, ki je do danes potekalo v več 
fazah, je občutno prispevalo k razvoju obramboslovne vede in študija. Bilo je tudi 
podlaga za oblikovanje novih in nadgradnjo obstoječih teoretičnih nastavkov ter 
za razvoj metodologije, hkrati pa je omogočilo intenzivno publicistično delovanje 
ter mednarodno sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev. Najpomembnejši dose-
žek pa je prenos raziskovalnih spoznanj v pedagoški proces na različnih stopnjah 
študija obramboslovja in v prakso nacionalnovarnostnega sistema. 

V zadnjem obdobju je obramboslovno raziskovanje vključevalo nacionalni 
raziskovalni program in različne projekte, katerih naročniki so domače instituci-
je, in projekte, ki jih je v celoti ali delno financirala Evropska unija (gl. Prilogo). 

Dosežke Obramboslovnega raziskovalnega centra redno objavljamo v knjižni 
zbirki Varnostne študije. Znanstvena monografija Kriza, varnost, vojska: preplet te-
oretičnih in empiričnih spoznanj je že sedma po vrsti. Leta 1992 in leta 1998 smo 
objavili monografiji urednika Antona Grizolda Razpotja nacionalne varnosti oz. 
Perspektive sodobne varnosti, v letih 2002, 2006, 2010 in 2016 pa monografije ure-
dnika Marjana Malešiča Nacionalna in mednarodna varnost, Varnost v postmoderni 
družbi, Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije ter Konvencionalna in hibridna 
varnost: vzorci (dis)kontinuitete. Sedma monografija selektivno predstavlja tipična 
področja raziskovanja na obramboslovnem področju v zadnjih petih letih, v kate-
rih smo izvedli več temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav, analiz in študij. 

Prispevek Antona Beblerja obravnava varnost na Balkanu. Ta z drugimi regija-
mi Evrope deli več varnostnih izzivov, hkrati pa se od njih v več vidikih razlikuje. 
Zanj so značilne zelo velika notranja različnost, konfliktnost, nestanovitnost, po-
litična fragmentiranost, odsotnost gravitacijskega središča in visoka občutljivost 
na zunajregijske vplive. Po zadnjem valu političnih preobratov, razpadu SFRJ in 
vojn na njenem ozemlju je Zahod z oboroženima posegoma površinsko umiril 
zahodni Balkan in vzpostavil na njem dva mednarodna protektorata, Bosno in 
Hercegovino ter Kosovo. Čeprav še vedno obstajajo notranji viri nestanovitnosti, 
je Balkan prenehal biti »sod smodnika« v Evropi in nevarno žarišče političnega ali 
verskega terorizma. Varnostni položaj na Balkanu se je v zadnjih dveh desetletjih 
znatno izboljšal, hkrati pa se je močno zmanjšal njegov geopolitični pomen.

Vladimir Prebilič razpravlja o megalomanskem kitajskem projektu Pas in 
cesta. Z njegovim uresničevanjem je postalo jasno, da LR Kitajska prevzema 
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ambicioznejšo vlogo v geopolitičnih odnosih. Politiko nadzorovane odmaknje-
nosti in selektivnega sodelovanja ter s tem omejevanja vstopanja na močno nad-
zorovan kitajski notranji trg sta zamenjali politika poseganja po geostrateških 
območjih od Azije do Evrope in uporaba orodij geoekonomije za oblikovanje po-
membnih centrov vplivanja po svetu, tudi v Evropi. Na to ravnanje LR Kitajske 
svet ni bil pripravljen, še manj pa to velja za članice Evropske unije. Vrstijo se 
akvizicije kritične infrastrukture v državah članicah, LR Kitajska spretno izkori-
šča ekonomsko šibkejšo, a še kako pomembno periferijo EU, kjer uresničuje zelo 
pomembne infrastrukturne projekte, kar že vpliva na prihodnji razvoj EU pa tudi 
odnosov med EU in drugim največjim svetovnim gospodarstvom. A projekt Pas 
in cesta je še veliko več, saj LR Kitajski načrtno zagotavlja prefinjeno prisotnost 
in tiho prevzemanje najvitalnejših trgovskih poti na svetu, kar bo temeljito spre-
menilo globalna geopolitična razmerja. 

