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Uvod 
Varnost je ena od temeljnih vrednot posameznika/-ice in družbe. Poznamo različne 
dimenzije in ravni dojemanja ter zadovoljevanja potrebe po varnosti. Pri tem 
se varnost obravnava predvsem na ravni individualne, nacionalne, mednarodne, 
globalne in človekove varnosti (Sotlar in drugi 2020). Koncept varnosti je večdi-
menzionalen in definiran glede na stanje in kontekst (Smith in Brooks, 2013). 
Varnost nikakor ne more biti razumljena kot odgovor na posamezen vir ogroža- 
nja, ampak sta potrebna prepoznavanje in celovit odziv na kompleksne varnostne 
izzive sedanjosti ter prihodnosti, pri tem pa ni dobro pozabiti lekcije, naučene 
v preteklosti. Varnostni izzivi se preučujejo po različnih kriterijih, na primer gle-
de na verjetnost pojava ali vpliv, ki ga imajo na posameznika, družbo, državo ali 
mednarodno skupnost. 

Letošnje poročilo o svetovnih tveganjih (The Global Risk Report, 2021) po-
udarja okoljska (npr. dostopnost naravnih virov, ekstremne vremenske razmere), 
tehnološka (informacijska varnost) in družbena tveganja, kamor se uvršča tudi, 
danes aktualno, širjenje nalezljivih bolezni. Zaradi ekonomske in socialne kri-
ze, ki sta zaznamovali prejšnje desetletje, pandemija navdaja z nelagodjem; ne 
le zaradi zdravja, ampak tudi strahu pred krepitvijo socialnih tveganj. Premalo 
se zavedamo, da je sedanja generacija mladih in tistih v srednjih letih (približno 
do starosti 40 let, op. a.) ravno dobro izšla iz ene ekonomske krize, ki je zanjo  
pomenila zaposlitveno in eksistencialno nestabilnost ter okrepila prekarnost. 
Zaradi pandemije se nakazuje vstop v drugo tovrstno ekonomsko in socialno 
krizo. Mladi morda vstopajo v zaposlitveno ledeno dobo (an employment ice age) 
(The Global Risk Report, 2021), kar bo, v odsotnosti družbenega konsenza gle-
de ustreznih ukrepov, dolgoročno najverjetneje vplivalo na družbene odnose ter 
varnost in ustvarilo novo »izgubljeno generacijo«. Pri tem poročilo opozarja na 
sekundarne učinke tveganj, ki lahko vodijo do izbruha znotraj- in meddržavnih 
konfliktov. Oboji sicer lahko ostajajo pri nizkih intenzitetah (npr. spor, latenten 
konflikt, nenasilna kriza), ampak večkrat se razvijejo v nasilno krizo, omejeno 
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vojno ali vojno (Conflictbarometer (HIIK.de)).1 Pri več kot polovici konfliktov 
njihova intenziteta terja vključevanje vojske v njihovo razrešitev. 

Tudi v slovenskem prostoru raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) že de-
setletja meri družbeno percepcijo groženj in varnostnih tveganj, pri čemer ra-
ziskovalci/-ke ugotavljajo/-mo, da so kot največje tveganje med prebivalstvom 
razumljene socialna neenakost, ekonomska kriza, naravne in druge nesreče idr. 
Upam si trditi, da v začetku leta 2021 prebivalstvo kot najbolj ogrožajoča ra-
zume zdravstvena in epidemiološka tveganja – virus SARS-CoV-2. Dobro leto 
širjenja virusa in s tem povezanih omejitev, ki so zarezale v vsakdanje življenje 
ljudi in prednje postavile neizmerne preizkušnje, je gotovo oblikovalo percepcijo 
groženj in varnostnih tveganj v slovenski, evropski, svetovni družbi. Razkrili 
sta se kompleksnost paradigme varnosti in nujnost globalne povezanosti pri 
prepoznavanju in odzivanju na varnostne izzive prihodnosti. 

