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UVODNE OPREDELITVE

Osnovno poslanstvo vsake znanosti je sistematično in celovito opisati in
razvrstiti pojave (oziroma dogodke), do katerih prihaja ali je že prišlo na
področju, s katerim se ta znanost ukvarja, predvideti tiste, do katerih
šele bo prišlo, kakor tudi ugotoviti oziroma pojasniti stabilne vzročno-po-
sledične povezave med pojavi (oziroma dogodki ali procesi)1. Prav po tej
spoznavni usmerjenosti, ki je pri znanosti osredotočena na iskanje resni-
ce, oziroma na odkrivanje in dokazovanje veljavnosti in točnosti zako-
nov, zakonitosti, izrekov in načel (ki smo jih za vojaške vede podrobneje
predstavili že v drugem poglavju prvega dela knjige Marsova dediščina),
se znanost loči od drugih prav tako ciljno usmerjenih človekovih dejav-
nosti.

Ker so vojaški teoretiki vedno pridobili svojo splošno izobrazbo in
izkušnje v konkretnem družbenozgodovinskem obdobju, v katerem so
živeli in delovali,2 je povsem razumljivo, da so – s tako pridobljenimi zna-

XMARSOVA DEDIŠČINAX

1 Osnove sodobne teorije znanosti s poudarkom na znanstvenih zakonih, paradigmah
in realnosti so podrobno opisane v delu prof. dr. Andreja Uleta Sodobne teorije znano-
sti (Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992). V tem učbeniku izhajamo
iz tega, da je znanost razvojni sistem ugotovljenih znanj o objektivni stvarnosti ozi-
roma o pojavih, procesih in dogodkih v naravi in družbi, pri čemer je cilj znanosti
odkriti in dokazati znanstveno resnico.

2 Znano je, da je najbolj znani vojskovodja antike Aleksander Makedonski (356– 323
pr. n. št.) dobil temeljno splošno-izobrazbo pri grškem filozofu Aristotelu, ki so ga
sodobniki imeli za »največji um« tistega časa. Prav tako je znano, da je tudi Gaj Julij
Cezar (102–44 pr. n. št.) imel za tiste čase najvišjo možno izobrazbo. Tradicija se je
nadaljevala tudi v Bizancu, kjer je bil v 6. stoletju zgodovinar Prokop svetovalec in
tajnik znanega vojskovodje Belizarja (spremljal ga je na vseh pomembnih vojaških
pohodih). Visoko izobrazbo so imeli tudi številni drugi vojskovodje v srednjem veku
in v prehodnem obdobju iz fevdalizma v kapitalizem. Tako se za ruskega vojskovod-
jo Aleksandra Suvorova (1730–1800) navaja, da je že v zgodnji mladosti dobil poleg
temeljne izobrazbe tudi osnovna znanja iz topništva, fortifikacije, vojaške zgodovine
ipd. Podobno je bilo pri naših vojaškotehničnih strokovnjakih iz tistega časa Juriju
Vegi (1754–1802) in pred njim pri Janezu Krsniku Kaschuttnigu (1714–1789); Vega
je poleg znanj iz balistike in matematike zelo dobro poznal tudi Vaubanove fortifika-
cijske sisteme, kar mu je pomagalo, da jih je lahko z obstreljevanjem uspešno rušil.
Kaschuttnig je poleg matematike preučeval osvajanje trdnjav s podkopovalnimi
rovi. Za dela klasika vojaške misli Karla von Clausewitza je znano, da so imela nanje
zelo močan vpliv dela nemških filozofov Hegla, Fichteja in Kanta (Sovetskaja voen-
naja enciklopedija, tom 1, str. 140; – tom 7, str. 586; tom 8, str. 405; tom 4, str. 200;
Moskva 1976; Stanislav Južnič: Utrdbe v Vegovi dobi; Revija Obramba, maj 2004,
str. 59–61).
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nji, veščinami in izkušnjami – bili pri poskusih odkrivanja novih zako-
nov, zakonitosti, izrekov in načel vojskovanja in bojevanja po eni strani
močno odvisni od splošne družbene klime (ki je bila pogosto plodna
podlaga za poveličevanje slavnih vojskovodij tistega časa), po drugi pa
nič manj od dosežkov in stopnje razvoja takratne znanosti kot celote,
vključno s pripadajočimi metodami, na katere se je ta znanost opirala.

