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UVOD

Organizirano in sistematično raziskovanje na obramboslovnem
področju sega v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so
potekale prve empirične raziskave, kar je leta 1985 pripeljalo do
ustanovitve Obramboslovnega raziskovalnega centra (ORC)1.
Raziskovanje se je razmahnilo med osamosvajanjem Slovenije
in v začetnem razvoju samostojne države, ko je obramboslovje s težavo zadostilo potrebam po analitičnih in raziskovalnih
podlagah za vzpostavitev in kasnejše prenove nacionalnovarnostnega sistema ter za vključevanje države v evroatlantske
varnostne povezave (Malešič 2013, 333). Če je bilo na samem
začetku razvoja raziskovalne dejavnosti financiranje odvisno
predvsem od sposobnosti pridobivanja posameznih projektov
in ni bilo ravno stanovitno, pa je od sredine devetdesetih let
obramboslovje vključeno v temeljno programsko raziskovanje,
ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za raziskovalno
dejavnost, kar pomeni trdnejši in bolj dolgoročno naravnan finančni temelj raziskovanja. V devetdesetih letih smo začeli z
obsežnejšim mednarodnim raziskovanjem, kar ostaja stalnica
obramboslovnega raziskovanja. V novem tisočletju je obramboslovje intenzivno sodelovalo pri ciljnem razvojnem raziskovanju za potrebe Ministrstva za obrambo, ki je bilo predvsem
uporabno in razvojno usmerjeno. V letu 2014 raziskovanje na
ORC poteka v okviru nacionalnega raziskovalnega programa,
temeljnega in dveh aplikativnih nacionalnih raziskovalnih projektov ter dveh evropskih raziskovalnih projektov.
1

Obramboslovni raziskovalni center je znanstvenoraziskovalna ustanova,
ki proučuje varnost in z njo povezane fenomene. Prek raziskovanja zagotavlja teoretični in empirični prispevek k razvoju obramboslovne vede,
pri čemer sodeluje z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. Center prispeva k razreševanju varnostnih vprašanj, problemov in dilem v
domačem in mednarodnem okolju. Eno od njegovih poslanstev je tudi
izobraževanje in usposabljanje doktorskih študentov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.
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Z vsebinskega vidika je raziskovanje na obramboslovnem področju v letih od 1983 do 2012 mogoče razdeliti na nekaj značilnih obdobij, pri čemer si pri njihovem poimenovanju lahko
pomagamo s prevladujočimi družbenimi okoliščinami, ki so
odločilno vplivale na vsebino raziskovanja. V prvem, »jugoslovanskem« obdobju (1983–1989) je bilo raziskovanje poleg
temeljnega cilja, »širjenja teoretičnih znanj«, usmerjeno tudi k
uporabnim ciljem, »kot so implementacija, optimizacija in racionalizacija« pri razvoju tedanjega obrambnega in varnostnega
sistema (več o tem v Grizold 1992, 171). Raziskovalni rezultati
so razkrili pojave institucionalne hipertrofije, ki je povzročala
neracionalnost in entropijo obrambnega in varnostnega sistema ter pojave odtujenega odločanja v ozkih vojaško-političnih
strukturah tedanje države, kar je bilo v očitnem nasprotju z
javno deklariranim procesom »podružbljanja obrambe in varnosti«. Za to obdobje raziskovanja so bile značilne tudi teme s
področja uporabe oboroženega nasilja v mednarodni politiki
socialističnih držav, pa tudi bolj uporabne teme, kot so pripravljenost mladih za izbiro poklica na vojaškem oziroma obrambnem področju, razvojne spremembe v obrambnem in varnostnem sistemu ter nekatere praktične teme s področja civilne
obrambe.