Pandemija tudi kaže potrebo po boljši pripravljenosti, usposobljenosti posa-
meznikov za odzivanje na raznolika varnostna tveganja; tokrat govorimo o zdra-
vju, naslednjič morda o informacijski varnosti, naravnih nesrečah in drugih ob-
likah varnostnih izzivov. S tem bo družba kot celota krepila svojo odpornost. Na 
ravni države pa se je pokazala nujnost večje medsebojne povezanosti različnih 
ter morda na videz nepovezanih državnih podsistemov. Brez dvoma gre za kom-
pleksno krizo, ki ima v osrčju pandemijo in torej zdravstveno tveganje, a se, za-
radi časovne dimenzije in posledic, preliva na področje gospodarstva, socialnega 
in psihološkega zdravja prebivalstva idr. Ta kompleksna kriza je razkrila, da bi 
morali biti podsistemi, kot so obramba, notranja varnost, zdravstvo, gospodar-
stvo, šolstvo, znanost in drugi, na ravni države tesno prepleteni, globalno pa vsaj 
zmerno povezani. Javni sektor bi se moral razviti v dobro utečeno mrežo povezav 
in sodelovanja. 

Podobno, a v manjšem obsegu, je razkrila že migrantska kriza 2015/2016. V 
tistem primeru je šlo sicer bolj za kompleksno krizo države in njenih podsistemov, 
saj prebivalstvo ni bilo prizadeto v tolikšni meri in tako celovito kot pri pande-
miji. Pred migrantsko krizo se je del Slovenije soočil tudi z žledom (2014), ki je 
prav tako predstavljal visoko stopnjo tveganja za življenje in kakovost bivanja dela 
družbe ter pokazal pomen povezanosti med državnimi podsistemi. Ne nazadnje 
pa naj omenim še ekonomsko in socialno krizo pred slabim desetletjem, ki je v 

1 Poročilo Konfliktbarometer ponuja podatke, da je bilo v letu 2020 na svetu 139 sporov ali 
nenasilnih konfliktov, 180 nasilnih kriz in 40 omejenih vojn ter vojn. Zadnjih je 21, torej 6 
več kot leto pred tem. Večina vojn in omejenih vojn je znotrajdržavna.
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Sloveniji sledila svetovni gospodarski krizi in je pomembno vplivala na kakovost 
življenja in prihodnost posameznika in družbe.

Slovenija se tako že skoraj desetletje sooča z različnimi varnostnimi tveganji 
in krizami, ki variirajo po svoji kompleksnosti. Vsekakor pa različna varnostna 
tveganja na svoj način vplivajo na posameznika, družbo, državo in dinamiko glo-
balnega sveta.

Posameznik/-ica varnost razume z vidika svojih osebnih potreb in jo omejuje 
na vsakdanje življenje svojih najbližnjih (Sotlar, Grizold in Vuga, 2020). Na pri-
mer varnost v prometu pri dnevnih migracijah, gibanju v svojem neposrednem 
okolju, uporabi interneta, gradnji potresno varnega bivališča, naravnih in drugih 
nesrečah ipd. Torej pri dogodkih, ki predstavljajo varnostno tveganje in ogrožajo 
kakovost življenja ali samo življenje posameznika in njegovega bližnjega okolja 
(npr. družina, socialna mreža). Država pa mora razviti mehanizme za prepozna-
vanje varnostnih tveganj, ki predstavljajo grožnjo – ne le posamezniku, ampak 
celotni družbi ter celo obstoju države, tako znotraj kot zunaj meja. Država mora 
nadalje razviti metode za odzivanje na grožnje ter vzpostaviti in krepiti sisteme, ki 
so nosilci odziva na različne varnostne grožnje, tako individualne (npr. policija, 
zdravstvo) kot tudi družbene in državne (npr. vojska, zaščita in reševanje, epide-
miološka stroka). Mednarodna skupnost deluje širše, in sicer naslavlja grožnje, ki 
se prelivajo prek meja nacionalnih držav in predstavljajo neposredna in posredna 
varnostna tveganja mednarodni skupnosti – državam, družbam, posameznikom 
(Sotlar, Grizold in Vuga, 2020). Pomembna mehanizma predstavljajo na primer 
diplomacija in mednarodne operacije in misije (MOM) različnih intenzitet. 