Obenem so se, da bi uveljavili svoja odkritja, morali vedno spopadati z
nosilci starih vojaškostrokovnih znanj, ki so bili zazrti v preteklost in so
si prizadevali ohraniti status quo. Pri tem zgodovina sicer kaže, da je po-
gosto prihajalo do številnih naključij, povezav in kolizij vojaških pojavov
in dogodkov, a sta se kljub težavam v njihovi analizi in predvidljivosti
vloga in pomen znanstvenih metod v vojaških vedah nepretrgoma pove-
čevala3. Seveda to nikakor ne pomeni, da so zato vojne in oboroženi spo-
padi postali manj krvavi, ampak prav nasprotno. Znanstveni napredek je
namreč po eni strani omogočal projektiranje in proizvodnjo vse učinkovi-
tejših orožij (ki so povzročala vse težje izgube in materialne ter druge
škode), po drugi pa pospeševal odkrivanje novih metod, s katerimi je – s
pomočjo novih orožij – prihajalo do novih paradigem bojevanja in voj-
skovanja. Da je ta trditev točna, dokazujejo ustrezna poglavja v sodobnih
vojaških enciklopedijah, leksikonih in slovarjih, ki zgodovinskem razvo-
ju, vsebini in pomenu izrazov, kot so metode, metodika, metodičnost, meto-
dologija in podobnim, posvečajo sorazmerno vse večji del prostora4.

Znani teoretik in zgodovinar znanosti Thomas Kuhn, ki ga zaradi veli-
kega prispevka na področju razvoja znanstvene teorije v dvajsetem sto-
letju večina sodobnikov že danes obravnava kot »klasika«, je znanost
opredelil kot raziskovanje, trdno utemeljeno na enem ali več znanstvenih
dosežkih, ki jih kaka znanstvena skupnost dlje časa priznava za temelj
svoje nadaljnje prakse5. Toda če bi poskušali dati argumentiran odgovor
na vprašanje, ali obstaja kaka »enotna znanost«, ki bi bila »skupna ovoj-
nica« za vse znanosti, vsaj zaenkrat še ne bi mogel biti pozitiven. Dejstvo

XXMETODE VOJASKIH VEDXX

3 Pri tem se vloga metod in metodologije v znanosti na sploh ne bi smela fetišizirati.
Paul Feyrabend je ugotovil, da ideja metode, ki vsebuje čvrsta, nespremenljiva in ob-
vezujoča načela za delovanje znanosti, naleti na težave, če jo soočimo z rezultati zgo-
dovinskih raziskav. Ugotovil je, da se takrat hitro pokaže, da ne obstaja niti eno pra-
vilo, pa če je še tako prepričljivo in spoznavnoteoretsko čvrsto zasidrano, ki v
kakem trenutku ne bi bilo produktivno kršeno. Tako so se kopernikanska revoluci-
ja, vzpon moderne atomske teorije, teorija relativnosti in postopno ugotavljanje va-
lovne dolžine svetlobe zgodili samo zato, ker so se nekateri znanstveniki odločili, da
se ne bodo držali dotedanjih »svetih« metodoloških pravil ali pa so jih nezavedno
kršili. Več o tem je Paul Feyrabend pisal v svoji študiji Proti metodi (Studia humanita-
tis, Ljubljana 1999).

4 Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom 5, str. 262–268; Voenizdat, Moskva 1978;
Vojni leksikon, str. 288, VIZ, Beograd 1981; Vojna enciklopedija, II. izdaja, 7. zvezek,
str. 345; 10. zvezek, str. 549, 560, 579; 5. zvezek, str. 447; 7. zvezek, str. 345; 10. zve-
zek, str. 549, 560, 579; 5. zvezek, str. 447; Beograd 1975.