V osamosvojitvenem obdobju raziskovanja (1990–1991)
lahko izpostavimo projekt o nacionalni varnosti Slovenije, v
katerem smo proučevali vpliv političnih, ekonomskih in socialnih sprememb na varnost v Sloveniji, ki je bila tedaj še del
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), ter iskali sistemske in organizacijske rešitve na varnostnem področju
za nastajajočo samostojno državo. Raziskava je bila usmerjena
v prepoznavanje stališč, mnenj, prepričanj in vrednot javnosti
in v oblikovanje modelov zagotavljanja nacionalne varnosti pri
posameznih političnih strankah in družbenih gibanjih, ki so se
porajala v Sloveniji (več o tem v Grizold 1992, 174). S tem je bil
nakazan možni model zagotavljanja varnosti Slovenije, ki bi bil
hkrati legitimen ter racionalen in učinkovit. V tem duhu je bila
izvedena tudi raziskava o starešinskem kadru, ki je preverjala
možnost poklicnega vključevanja rezervnih vojaških starešin v
nastajajočo Slovensko vojsko. Hkrati s tem je potekala raziskava
o demilitarizaciji Slovenije in nacionalni varnosti, v kateri smo
ugotavljali, pod katerimi pogoji bi bila lahko demilitarizacija
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uresničljiva izbira za državo v nastajanju. Osvetlili smo različna
vprašanja, dileme in argumente, ki so bili podlaga za politično
odločanje. Sledila je vojna za Slovenijo in prva raziskava po njej
se je nanašala na sodelovanje pripadnikov Teritorialne obrambe
v oboroženih spopadih z Jugoslovansko ljudsko armado (JLA).
Raziskovanje neposredno po vojni je prineslo novo kakovost,
saj je omogočilo stvarno empirično potrjevanje hipotez, ugotovljene zakonitosti oboroženega boja, prednosti in pomanjkljivosti delovanja Teritorialne obrambe pa so bile upoštevane pri
razvoju slovenskih oboroženih sil. Projekt Temelji nacionalne
varnosti Republike Slovenije, ki zaokrožuje osamosvojitveno
obdobje raziskovanja, je bil eden ključnih za oblikovanje sistema nacionalne varnosti, saj je bil praktično naravnan in je ponudil teoretsko-konceptualne, geopolitične, vojaškostrateške,
sistemske in organizacijske premisleke o zagotavljanju varnosti
sodobne države.
Poosamosvojitveno obdobje raziskovanja (1992–1997) prinaša projekte, ki analizirajo posamezne fragmente vojne za Slovenijo, hkrati pa se analiza širi tudi na druga območja nekdanje
SFRJ, kjer so potekali oboroženi spopadi. Še naprej potekajo
projekti, ki so podlaga za oblikovanje in utrjevanje nacionalnovarnostnih struktur in politike, hkrati pa se pojavljajo nekatere bolj sofisticirane teme s področja sociologije vojske, predvsem civilno-vojaška razmerja v sodobni družbi, obrambno
prestrukturiranje in konverzija ter vojaški poklic (več o tem v
Grizold 1998, 228–229). Za to obdobje raziskovanja je značilno
odpiranje obramboslovnega raziskovanja v mednarodno okolje, saj smo na začetku devetdesetih let začeli izvajati raziskave
za tuje naročnike, katerih interes za območje nekdanje SFRJ se
je zaradi vojn izjemno povečal. Poleg tega se je pojavljalo vse
več problemov, ki so bili zapuščina nekdanjega socialističnega
sistema, njegovega razvejanega obrambno-vojaškega aparata,
in ki jih je bilo treba raziskovati in reševati v praksi.