Ko govorimo o MOM, ne smemo spregledati posredne povezave med med-
narodno varnostjo in varnostjo države ter posameznika. Vzemimo na primer so-
delovanje Slovenije na MOM v JV Evropi (predvsem BiH in Kosovo), ki morda 
na prvi pogled nima vpliva na varnost Slovenije, kaj šele njenih prebivalcev/-k. 
Globlji pogled pa razkrije, da pravzaprav Slovenija: 1) s sodelovanjem Slovenske 
vojske (SV) na MOM zagotavlja več varnosti v regiji in s tem prispeva h krepitvi 
kakovosti življenja; 2) s sodelovanjem s svetovalci/-kami na različnih področjih 
prispeva k pokonfliktni obnovi z izgradnjo državnih podsistemov, ki bodo ne-
koč samostojno zagotavljali varnost, obrambo, zdravstveno oskrbo, socialno var-
nost idr.; 3) s sodelovanjem policistov/-k prepoznava in pomaga sankcionirati 
organizirani kriminal, ki je povezan tudi s Slovenijo in njegovi negativni učinki 
se prelivajo v slovensko družbo ter na posameznika. Slovenija s prisotnostjo na 
omenjenem območju ne prispeva le k njegovi stabilizaciji, ampak zagotavlja več 
varnosti v Sloveniji ter omogoča na primer delovanje slovenskega gospodarstva in 
varno gibanje posameznikov/-ic v regiji. 
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To je zgolj en primer pozitivnih implikacij sodelovanja države in posamezni-
kov (pripadnikov/ic vojske in policije ter civilnih strokovnjakov in diplomaci-
je) pri zagotavljanju mednarodne varnosti na državno in individualno varnost. 
Tovrstne neposredne pozitivne implikacije ni moč identificirati pri vseh dejav-
nostih Slovenije v mednarodnem okolju, vendarle pa državljani in državljanke 
pričakujemo, da tisti, ki sprejemajo odločitve, poznajo vsaj posredne pozitivne 
učinke ter jih tudi ustrezno predstavijo javnosti. 

Ob tem pa seveda ni vedno sinergije med varnostjo posameznika, družbe in 
države. Pri najvišji stopnji ogrožanja države, torej ko pride do vojne, sta interes 
države in potreba posameznika/-ice po varnosti lahko v nasprotju. Država s svojo 
zahtevo po obrambi teritorija in suverenosti namreč prisili posameznika/-ico, da 
tvega svoje življenje, torej je ogrožena njegova/njena varnost. Kot je ne nazadnje 
ogrožena tudi varnost pripadnikov/-ic SV in policije ter drugih, ki so v imenu 
države napoteni na različna krizna območja ter svoje delo opravljajo na MOM. Pri 
tem moram poudariti pomen svobodne izbire posameznikov/-ic, da se zaposlijo 
v represivnem aparatu, in njihove strokovnosti na področju dela, ki ga oprav- 
ljajo. Z morebitnim obveznim vstopom v represivni aparat pa bi prišlo do krepitve 
konflikta med potrebami in pravicami posameznika/-ice ter zahtevami države. 

Ta konflikt med potrebo posameznika/-ice po zadovoljevanju osebne varnos-
ti in potrebo države po zagotavljanju družbene ali mednarodne varnosti lahko 
opazujemo ter pojasnjujemo tudi z razumevanjem kulture in značilnosti dolo-
čenega okolja. Ker se v tej monografiji osredotočam na slovensko državo, druž-
bo in njeno vojsko, me je zanimala slovenska kultura. Za opredeljevanje te je v 
središču Hofstedejeva (2001) klasifikacija kulturnih dimenzij, ki so prisotne v 
slovenskem okolju, k čemur dodajam ugotovitve nekaterih slovenskih avtoric in 
avtorjev. Primarna in sekundarna socializacija se izvajata skladno s kulturo, v ka-
teri je posameznik/-ica rojen/-a in predvsem vzgojen/-a. Vrednote, simboli, tradi-
cije in drugo, ki veljajo v določeni družbi, se bolj ali manj intenzivno prenašajo na 
naslednje rodove ter oblikujejo odnos posameznika/-ice do različnih vprašanj, kar 
skupaj s stališči drugih posameznikov/-ic oblikuje družbo. Tudi njen odnos do 
varnosti. Odnos do varnosti je tako uokvirjen s slovensko kulturo in pojasnjevan 
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skozi longitudinalne meritve javnega mnenja (SJM). Pri tem poudarjam odnos 
do tveganja, ki je v slovenski družbi izrazito negativen, in potrebo po stabilnosti.