5 Thomas Kuhn: Struktura znanstvenih revolucij, str. 21; Temeljna dela, Ljubljana
1998.
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je namreč, da v praksi obstaja množica medsebojno povezanih intelek-
tualnih in eksperimentalnih dejavnosti, da obstaja tudi množica njim
pripadajočih odkritij (zakonov, zakonitosti, izrekov, načel) in teorij, ki so
nastale z uporabo raznih metod. V tem »konglomeratu« bi – zaradi spe-
cializacije znanosti in znanstvenih disciplin ter od tod izvirajočih razlik
med raziskavami na področju matematike, zgodovine, fizike, kemije, psi-
hologije, medicine, biologije, lingvistike in drugih področij – zelo težko
našli kaj, kar bi bilo terminus medius, ki bi ga vsi pripadniki znanstvene
skupnosti lahko brez večjih zadržkov in ugovorov sprejeli kot »znanost«.

Številna vprašanja, ki so neposredno in posredno povezana z znans-
tvenim spoznanjem in znanstveno razlago (pojasnitvijo) konkretnih
problemov, so se pojavljala že v delih velikih mislecev antike Talesa,
Anaksimandra, Anaksimena, Heraklita, Pitagore, Parmenida, Zenona,
Anaksagore, Demokrita. idr. Med njimi se je Sokrat, ki je živel in ustvar-
jal v 5. stoletju pr. n. št., med prvimi osredotočil na metodološke raziska-
ve, in sicer na dokazovanje resnice. Znan nam je ostal po majeutiki (»veš-
čini, ki pomaga duhu, da se porodi«) oziroma po metodi dokazovanja, s
pomočjo katere je skozi potrpežljivo razpravo o verodostojnosti kake trdi-
tve mogoče postopno priti do resnice.

Sledila sta mu po podobni poti Platon in Ksenofont, vendar pa šele pri
Aristotelu lahko ugotovimo, da je v četrtem stoletju pred našim štetjem v
spisih z naslovom Organon (iz)oblikoval posebno filozofsko znanstveno
disciplino o splošnih zakonih in oblikah mišljenja6; razvijala se je vse do
naših dni, pri čemer so veliko pozneje sestavni deli logike v širšem pome-
nu besede postali tudi logična semantika in metodologija znanosti7. V
obdobju krščanstva so obstajali tudi misleci, ki so si v prevladujočem
dogmatskem ozračju prizadevali ohraniti kontinuiteto z dosežki antike;
opirali so se na Aristotelov racionalizem. Med njimi so bolj od drugih
znani Ivan Fidenca (imenovan Bonaventura), Albert Veliki in Tomaž Ak-
vinski, ki so živeli in ustvarjali v 13. stoletju in se eklektično zavzemali za
»krščanski aristotelizem«.

Do prvega začetnega, čeprav organizacijsko nepovezanega, preboja na
področju zavračanja sholastičnih dogm in teološkega dojemanja mate-
rialnega sveta in njegovih »večnih zakonov«, značilnih za srednji vek, je
prišlo šele v obdobju renesanse; prvi znanilci sprememb nove dobe so
bili Nikolaj Kopernik, Niccolo Machiavelli in Giordano Bruno. S tem da
so v 15. in 16. stoletju argumentirano zavrnili geocentrično teorijo in rojs-
tvo človeka kot »grešne duše« (ki ji je vnaprej usojeno le to, da lahko izbi-
ra med odrešitvijo in sodbo) ter da so predstavili vesolje kot »množico

XMARSOVA DEDIŠČINAX

6 Organon, ki je v bistvu Aristotelov tečaj logike, zajema vrsto zaporednih poglavij,
kot so: kategorije, tolmačenja, topike, zanikanje sofizmov ter prva in druga analiti-
ka. Aristotel je del svojih razmišljanj posvetil napakam v govoru (fallacio dictionis)
in napakam v opredelitvi smisla posameznih pojmov (fallacio extra dictionem).

7 Stanislav Juzef Sokolovski: Logika u komandovanju i rukovođenju,str. 11; VIZ, Beo-
grad 1979.



11

svetov in množico sonc«, so odprli pot za novo, modern(ejš)o usmeritev
znanosti.