Povezovalno obdobje raziskovanja (1998–2001) se začne s
projektoma Varnostne povezave v Evropi ter Slovenska varnostna politika in Nato, ki poskušata pojasniti tedanje evropsko
varnostno okolje z vidika procesov združevanja Evrope in širitve Nata, pomen posameznih varnostno-obrambnih institucij
ter vlogo Slovenije v teh procesih. Projekta jasno postavita, da
varnosti ni mogoče zagotavljati zgolj v nacionalnih okvirih in
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da se varnostna prizadevanja ne morejo osredotočiti zgolj na
vojaške probleme, ampak je treba upoštevati tudi številne nevojaške razsežnosti ogrožanja in zagotavljanja varnosti (Malešič
2002, 230). V tem obdobju je vključenost raziskovalne skupine
v mednarodne projekte že skorajda dosegla obseg raziskovanja
v nacionalnem okviru. Še naprej potekajo analize posameznih
vidikov oboroženih spopadov na območju nekdanje SFRJ in reševanje konkretnih problemov razvoja sistema nacionalne varnosti Slovenije, o čemer pričajo projekti Slovenska mladina in
vojaški poklic, Hierarhija in struktura dokumentov s področja
nacionalne varnosti ter Popolnjevanje oboroženih sil, ki je bil
strokovna podlaga za prehod z obvezniškega (naborniškega) na
poklicni način popolnjevanja Slovenske vojske.
Razvojno obdobje raziskovanja (2002–2007) je bilo izrazito
zaznamovano z raziskovanjem v okviru ciljnega raziskovalnega
programa Znanje za varnost in mir. Odpirali smo nova raziskovalna področja, kot sta upravljanje in vodenje v kriznih razmerah, še posebno ob naravnih in drugih nesrečah, ki so prinašala
teoretsko-konceptualno, strukturno in predvsem funkcionalno obravnavanje kriz ter odzivanja nanje (več o tem v Malešič
2006, 281). Značilen je tudi projekt Definicija in zaščita kritične
infrastrukture, ki je omogočil prepoznavanje najbolj ogroženih
objektov in procesov v državi ter njihovo zaščito. Popolnoma
novo področje je tudi proučevanje mirovnih operacij in misij, v
katerih so sodelovali Slovenska vojska, policija in civilni funkcionalni strokovnjaki, in sicer proučevanje z družboslovnega, še
posebno (vojaško) sociološkega vidika. Proučevali smo tudi pomen obveščevalno-varnostnih služb v sodobnem asimetričnem
bojevanju in vlogo specialnih oblik organiziranja na tem področju v novejši slovenski zgodovini. Tudi v tem obdobju raziskovanja na obramboslovnem področju so potekali projekti, ki
so proučevali človeške vire za delovanje v obrambnem sistemu.
Prav tako so predmet proučevanja različni vidiki zagotavljanja
varnosti v Evropi, še posebno v njenem jugovzhodnem delu, in
delovanje mednarodnih varnostnih struktur, predvsem delitev
varnostnih nalog med Natom in Evropsko unijo.
Zadnje obdobje raziskovanja lahko poimenujemo kot krizno
obdobje (2008–2013), katerega zaključek iz analitičnih razlogov postavljamo na konec leta 2013, čeprav še traja. Besedna zveza »krizno obdobje« je primerna tako z vidika splošne
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gospodarske krize v Sloveniji, ki omejuje raziskovalne možnosti, kot zaradi zastoja v odnosih med Ministrstvom za obrambo
in ORC, saj je sodelovanje iz različnih, predvsem finančnih razlogov praktično prekinjeno. Kljub temu je to obdobje plodnega temeljnega raziskovanja, ki ga spremljajo sporadični preboji
na področju aplikativnega, predvsem »evropskega« raziskovanja (več o tem v Malešič 2010, 353). Posegamo na naslednja
tematska področja: varnostni sektor na globalni in nacionalni
ravni, preoblikovanje obrambnih politik in sistemov, vojaško in
civilno krizno upravljanje Evropske unije, človekova varnost,
terorizem in organizirani kriminal na Zahodnem Balkanu, teroristično ogrožanje letalskega prometa v Evropi ter evakuacija
v primeru jedrske nesreče.