Jelena Juvan raziskuje vlogo in pomen informacijsko-komunikacijske tehno-
logije, ki je v sodobni družbi dobila tolikšne razsežnosti, da govorimo o informa-
cijski družbi, v kateri veljajo zanjo specifične zakonitosti in izzivi. Tudi varnostno 
okolje informacijske družbe je specifično in v njem se pojavljajo novi varnostni 
izzivi, na katere se ne moremo učinkovito odzvati s tradicionalnimi metodami in 
sredstvi. Avtorica opredeli, kaj je informacijska družba, predstavi njene temeljne 
značilnosti ter razmeji uporabo pojmov »informacijski« in »kibernetski«, ki se v 
mednarodnem in slovenskem prostoru pogosto izmenjujeta, in sicer toliko, da 
govorimo o terminološki zmedi. Razvoj informacijske in komunikacijske tehno-
logije je družbi (in posamezniku) prinesel številne prednosti in nevarnosti, vendar 
pa je se je treba zavedati, da informacijsko-komunikacijska tehnologija sama po 
sebi ni problem, saj so njene varnostne implikacije odvisne izključno od človeške 
rabe. 

Marjan Malešič obravnava krizo, ki jo je povzročil virus covid-19, in odziv 
nanjo, ki sta pripeljala do številnih paradoksov in z njimi povezanega vedenja. 
Ob opori na teorijo paradoksa najprej naniza več primerov, ki so bili prepoznani 
na globalni ravni, v nadaljevanju pa se osredini na Slovenijo. Ta je bila ena naj-
uspešnejših držav pri spoprijemanju z virusom covid-19 v prvem valu epidemije 
in ena najmanj uspešnih v drugem valu. Vlada je ignorirala strukturo upravlja-
nja, ki je bila pred kratkim vzpostavljena za odziv na kompleksne krize in je raje 
improvizirala. Kljub strogim protivirusnim ukrepom, uvedenim v drugem valu, 
pozitivnih učinkov ni bilo še več mesecev po njihovi uvedbi. Medtem ko so obla-
sti od državljank in državljanov pričakovale spoštovanje ukrepov, so jih določeni 
predstavniki oblasti občasno kršili. Namesto da bi se vlada ukvarjala izključno z 
virusom, je odpirala nekatera občutljiva ideološka vprašanja in sprožala konflik-
te, pri čemer je izgubljala dragocen čas in energijo. Kljub obstoju načrtov smo 
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v vladnem naslavljanju javnosti pogrešali upoštevanje temeljnih načel kriznega 
komuniciranja. Protesti civilne družbe proti strogim vladnim ukrepom so po-
tencialno omogočali širitev okužbe in posledično uvajanje še strožjih ukrepov. 
Razpoložljivost cepiv je bila vse večja, pripravljenost prebivalstva cepiti se pa se je 
zmanjševala. Boj proti virusu je zahteval izjemne zdravstvene zmogljivosti, kar je 
hkrati pomenilo zanemarjanje drugih bolezni, ki bodo imele dolgoročen negati-
ven vpliv na javno zdravje. 

Maja Garb na začetku predstavi nekatere teorije družbenega zaupanja v insti-
tucije, ki jih v drugem delu aplicira na vojsko kot družbeno institucijo in vladno 
organizacijo. Zaupanje ljudi in celotne družbe do javnih institucij razumemo kot 
dokaz legitimnosti njihovega obstoja in delovanja, trud teh institucij zanj pa kot 
njihovo moralno dolžnost. Večina vojsk po svetu v svojih okoljih dosega visoko 
raven zaupanja; enako ugotavljamo za Slovensko vojsko. Raven zaupanja v voj-
sko in druge institucije je v Sloveniji sicer diskutabilna. Mednarodne primerjave 
namreč pokažejo, da v Sloveniji izražamo nižje zaupanje vanje kot v številnih 
drugih državah, kar pojasnjujemo s psihološkimi, kulturnimi in s političnimi te-
oretičnimi nastavki. Prav tako pa drži tudi institucionalna teorija oziroma teorija 
delovanja, saj nekatere raziskave kažejo, da ljudje vojski zaupajo predvsem, kadar 
ta dobro deluje.