Pri tem bi bilo treba upoštevati, da je na razvoj metod, ki so jih v kon-
kretni zgodovinski dobi uporabljali za dokazovanje resnice, in na razvoj
znanosti nasploh v vseh zgodovinskih obdobjih vedno zelo močno vpli-
valo »razmerje sil« med tradicionalisti in modernisti; prvi so si ob opira-
nju na znane metode prizadevali ohraniti status quo, drugi pa so si priza-
devali odkriti nove metode in z njimi povezane nove poti do resnice. Vse
dokler se je v kaki družbi na »novo« gledalo kot na nekaj, kar ogroža
družbeni red, mir in spodkopava temelje posameznikove eksistence, so
privrženost starim metodam in navadam obravnavali kot želeno lastnost,
že sama misel na »novo« pa je bila obsojena kot nekaj, kar je družbeno
nevarno, tuje, rušilno in avanturistično.

Vsem je predobro znan primer Galilea Galileja, ki je na pragu nove
dobe tvegal življenje – pred njim je v boju za resnico na grmadi umrl
Giordano Bruno, ko je s svojim odporom do dotedanjih sholastičnih
dogm in s svojo kritičnostjo odprl v znanosti novo poglavje v procesu
iskanja resnice8. S tem ko je zavrnil slepo pokorščino božanskim silam in
mitom, je naznanil kakovosten premik, do katerega pa je v polnem obse-
gu prišlo šele v obdobju racionalizma.

Velika racionalista Francis Bacon in Rene Descartes sta se v že močno
spremenjenih družbenih okoliščinah 16. in 17. stoletja pri raziskovanju
resnice sicer opirala na metodološke dosežke predhodnikov, a ne zato, da
bi jih posnemala, temveč samo zato, da bi na njihovi podlagi ustvarila
razmere za metodološki »kakovostni skok«. Prvi od njiju je razvil in izpo-
polnil predvsem induktivne in eksperimentalne metode, drugi pa moder-
nejše koncipirane deduktivne metode. Ob tem je treba omeniti tudi nju-
nega sodobnika Thomasa Hobbesa, ki je poskušal deduktivno metodo
uporabiti v družbenih vedah; da bi pojasnil naravo, se je (v delu De corpo-
re) oprl na gibanje in njegove zakone, pri človeški družbi pa je kot njen
»temelj temeljev« obravnaval človekov nagon po preživetju. Z vidika na-
slova tega poglavja, ki se ukvarja z metodologijo vojaških ved, je pomem-
bno omeniti še Montesquieuja, Jean-Jacquesa Rousseauja in Davida
Humea, ki so s tem, ko so poudarjali moč človeškega uma in njegov raz-
voj, v 18. stoletju pri človeštvu močno okrepili vero v znanost.

Sledil jim je Hegel, ki je znan predvsem po tem, da je v 19. stoletju raz-
vil dialektično logiko (v delu Wissenschaft der Logik), ki je s preučevanjem
protislovij pomagala premostiti mnoge probleme (predvsem gre za »trojs-
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8 Italijanski matematik, fizik in astronom Galileo Galilei (1564–1642) je leta 1632 raz-
vil moderno teorijo o heliocentričnem sistemu, s katero je zavrgel takratno geocen-
trično učenje katoliške cerkve. Na sodnem procesu ga je Inkvizicija prisilila, da se je
odrekel svoje teorije, in ga konfinirala do smrti. V konfinaciji je z nezlomljivim pole-
tom nadaljeval z znanstvenimi raziskavami. Med drugim je dokazal, da se izstrelki
gibljejo po paraboli in je odkril pospešek, ki nastaja zaradi privlačne sile Zemljine
teže. Njegova celotna dela so bila objavljena šele 200 let po njegovi smrti.
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tvo« oziroma sintezo »logične misli«, »narave« in »duha«), dotlej nereš-
ljive s pomočjo formalne logike in njenih zakonov. Hegel je v svoji dialek-
tični logiki dojel vse naravne, zgodovinske in duhovne pojave kot preo-
brazbo in razvoj znotraj enovitega dialektičnega procesa in prehajanja
enih pojavov v druge. Prav ta dialektična metoda je s svojim racionalnim
jedrom pozneje prispevala k razvoju novih materialističnih pogledov. S
tem se je ustvarilo vse potrebno, da sta se logika – kot veda o pravilnem
mišljenju – in metodologija – kot veda, ki se ukvarja s preučevanjem
znanstvenih metod – pričele razgibano razvijati.