Nadalje je skozi prizmo odnosa posameznika do varnosti celotne družbe, ka-
tere branik bi morala biti država2, moč opazovati tudi odnos družbe do enega 
ključnih sistemov za zagotavljanje varnosti, to je vojske. Ta je osrednji in tudi skraj-
ni mehanizem države za zagotavljanje varnosti, in sicer kot branik pred zunanji-
mi grožnjami. Nadalje je vojska pomemben mehanizem države za zagotavljanje 
mednarodne varnosti, saj je izvajalka in velikokrat nosilka uresničevanja zavez 
Slovenije na področju varnosti v mednarodnem prostoru. V opazovanju dejav-
nosti SV znotraj države in izhajajoč iz pričakovanj posameznika/-ice ter družbe 
ob različnih naravnih in drugih nesrečah (socialni imperativ) ugotavljam, da je 
SV tudi pomemben mehanizem zagotavljanja notranje varnosti, in sicer kot so-
delujoča pri odzivanju na naravne in druge nesreče, migracije, zdravstveno-epi-
demiološke krize ipd. 

Vojaška organizacija se ves čas razvija in spreminja. Posledično se spreminja tudi 
njen položaj v družbi. Sociološko raziskovanje vojaške organizacije se je razvijalo 
zlasti od druge svetovne vojne dalje, pri čemer so bili upoštevani tako splošni kot 
tudi zelo posebni vidiki njenega delovanja. V zadnjih treh desetletjih je opazen 
razvoj vojaške sociologije kot posebne sociologije, ki preučuje vojsko kot družbe-
no skupino in institucijo.3

Slovenska družba4 vojaški poklic dojema kot posebno odgovoren (83 %) in ne-
varnejši od drugih (80 %) ter kot poklic, ki nalaga veliko omejitev (72 %). 85 od-
stotkov javnosti meni, da bi moral biti vojaški poklic dostopen tako moškim kot 
ženskam. Vojaška organizacija torej predstavlja pomemben del slovenske družbe, 
ki priznava poseben status vojaškemu poklicu. Na obliko in evolucijo SV vplivajo 
dejavniki na različnih ravneh.

V središče monografije sem postavila dvoje, družben odnos do varnosti in 
posebne značilnosti vojaške organizacije, pomembnega mehanizma zagotavljanja 

2 Kot primer odnosa med posameznikom, družbo in državo navajam cepljenje proti SARS--
CoV-2. Posamezniki/ ice so zadržani/-e do novega cepiva in večina bi si želela, da je najprej 
cepljen »tisti drugi«, pri tem pa najbrž vsi razumemo, da je za ustavitev širitve virusa potrebna 
določena raven družbene odpornosti, imunosti (zdravniška stroka govori o cilju 70-odstotne 
precepljenosti). Torej družba smo posamezniki/-ice in ob določenih varnostnih tveganjih smo 
lahko uspešni le, če družbeno dobro postavimo pred osebne strahove ali želje. 

3 Vojaško organizacijo in njene značilnosti z različnih vidikov preučujejo tako vojaški sociologi 
kot tudi politologi, psihologi, antropologi in drugi.

4 Podatki SJM na temo varnosti, od 2003 do 2012 (Jelušič in drugi, 2005; Malešič in drugi, 
2007; 2009; 2012).
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varnosti. Pri tem sem uporabila Bronfenbrenerjevo (1986) ekološko teorijo, ki 
služi kot okvir za analizo odnosa do varnosti in umestitve vojske v slovensko 
družbo. Vprašanja, ki se prepletajo skozi monografijo, so: 1) kakšna je slovenska 
kultura in kako sooblikuje družben odnos do varnosti ter posredno tudi vojske; 
2) kako se je v zadnjih 30 letih, v času samostojne države, SV umestila v družbo, 
kakšna so družbena pričakovanja in s tem povezana evolucija tako funkcionalnega 
in socialnega imperativa; 3) kako relativno mlada vojska zmore prepoznati vse 
izzive svoje pohlepnosti (npr. Coser, 1974) ter sedanjega in prihodnjega varnost-
nega okolja in nagovoriti pripadnike/-ice SV k »zvestobi«. 

V prvem delu monografije je odnos družbe do varnosti umeščen v slovensko 
kulturo, pri čemer se opiram na Hofstedejevo klasifikacijo kulturnih dimenzij 
in odnos slovenske družbe do varnosti pojasnjujem z raziskavami SJM. Kultura 
pomembno vpliva na evolucijo odnosa družbe in politike do SV ter posledično na 
razvoj same vojske v mejah in okvirjih omenjenega odnosa. Nadalje so v mono-
grafiji predstavljeni institucionalni ustroj SV, civilno-vojaški odnosi in, skozi oči 
javnega mnenja, tudi pričakovanja glede izpolnjevanja socialnega ter funkcional-
nega imperativa. V analizah različnih raziskav SJM se namreč zrcali odnos splošne 
javnosti do vojske in njenih nalog. 