Ljubica Jelušič ugotavlja, da so bili odnosi med vojaškimi družinami in vo-
jaškimi organizacijami – zgodovinsko gledano – vedno zapleteni ter da segajo 
od prepovedi, negiranja, tekmovanja pa do medsebojne lojalnosti in podpore. 
Raziskovanje vojaških družin v vojaški sociologiji se je razmahnilo po hladni vojni 
v povezavi s prehodom večjega števila oboroženih sil na poklicno popolnjevanje 
z vojaki ter zaradi povečanega sodelovanja držav v mednarodnih vojaških opera-
cijah in misijah. Pri tem sta bila uporabljena dva sociološka koncepta: pohlepne 
institucije ter ravnovesje med delovnim in življenjskim okoljem. V prispevku je 
prikazana zgodovina uporabe teh konceptov v vojaško-socioloških besedilih, na 
mednarodnih znanstvenih kongresih in primerjalno s tujino tudi v slovenski so-
ciologiji vojske.

Janja Vuga Beršnak nadaljuje razpravo o vojaških družinah. Te so že desetletja 
predmet preučevanja nekaterih večjih vojaških organizacij, medtem ko se v manj-
ših te teme raziskovalci/raziskovalke in tudi same vojaške organizacije dotikajo v 
manjši meri. V obdobju 2019–2022 izvajamo obsežen temeljni raziskovalni pro-
jekt, s katerim se postavlja in preverja model vplivov vojaškega življenja na zdravje 
in dobrobit vojaških družin na različnih socialnoekoloških ravneh. V prispevku 
so predstavljeni model in metodološki pristop k raziskovanju ter analiza manjše-
ga dela raziskovalnih rezultatov. Uporabljen je bil pristop mešanih metod (angl. 
mixed method approach) z izvedbo strokovnih intervjujev (N = 41), anket (N = 697) 
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in poglobljenih intervjujev. Avtorica pojasnjuje vpliv nekaterih vojaškospecifič-
nih dejavnikov tveganja na vojaško družino (splošno dinamiko in komunikacijo, 
partnerske odnose, dobrobit otrok in zdravje pripadnikov/pripadnic). Potrjuje se 
teza, da sta v slovenskem okolju najbolj vojaškospecifična dejavnika naslednja: 1) 
dolgotrajni in ponavljajoči se umiki pripadnika/-ce iz družinskega življenja (npr. 
mednarodne operacije in misije, dodatna izobraževanja, periodična usposablja-
nja); 2) dnevne delovne migracije. Oboje bolj kot na partnersko zvezo vpliva na 
dobrobit otrok. Za nadgradnjo podpornih mehanizmov je uporaben podatek, da 
vojaške družine prepoznavajo najslabše učinke dolgotrajne odsotnosti starša med 
otrokovim tretjim in dvanajstim letom. Malce manj, a še vedno močno obreme-
njujoče je obdobje adolescence, medtem ko je obdobje do dveh let bolj kot za 
otroka obremenjujoče za starša, ki ostane doma.    

Klemen Kocjančič analizira področje duhovne oskrbe v oboroženih silah z 
vidika civilno-vojaškega sodelovanja na primeru delovanja vojaških duhovnikov 
Slovenske vojske doma in v tujini. Vojaški duhovniki predstavljajo temelj religio-
zne duhovne oskrbe v oboroženih silah, pri čemer opravljajo naloge, ki so prvotno 
religiozne narave (pastorala, kateheza itn.), pa tudi naloge v podporo sami vojaški 
organizaciji (skrb za moralo, izobrazbo itn.). Potem predstavljajo povezavo z lo-
kalnim civilnim prebivalstvom (npr. vojaški tabori, skrb za vojaške družine itn.), 
pri čemer sodelujejo s posamezniki in z organizacijami civilne družbe. Njihovo 
delovanje na področju civilno-vojaškega sodelovanja je še posebej pomembno v 
sklopu mednarodnih operacij in misij.