Od takrat do danes sta na pospeševanje tega procesa vzpodbudno vpli-
vala po eni strani razvoj znanosti, po drugi pa razvoj tehnike in industrije
(s katerimi je ta znanost bila in ostala tesno povezana), vključno z napred-
kom na področju modeliranja, laboratorijske opreme in računalniške teh-
nike ter informatike. Njihova medsebojna povezanost in prepletenost sta
omogočili globoke spremembe v strukturi same znanosti; s tem se je spro-
žil pravi plaz del, ki se ukvarjajo z različnimi metodami. Vzporedno s
splošno metodologijo so se razvile metodologije številnih posebnih ved,
med katere sodi tudi snov, s katero se ukvarja ta učbenik. Napredek na
področju znanosti je pripeljal do tega, da se danes v sodobni znanosti –
poleg splošne dialektične metode – uporabljajo štiri metode:
1) Eksperimentalna metoda se opira na izkušnje, najpogosteje s pomočjo

indukcije ter metode opazovanja; za njenega utemeljitelja štejemo
Francisa Bacona, kot njene predhodnike pa že antične mehanike, pa
tudi srednjeveške mistične alkimiste, ki so sicer dosegali negativne re-
zultate, a so kljub temu bili trdno prepričani, da bodo z vztrajnim eks-
perimentiranjem lahko iz vsem dostopnih kovin (oziroma mineralov)
ter skrivnostnih »dodatkov« in z izgovarjanjem magičnih besedil us-
tvarili zlato. To je postalo zares uresničljivo šele v 20. stoletju, ko so
znanstveniki obvladali proces cepitve in fuzije atomov. Eksperimental-
na metoda se je – s tem ko je omogočila odkrivanje vzrokov, ki pri-
peljejo do določenih učinkov – pokazala zelo uspešna pri odkrivanju
naravnih zakonov, prav tako pa se lahko uspešno uporablja za preuče-
vanje družbenih in psihičnih pojavov.

2) Aksiomatska metoda – temeljna v sodobni simbolni logiki – je meto-
da, ki se opira na določeno manjše število osnovnih stališč ali aksio-
mov (»resnic, ki jih ni mogoče dokazati«) in se je pravzaprav razvila iz
klasične metode dedukcije; od nje se razlikuje predvsem po tem, da se
v njej uporabljajo tudi metode formalizacije. Sprva se je množično
uporabljala le v matematiki in geometriji, sedaj pa se vse bolj uporab-
lja tudi v fiziki, kemiji, biologiji ipd. Za njena utemeljitelja štejemo Ari-
stotela in Evklida, ker sta izhajala iz tega, da mora obstajati izhodiščna
(»univerzalna«) resnica, na katero se opirajo vse ostale resnice. Pred-
nosti te metode sta eksaktnost in sistematičnost; zato lahko aksiomat-
sko metodo štejemo za najpopolnejšo in najbolj dovršeno obliko for-
malizacije.

XMARSOVA DEDIŠČINAX
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3) Metoda modeliranja je med vsemi štirimi znanstvenimi metodami
prav gotovo najmlajša; utemeljena je na metodi eksperimentiranja, s
tem da se poskusi ali eksperimenti ne izvajajo na originalu (poskusi v
živo, in vivo), ampak se s pomočjo metode analogije izdelajo modeli
(»posnetki« originalnih pojavov, ki jih želimo preučevati), da potem na
njih izvajamo poskuse, dobljene rezultate pa per analogiam »prenese-
mo« na originale. Tovrstne poskuse imenujemo eksperimenti in vitro.
Ker pri modeliranju originala lahko nehote izpustimo pomembne no-
tranje povezave med dejavniki, ki vplivajo na končni rezultat eksperi-
menta, obstaja pri uporabi modeliranja vedno določena stopnja tvega-
nja, da končni rezultat (kvazi)eksperimenta na modelu ne bo povsem
v soglasju z rezultatom, do katerega bi prišli z eksperimenti na origi-
nalu (oziroma eksperimenti in vitro). Vendar se zadnje čase metoda
modeliranja – zaradi napredka računalniške tehnike in matematičnega
modeliranja – kljub temu vse bolj uporablja, pri čemer tovrstne ekspe-
rimente imenujemo eksperimenti in silico, da bi jih tako razlikovali od
eksperimentov in vitro, ki so utemeljeni na izomorfizmu (oziroma na
fizikalni podobnosti med originalom in modelom).