Drugi del pričujoče razprave je tako namenjen pregledu nekaterih elemen-
tov, ki definirajo vojaško organizacijo v slovenskem prostoru na mezo in mikro 
ravni, in sicer vojaška kultura, identiteta, vodenje, spolna reprezentativnost pa 
tudi pomen mednarodnih operacij in misij za (pre)oblikovanje vojaške kulture ter 
identitete. Vprašanje spola v vojski ni pomembno le z vidika družbene reprezen-
tativnosti, ampak tudi zaradi odnosa med spoloma na področju plačanega dela in 
skrbstvenih funkcij v vojaški organizaciji. V Sloveniji model polne zaposlenosti 
žensk ne pomeni nujno tudi enakovrednega prevzemanja skrbstvenih funkcij s 
strani moških, kar predstavlja dvojno obremenjenost žensk (Hrženjak, 2016). V 
moškosrediščni organizaciji so vzorci delitve vlog med spoloma še bolj prisotni in 
pripadniki SV morda imajo doma partnerko, ki prevzema skrbstvene funkcije v 
času njihovih pogostih odsotnosti, a pripadnice najverjetneje te podpore nimajo. 
Zanje je morda še posebej pomemben model večgeneracijske družinske poveza-
nosti, ki je prisoten v slovenskem okolju. O izzivu usklajevanja med delom in 
družino za oba spola pa pišem v tretjem delu monografije. 

Ne nazadnje se bom v tretjem delu monografije osredotočila na individualno 
ali notranjo raven vojaške organizacije, in sicer prek Coserjevega (1974) kon-
cepta pohlepnosti vojaške organizacije, ki jo je na vojaško organizacijo in dru-
žino aplicirala Segal (1986). Vojaške zahteve segajo vse od ponavljajočih se dol-
gotrajnih odsotnosti do visoke stopnje tveganja pri opravljanju nalog. Zahteve, 
ki jih vojaška organizacija postavlja svojim članom/-icam, se prelivajo tudi na 
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družino, medosebne odnose, odnose z otroki in na druga področja posamezniko-
vega/-ičinega življenja. Nedvomno pa so posebnosti vojaške organizacije pomem-
ben dejavnik za motiviranje iskalcev zaposlitve in še pomembnejši za zadrževanje 
že zaposlenih pripadnikov/-ic. 

V monografiji preučujem vlogo kulture pri razumevanju koncepta varnosti in 
oblikovanju odnosa do nje. Nadalje se osredotočam na vojsko, Slovensko vojsko, 
kot enega ključnih mehanizmov zagotavljanja nacionalne obrambe in medna-
rodne varnosti. Kot zapisano uvodoma, pa ponovno poudarjam, da varnosti ni 
mogoče niti razumeti niti zagotavljati linearno, saj gre za kompleksen koncept, 
ki sega vse od posameznikove do globalne ravni. Na kakšen način, s katerimi in 
kolikšnimi sredstvi se bo zagotavljala varnost, je odvisno od stanja, percepci-
je tveganj, dejanskih groženj in, kar je zelo pomembno, družbenega konsenza 
glede prioritet ter pripravljenosti družbe, da se odpove svojim ugodnostim, 
pravicam in celo individualni varnosti za doseganje varnosti družbe, države. 

V znanstveni monografiji se prepletajo tako različni koncepti in teorije kot 
tudi različne dimenzije in ravni varnosti, saj je zadnjo nemogoče preučevati line-
arno. Analitični okvir temelji na dognanjih raziskovalcev in raziskovalk v med-
narodnem prostoru. Ugotovitve, značilne za slovenski prostor, pa izhajajo iz raz-
iskav, izvedenih na ali v sodelovanju z Obramboslovnim raziskovalnim centrom, 
ter mojega znanstvenoraziskovalnega dela.5

 

5 Človeški dejavnik v obrambnem sistemu (Jelušič in drugi, 2004–2006); Družboslovna 
analiza delovanja SV v misijah in poveljstvih na mednarodnih dolžnostih (Jelušič in drugi, 
2006–2010); Medkulturno sodelovanje na večnacionalnih operacijah in misijah: delovanje 
Slovenske vojske (Vuga, 2012); Vojaške družine in pripadniki specialnih sil v času napotitve 
na MOM (Vuga, 2014); Vojaškospecifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje voja-
ških družin (Vuga in drugi, 2019–2022); Raziskava Slovensko javno mnenje (Toš in drugi, 
1994–2015).
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