 Miha Šlebir o sodobnih vojaških operacijah razmišlja v luči sistemskega pri-
stopa. Ta je v zadnjih desetletjih postal prevladujoč miselni okvir pri teoretski 
obravnavi vojskovanja. Čeprav je povezan s subjektivnostjo, nas sistemski pristop 
odvrača od redukcionistične, statične in od okolja izolirane obravnave stvarnosti 
ter nas usmerja k temu, da (oborožene) spopade vedno preučujemo kot del širše 
celote. Znotraj sistemske teorije so se kot posebej pomembna izkazala spoznanja 
teorije kompleksnih (prilagodljivih) sistemov, ki nam omogoča bolj poglobljeno 
razumevanje vojskovanja, pri čemer uporabljamo vednost, ki se je že uveljavila 
v številnih drugih vedah. Na podlagi navedenih izhodišč prispevek nadgrajuje 
razumevanje vojskovanja ter ga dopolnjuje s konceptoma atraktorja in kritičnega 
prehoda. Pri tem se avtor opira na izhodiščni pomen teh matematično-fizikalnih 
konceptov in ju povezuje s teorijo kompleksnih (prilagodljivih) sistemov na eni 
in teorijo vojaških ved na drugi strani. 

Anton Žabkar opozarja, da bojne flote držav tudi v mirnodobnem obdobju v 
bazah in na morju ob urjenju sistematično izvajajo bolj ali manj tvegane manevre, 
uporabljajoč pri tem letala, brezpilotnike in helikopterje pa tudi različna orožja. 
O teh medijsko zelo atraktivnih in nevarnih dogodkih je navadno pravočasno 
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obveščena širša domača in mednarodna javnost. Njen interes za tovrstne dejav-
nosti je bil še posebno velik med hladno vojno, ko sta se oba vojaškopolitična 
bloka – z oporo na svoj močen propagandni aparat – poskušala svetu predstaviti 
kot superiornejša od drugega. V prispevku so – z oporo na poročila z vaj in ma-
nevrov – prikazane večje odmevne nesreče površinskih vojnih ladij in podmornic 
obeh blokov, do katerih je prišlo med hladno vojno; poudarek je na klasifikaciji 
in statističnem prikazu nesreč različnih vrst vojnih ladij in podmornic (trčenja, 
nasedanja, požari, napake posadk pri streljanju na napačne cilje itn.); dodane so 
tudi pri nas do zdaj manj znane nesreče, ki so se v istem času zgodile v nekdan-
ji Jugoslovanski vojni mornarici. V sklepnem delu so predstavljeni nekateri po-
membnejši mednarodni organizacijski, pravni, informacijski, tehnični, logistični 
in drugi ukrepi, ki so jih po razpadu blokovskega ravnotežja preventivno sprejele 
vse bojne flote, da bi ob nesrečah lahko – z oporo na mednarodno pomoč – 
učinkoviteje kot nekoč posredovale, s poudarkom na reševanju človeških življenj 
in zmanjšanju škodljivih posledic novih tehnologij (kot so npr. jedrsko orožje, 
jedrski pogonski sistemi itn.). 

Rok Zupančič ugotavlja, da je v zadnjem desetletju prišlo do revolucionarnih 
spoznanj v razumevanju, kako se človeško telo odzove na travmatične izkušnje 
in druge stresne dejavnike. Zadnjega je še posebej veliko v pokonfliktnih druž-
bah, v katerih potekajo prizadevanja za gradnjo miru. Tam pogosto prihaja do t. 
i. »konglomerata travme« – kompleksnega soobstoja soodvisno prepletenih so-
cialnih, političnih, psiholoških in drugih problemov –, ki ljudem, živečim na 
pokonfliktnem območju, preprečuje prosocialno obnašanje (tudi odprtost do 
drugih etničnih, verskih idr. skupin, še posebej do tistih, s katerimi so bili v 
preteklosti zapleteni v oboroženi konflikt, zaradi česar je socialna distanca veli-
ka). Avtor identificira pomanjkljivosti aktualne paradigme gradnje miru ter na 
podlagi spoznanj s področja nevroznanosti in nekaterih drugih disciplin ponuja 
predlog, kako bi obstoječe pristope v gradnji miru dopolnili z inovativnim, ekspe-
rimentalnim načinom v obliki na novo zasnovanih praktičnih delavnic; te bi bile 
v nasprotju z dozdajšnjimi pristopi osredinjene na človeka, utemeljene pa bi bile 
na nedeljivosti (enosti) človeškega uma in telesa (fizisa) ter sodobnih nevropsiho-
loških in nevrobioloških dognanjih.