4) Statistična metoda je utemeljena na indukciji; sprva je bila upoštevana
v glavnem le kot veja uporabne matematike, medtem ko se danes upo-
rablja kot ena od štirih temeljnih ved, ki se uporabljajo tako v družbe-
nih vedah kot v tehniki, biologiji, medicini, fiziki in drugje. Povezana
je z metodo opazovanja in merjenja, pomembna pa predvsem zato, ker
omogoča, da se na podlagi numeričnih podatkov pridobljenih s po-
močjo eksperimentov spoznajo količinske strani pojavov, tendence
gibanja sprememb, korelacije med posameznimi dejavniki, zakoni nji-
hove distribucije ipd.

Implikacije razvoja naštetih štirih temeljnih znanstvenih metod v spoju z
delovanjem naštetih sprememb in miselnih prebojev na področju izpo-
polnjevanja specialnih metod številnih ved in znanstvenih disciplin je
danes mogoče zelo dobro opaziti v programih vseh visokošolskih študi-
jev; v njih se na globalni ravni opazi postopna rast števila metodološko
naravnanih programov in njim pripadajočih ur. Za ponazoritev tega pro-
cesa pri nas omenimo, da je samo v Študentskem priročniku za dodiplomski
študij Fakultete za družbene vede (Univerze v Ljubljani) za leto 2000/2001
poleg temeljnega programa metodologije družboslovnega raziskovanja (v
obsegu 120 ur) predstavljeno še devet različnih metodoloških programov;
med njimi so: (1) metode sociološkega raziskovanja (120 ur), (2) metode
kvalitativne analize (90 ur), (3) metode analize socialnih omrežij (120 ur),
(4) metodologija komunikoloških raziskav (120 ur), (5) metodologija poli-
toloških raziskav (120 ur), (6) multivariatne metode (120 ur), (7) statistika
(120 ur), (8) statistika z verjetnostnim računom (120 ur) in (9) operacijske
raziskave (120 ur). Če temu številu priključimo še programe, ki se od leta
1998 preučujejo na različnih magistrskih in specialističnih študijih na isti
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fakulteti, lahko argumentirano ugotovimo, da se omenjenemu seznamu
lahko priključijo še programi: (10) metodologija in etnične študije, (11)
metodologija obramboslovnega raziskovanja, (12) multivariatna analiza
in (13) analiza obrambnih politik. Predstavljeni »metodološki plurali-
zem« narekuje, da moramo že v uvodu našega ciljno vojaško naravna-
nega učbenika najprej natančneje opredeliti, kaj so metode, nato pa
podrobneje opisati razvoj in splošne značilnosti metod, ki se danes upo-
rabljajo v vojaških vedah.

Splošne značilnosti znanstvene metode

Beseda »metoda« je grškega izvora (methodos); v izvirni obliki pomeni
pot k (ne)čemu, način oziroma iskanje. Pozneje je ta beseda dobila tudi
več drugih pomenov, kot so npr. način, kako doseči kak namen, premiš-
ljen postopek ali prijem, načrtno ravnanje ipd.9 Tako se v praksi srečuje-
mo z različnimi pojmi, kot so npr. metoda proizvodnje, metoda komuni-
ciranja, metoda poučevanja in (ali) vzgoje, metoda učenja, metoda
zdravljenja, metoda nadzora kakovosti, metoda posnemanja idr. Z vidika
našega učbenika, ki se ukvarja z metodami vojaških ved, bi bil na prvi
pogled med temi pomeni (naj)ustreznejši tisti, pri katerem se z metodo
pojmuje postopek, ki ga izberemo za rešitev konkretnega vojaškega
problema ali za pripravo in izvedbo kake vojaške dejavnosti, oziroma po-
stopek za doseganje konkretnega vojaškega cilja.