Za analizo odnosa slovenske javnosti do varnostnih vprašanj,
ki je domena te knjižice, je pomembno poudariti, da se v javnomnenjskem raziskovanju nekatere splošne spremenljivke o varnosti pojavijo že prej, bolj celovito pa v javnomnenjski raziskavi,
izvedeni v letu 1982, in od tedaj je raziskovanje javnega mnenja
stalnica raziskav na obramboslovnem področju. Torej so vsa
zgoraj orisana obdobja in skoraj vse teme raziskovanja prežeti
s proučevanjem mnenj, prepričanj, stališč in vrednot slovenske
javnosti, še posebno od leta 1990, ko je tovrstno raziskovanje
postalo bolj sistematično, dosledno in do določene mere tudi
standardizirano. V analizi se bomo osredotočili na to obdobje,
kar pomeni, da bomo v njej uporabljali podatke iz javnomnenjskih raziskav, opravljenih v letih 1990/91, 1994/95, 1999, 2001,
2003, 2005, 2007, 2009 in 20122. Vse raziskave so bile izvedene
z metodo neposrednega anketiranja na terenu z uporabo standardiziranega vprašalnika3. Potekale so na reprezentativnem
vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Leta 1990/91 smo v
vzorec zajeli 2100 anketirancev, kasnejši vzorci pa so zajeli okoli
1000 anketirancev.4 Tematska področja, ki jih naštete raziskave
vsebujejo, lahko strnemo v ogroženost Slovenije in njenih prebivalcev, nacionalnovarnostni sistem, mednarodne varnostne
strukture in varnostno kulturo. K temu vsebinskemu jedru so
bili občasno dodani tematski sklopi: človeški viri v Slovenski
2

3
4

Pri določenih spremenljivkah smo uporabili tudi rezultate drugih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
pri Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani.
Terensko fazo raziskav, vnos in obdelavo podatkov je izvedel CJMMK.
Več o metodologiji raziskav gl. v Toš 2009.
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vojski, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vojaški poklic, mirovne operacije in misije, terorizem in drugi.
V analizi bomo podrobno obravnavali naslednje teme: zaznava
ogroženosti varnosti države in njenih prebivalcev, vrednotna
usmerjenost slovenske javnosti, ko gre za varnost ali z njo povezana vprašanja, odnos javnosti do Slovenske vojske, sistema
zaščite, reševanja in pomoči ter njen odnos do mednarodnih
varnostnih organizacij, še posebno do Evropske unije in Nata.
Najprej bomo predstavili in interpretirali podatke o posameznih temah, pri čemer bomo pri izbranih spremenljivkah opravili tudi dodatne statistične analize splošnih podatkov, potem
pa bomo podatkovne trende presodili v luči (1) ključnih teoretskih paradigem sodobne varnosti, (2) teorije o legitimnosti vojske v sodobni družbi, (3) teorije kriznega upravljanja in vodenja
ter (4) premislekov o racionalnosti, stanovitnosti, doslednosti
in intenzivnosti javnega mnenja o varnostnih temah v daljšem
časovnem obdobju. Sklep bo ponudil sintezo ključnih spoznanj
in nekaj splošnih trendov odnosa slovenske javnosti do varnosti in z njo povezanih vprašanj.
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ZAZNAVA OGROŽENOSTI

Zaznavo ogroženosti postavljamo v izhodišče analize, saj v
marsičem določa odnos javnosti do drugih spremenljivk, ki jih
merimo v raziskavi. Domnevamo, da je presoja posameznih
virov ogrožanja ključna za podporo javnosti nekaterim nacionalnim in mednarodnim varnostnim strukturam in njihovi
dejavnosti, saj prav te strukture s svojo dejavnostjo skrbijo za
varnost prebivalcev. Če bi javnost zaznala veliko vojaško ogroženost, bi verjetno bolj podprla večje obrambne izdatke, krepitev obrambnega sistema, večjo povezanost Slovenije v mednarodne varnostne strukture, klasične vojaške naloge ipd. In obratno, nezaznavanje vojaške ogroženosti v javnosti lahko pomeni
odmik od tovrstne podpore in poudarjanje pomena nevojaških
vidikov varnosti.
Graf 1: Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem
položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

FDV – CJMMK, ORC, Slovensko javno mnenje, 2001–2012