Iztok Prezelj in Teodora Tea Ristevska osvetlita razmerje med varnostjo in 
drugimi človekovimi pravicami kot temeljno dilemo v boju proti terorizmu. 
Avtorja najprej predstavita okvir za razumevanje tega razmerja v okviru koncepta 
človekove varnosti in koncepta demokratične varnosti, nato pa na osnovi študij 
primerov preučita kršenje človekovih pravic v imenu varnosti na primeru tajnih 
zaporov CIE v Evropi. Potrjujeta tezo, da je primer tajnih zaporov CIE v Evropi 
pokazal, kako krhko je razmerje med varnostjo in drugimi človekovimi pravicami 
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ter kako je to razmerje hitro mogoče nagniti v smer specifičnega vidika varnosti 
in političnega oportunizma s pomočjo netransparentnih oziroma tajnih ukrepov 
vlad ali obveščevalnih služb v mladih ali manjših demokratičnih državah v zame-
no za podporo velike sile. Študije primerov Litve, Poljske, Romunije in Severne 
Makedonije so pokazale, da so v svojem odzivu na »11. september« in v odnosih 
z ZDA dale prednost klasičnemu konceptu nacionalne varnosti pred konceptom 
človekove varnosti in konceptom demokratične varnosti, poleg tega pa so res-
no omejile suverenost na lastnem ozemlju, dovolile kršitve človekovih pravic na 
njem in zunaj njega (izredne izročitve) in pri tem sodelovale ter na koncu ovirale 
učinkovito in temeljito preiskavo tovrstnih zlorab.

Znanstvena monografija Kriza, varnost, vojska: preplet teoretičnih in empiričnih 
spoznanj je posvečena petinštiridesetletnici študija obramboslovja in delovanja 
Katedre za obramboslovje ter petintridesetletnici institucionaliziranega obram-
boslovnega raziskovanja v okviru Obramboslovnega raziskovalnega centra. Z njo 
se zahvaljujemo vsem dejavnim udeležencem in podpornikom pedagoškega in 
raziskovalnega procesa, torej pedagoškemu in raziskovalnemu osebju, strokovnim 
službam, diplomantkam in diplomantom, študentkam in študentom ter števil-
nim kolegicam in kolegom doma in po svetu, ki so s svojim pedagoškim, razisko-
valnim in publicističnim delom ali s svojo nesebično podporo omogočili razvoj 
obramboslovja kot znanstvene vede. 

Monografijo ponujamo v kritično presojo strokovni in laični javnosti. Ob nje-
nem izidu se iskreno zahvaljujem vsem avtorjem prispevkov, drugim sodelavcem 
Obramboslovnega raziskovalnega centra, Založbi Fakultete za družbene vede, 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ta financira razis-
kovalni program Obramboslovje P5-0206 in raziskovalni projekt Vojaško-specifični 
dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin J5-1786), Evropski ko-
misiji in drugim naročnikom naših raziskav.

Na podlagi povzetkov avtoric in avtorjev knjige zapisal Marjan Malešič 
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Varnostni izzivi na Balkanu in v 
povezavi z njim 

Anton Bebler

Uvod 
Kot del Evrope Balkan z drugimi evropskimi regijami deli številne probleme in 
varnostne izzive, hkrati pa se od njih že dolgo razlikuje v več pogledih. Samo 
poimenovanje te evropske regije je edinstveno v tem, da izvira iz turške besede 
perzijskega izvora za goro. Z njim so v XVIII. stoletju nemški zemljepisci po-
imenovali evropska posestva Otomanskega cesarstva, kar je ustrezalo njenemu 
uradnemu otomanskemu poimenovanju Rumeli. Poimenovanje Balkan se je v 
političnih besednjakih v več jezikih ohranilo tudi po l. 1913 in koncu prve bal-
kanske vojne, ko je bila otomanska oblast pregnana z večjega dela polotoka. Ta 
je dobil ime Balkanski, pa čeprav se je izvorno pomen pojma Balkan nanašal le 
na njegov del in ni vključeval ozemelj danes neodvisnih Hrvaške in Slovenije 
ter danes srbske pokrajine Vojvodine. Ta so v letih 1918–1991 pripadala trem 
inačicam Jugoslavije, ki so bile pretežno balkanske države. Zaradi teh sedmih de-
setletij povezave se je marsikje ohranilo vsebinsko neprimerno uvrščanje Hrvaške 
in Slovenije med balkanske države (Hudolej in Koloskov, 2021).