Pa vendar se že ob malo bolj poglobljenem delu takšna »zdravorazum-
ska« opredelitev hitro pokaže (pre)ohlapna; samo z opiranjem na zdrav
človeški razum, na improvizacije, na intuitivno izbiro rešitev10, s posne-
manjem tujih rešitev problemov in z drugimi podobnimi skrajšanimi po-
stopki reševanja problemov, ki se pogosto uporabljajo v časovni stiski v
vojaški praksi in so – kot je dobro znano – močno subjektivni, si namreč
ne bi mogli veliko pomagati pri reševanju kompleksnih problemov, zna-
čilnih za vojaške vede. Vojaške vede se namreč tako kakor tudi naravo-
slovne, družboslovne in druge vede ukvarjajo z raziskavami objektivne
realnosti zato, da bi prišle do resnice oziroma do spoznanj, ki naj bi bila
čim bližje resnici.

XMARSOVA DEDIŠČINAX

9 France Verbinc: Slovar tujk, 11. izdaja, str. 450; Cankarjeva založba, – Ljubljana
1993.

10 Beseda intuicija je latinskega izvora in pomeni nagonsko, neposredno spoznavanje
resnice in resničnosti, neodvisno od izkušenj ali logičnega sklepanja. Zato jo mnogi
imenujejo »šesti čut«. Čeprav je še pred kratkim veljala za ezoterično izmišljotino, so
nekatere ankete pokazale, da vanjo verjame kar 38 % ljudi. Doslej je bila malo razi-
skana, kar pa ne pomeni, da ni v uporabi v komercialne namene in da pogosto tudi
ni zlorabljena (število jasnovidcev, astrologov, psihoastrologov, numerologov in po-
dobnih »specialistov« raste, pri čemer se na njihove prognoze opirajo celo nekateri
pomembni politiki).
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In prav zaradi te težnje po objektivnosti je danes prevladalo stališče,
da je znanstvena metoda v vojaških vedah veliko kompleksnejši pojem –
v nasprotju s poenostavljenim pojmovanjem metode v vsakodnevni eno-
tovni in štabni praksi (kjer se izvedenci pogosto sklicujejo na svoje boga-
te osebne izkušnje, preudarnost, »zdrav razum« in občutek, pridobljen s
prakso, neredko pa tudi na minule uspehe in zasluge). Znanstvena meto-
da v vojaških vedah ni namreč katera koli pot do cilja, ampak le tista pot,
ki vključuje tudi uporabo teorije, saj je znano, da se vsaka teorija lahko z
določenim postopkom spremeni v metodo; povedano z drugimi beseda-
mi, vsaka teorija se lahko izrazi v obliki načel in norm, ki opredeljujejo
način njihove uporabe. Z njo se preverja resničnost znanstvenega mišlje-
nja tako, da se ga sooča teoretično z empirično verifikacijo; zato vsebuje
različne postopke, s katerimi se na specifične načine izvaja korak za
korakom vse globlji prodor skozi bolj ali manj številne plasti objektivne
stvarnosti, da bi se na koncu raziskovanja prišlo do bistva raziskovanega
problema – do resnice.

Znanstvena metoda se ne more zreducirati ne na logične ne na empi-
rične metode; metoda jih namreč združuje (»amalgamira«) v edinstve-
nem procesu spoznanja, s čimer ima pomembno vlogo v zbliževanju
ljudi, v nasprotju z drugimi oblikami mišljenja, za katere to vedno ne
velja. Pri znanstveni metodi torej sestavljata integralno celoto resnica in
pot, ki vodi do te resnice. Od tod bi lahko trdili, da pojmovanje metode
kot instrumenta za dokazovanje resnice kaže na to, da je znanstvena me-
toda pravzaprav specifični »sistem«. V njem so v skladno celoto vgrajeni
trije medsebojno tesno povezani ključni elementi, ki ustvarjajo nujno po-
trebne razmere za večjo objektivnost. Ti so: splošen način raziskovanja
predmeta konkretne vede ali znanstvene discipline (1), metodološki po-
stopek (2) in metodično-tehnični del (3).