Balkan so več stoletij pretresali številni notranji konflikti, izbruhi oboroženega 
nasilja med etničnimi skupinami, vstaje, državni udari in tudi pogoste meddržav-
ne vojne. Zaradi te burne preteklosti sta v XX. stoletju dobila izraza Balkan in 
balkanizacija negativna vrednostna predznaka. Ni naključje, da je dobil celotni 
pas politične nestanovitnosti med evropsko celino in Pacifikom poimenovanje 
evroazijski Balkan (Brzezinski, 1997). Da bi se izognili diplomatskim prepirom 
v povezavi s poimenovanji Balkan in balkanski, še posebej od obdobja vojn na 
ozemlju Jugoslavije v letih 1990–1999, se je razširilo drugo, vrednostno nevtral-
no, a zemljepisno ne povsem primerno poimenovanje jugovzhodna Evropa. To 
poimenovanje se nanaša na 13 danes neodvisnih in splošno mednarodno prizna-
nih ter na tri splošno nepriznane države v trikotniku med Slovenijo, Moldavijo 
in Ciprom. Varnostno najbolj problematičen del tega širšega območja pa ostaja 
Balkan z 11 mednarodno priznanimi in s tremi splošno nepriznanimi državami. 
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Že dolga stoletja sta tesno povezana geopolitični razvoj na evropski celini in 
regionalna varnost na Balkanu. Na eni strani so delovanje velesil in premiki v 
razmerjih med njimi na evropski celini občutno vplivali na odnose med državami 
in paradržavnimi subjekti na Balkanu. Nekatere potencialne ali dejanske varnostne 
grožnje na Balkanu zadevajo tudi druge dele Evrope. Poleg tega so v zadnjih treh 
desetletjih z Balkana izvirale nekatere grožnje varnosti drugih evropskih regij. Za 
Balkan sta v večji meri kot za druge evropske regije značilni dve lastnosti – izjemna 
etnična, jezikovna, kulturna in verska raznolikost prebivalstva ter nadpovprečna 
občutljivost elit na zunajregijske vplive. Ti značilnosti sta predstavljali pomembna 
razloga, zakaj Balkan ni nikoli postal stanovitna regija z lastnim gravitacijskim 
središčem.

Zgodovinsko ozadje

Geopolitična nestanovitnost na Balkanu ima globoke zgodovinske korenine. 
Balkan meji na vzhodni Mediteran, osrednje- in vzhodnoevropsko ter črnomor-
sko regijo in/ali delno vključuje ta ozemlja. Dve tisočletji je bil Balkan križišče 
številnih večjih migracij prebivalstva z Vzhoda na Zahod, v manjši meri z Zahoda 
na Vzhod ter s Severa na Jug. Bil je tudi območje številnih vdorov in osvajanj oze-
melj z vseh smeri. Regijo, v kateri so živeli predniki današnjih Grkov, Albancev, 
Romunov in drugih, so približno pred dvema tisočletjema osvojili Rimljani. 
Delitev l. 395 na zahodno in vzhodno Rimsko cesarstvo z mejo, delno po reki 
Drini, se je do danes ohranila kot del današnje meje med Bosno in Hercegovino in 
Hrvaško ter s Srbijo. Migracije, povezane z osvajanji več skupin plemen Slovanov, 
Avarov, Hunov, Višigotov, Bolgarov, Madžarov, Turkov, ter priseljevanje Romov, 
Judov, Germanov in drugih so ustvarile zelo pestro sestavo prostorsko mešanega 
prebivalstva. 

Ne samó poimenovanje, ampak še danes velik del svoje specifike dolguje 
Balkan po izvoru centralnoazijskim turškim plemenom Seldžankov in Otomanov, 
ki so se preselila najprej na južni Kavkaz in Malo Azijo. Od tod so od l. 1354, 
ko so postavili svojo prvo utrdbo na takratni bizantinski obali, več kot tri stoletja 
širili svoja posestva na evropskem kopnem vse do ozemelj današnjih Madžarske 
in Ukrajine. Njihova vladavina je v posameznih deželah Balkana trajala od 307 
let (Ciper) do 542 let (Makedonija, Kosovo in Albanija). Otomanska vladavina je 
povzročila več pomembnih premikov v strukturi in delovanju balkanskih družb. 

Sprememba z najdolgoročnejšimi družbenimi, kulturnimi, političnimi in 
varnostnimi učinki je bila vse do naših dni uvedba sunitskega Islama kot državne 



15

  I.  Nacionalna, regionalna  in globalna varnost   

veroizpovedi Otomanskega cesarstva. Iz tega je izhajala od države vzpodbujana 
in delno vsiljevana islamizacija prebivalstva na osvojenih evropskih ozemljih. 
Islamizacijo so otomanske oblasti pospeševale, ob višji kot v takratni krščanski 
Evropi verski strpnosti, z izrazito pravno in s statusno podrejenostjo »never-
nikov«, z njihovim obdavčevanjem, z različnimi prepovedmi (ki niso veljale 
za muslimane) in drugimi diskriminatornimi ukrepi. Postopna islamizacija 
prebivalstva je imela za posledico izrazito socialno razslojevanje, ki je s časom 
pridobilo tudi etnično in prostorsko naselitveno razsežnost. Islamizacija je po-
vzročila verske delitve znotraj lokalnih etničnih skupnosti in oblikovanje na tej 
podlagi novih verskoetničnih skupnosti na Balkanu. Otomanske oblasti so po-
gosto uporabljale privilegirano islamizirano prebivalstvo za nadzor nad depri-
vilegiranim krščanskim prebivalstvom in za zatiranje njegovih uporov. Poleg 
tega so za nadzor nad najpomembnejšimi prometnicami in drugimi strateškimi 
lokacijami Otomani organizirano preseljevali na Balkan večje skupine maloa-
zijskega in kavkaškega prebivalstva (Turkomanov, Čerkezov idr.). S temi ukrepi 
so še bolj povečali etnično in kulturno raznorodnost prebivalstva ter ustvari-
li socialno podlago za trenja in konflikte med skupnostmi. Te so izrabljali za 
ohranitev svoje oblasti na Balkanu. Lojalne pripadnike islamiziranih skupnosti, 
asimilirane v otomansko kulturo, so kooptirali v vladajočo elito, jih postavljali 
tudi na najvišje državne položaje in jim prepuščali upravljanje z večjim delom 
cesarstva. Na najvišjih položajih velikih vezirjev (prvih ministrov) je bilo iz vrst 
balkanskih etničnih skupin in nastajajočih narodov največ Albancev (51) pa 
tudi nekaj Srbov. 

Otomanska vladavina in vojne Otomanov so imeli še najmanj dve politični in 
varnostno relevantni posledici. Povzročili sta prostorske premike in mešanje več 
etničnih skupin ter zaostrovanje versko obarvanih napetosti med njimi. Med temi 
sta po pomenu izstopala preseljevanje pravoslavnih Srbov proti severu in zahodu 
vse do Vojvodine in Vojne krajine na današnjih ozemljih Hrvaške in Slovenije 
ter razseljevanje Albancev na Kosovo ter na ozemlja današnje Srbije, Črne gore, 
Severne Makedonije in Grčije. Varnostne posledice teh premikov prebivalstva so 
se jasno pokazale več stoletij pozneje, v letih 1990–2004 v oboroženih spopadih 
in vojnah na ozemljih Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova in Severne 
Makedonije. Druga posledica Otomanske vladavine je bila v oblikovanju in utr-
jevanju meja med posameznimi administrativnimi enotami Rumelije (sandža-
ki, pašaluki in vilajeti) ter med Otomanskim cesarstvom in sosednimi državami. 
Med zadnjimi je najstarejša mednarodnopravno določena meja iz leta 1699, ki 
danes ločuje Bosno in Hercegovino od Hrvaške in delno tudi od Srbije. Ta nekoč 
zunanja meddržavna meja pa tudi del administrativnih meja Kosova sta bila pred-
met oboroženega spopadanja v zadnji balkanski vojni. 