Med odlike znanstvene metode lahko uvrstimo: (1) objektivnost spoz-
nanja, do katerega se pride s pomočjo uporabe metode, oziroma da ima
to pridobljeno spoznanje določeno razmerje do stvarnosti, s katero se
ukvarja; (2) eksaktnost in preverljivost rezultata, do katerega se pride s
pomočjo uporabe metode; (3) znanstvena metoda se ne opira na intuicijo,
ampak na kritično stališče do stvarnosti, pri čemer zahteva, da je tisti, ki
jo uporablja, samokritičen tudi do svojih stališč, predsodkov, izkušenj
ipd.; (4) pri uporabi znanstvene metode se ne izhaja iz tega, da se avtori-
teta kakega posameznika ali institucije obravnava kot argument, temveč
se v ospredje postavlja dokazni postopek, s katerim se konkretna trditev
dokazuje ali zanika.
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Pomen metod v vojaških vedah

Spričo dejstva, da je oboroženi boj – kot temeljni predmet vojaških ved –
v 20. stoletju (ki ga mnogi imenujejo tudi stoletje »treh svetovnih vojn«
oziroma prve in druge svetovne vojne ter hladne vojne, ki jima je sledila)
postopno postajal vse bolj odvisen od dinamičnih sprememb v okolju,
kjer je potekal, in da so ta boj izvajale oborožene sile, ki so pri tem upo-
rabljale nova in vse učinkovitejša orožja ter opremo, je v vojaških krogih
tudi največjim tradicionalistom postalo jasno, da bo za negotovo prihod-
nost treba poiskati nove rešitve starih problemov. »Kopiranje« starih in
preizkušenih vzorcev je nekoč bilo sicer enostavno, a je – zaradi tveganja
– tudi takrat vzbujalo mnoge pomisleke in dvome. To se je pravzaprav
pokazalo že v prvi svetovni vojni, še bolj pa med drugo svetovno vojno,
ko ortodoksne vojaške vede (med katere so sprva spadale strategija in
taktika, pozneje pa se jim je pridružila tudi operatika)11, z dotedanjimi
klasičnimi metodami reševanja vojaških problemov in načini uporabe sil
(med njimi je bila na prvem mestu presoja razmer in sprejemanja odloči-
tve, ki je bila utemeljena na tradicionalnih vzorcih odločitev, uspešnih v
preteklosti) niso več mogle zadovoljiti zahtev prakse po novih odkritjih
učinkovitejših načinov bojevanja in vojskovanja. To velja tudi za zgodo-
vinsko metodo, na katero so se opirali »tradicionalisti«, in sicer zato, ker
je – po naravi stvari – imela v žarišču primere bojev, pohodov in vojn v
preteklosti.

Maloštevilni raziskovalci iz tistega časa, ki so na začetku 20. stoletja
imeli dovolj visoke čine oziroma hierarhično stopnjo v vojaški organizaci-
ji, da so se lahko postavili po robu starim »šablonam« uporabe oborože-
nih sil in njihovim visoko rangiranim apologetom, najpogosteje nikakor
niso mogli doseči, da bi jim »tradicionalisti« prisluhnili in jim že v miru
omogočili preizkus uspešnosti novih netradicionalnih rešitev. Tako je
znan primer ruskega generala Brusilova, ki je – na podlagi analize rusko-
japonske vojne (1904), v kateri se je pokazala uspešnost telefonskih žič-
nih zvez – že pred izbruhom prve svetovne vojne predlagal, da bi sestavi-
li močne in med seboj s telefonsko mrežo povezane artilerijske skupine iz
8–12 baterij, ki bi jih uporabljali iz enega samega središča sinhronizirano
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11 Zgodovinski razvoj ortodoksnih vojaških ved je podrobneje opisan v ameriški vojaš-
ki enciklopediji (International Military and Defence Encyclopaedia; Brassey’s, Lon-
don 1990), sovjetski vojaški enciklopediji (Sovetskaja voennaja enciklopedija; Voe-
nizdat, Moskva 1975) in drugi izdaji jugoslovanske vojaške enciklopedije (Vojna
enciklopedija; VIZ, Beograd 1975). Primerjanje razvoja vojaških ved v različnih druž-
benih razmerah kaže, da so vojaški izvedenci v sedemdesetih letih povsem neodvi-
sno od njihovega nacionalnega izvora v vseh treh naštetih enciklopedijah končno
dosegli soglasje o delitvi ortodoksnih vojaških ved na tri medsebojno povezane dis-
cipline, ki se ukvarjajo z oboroženim bojem različnih razsežnosti: (1) strategijo (ki se
ukvarja z oboroženim bojem v vojni kot celoti), (2) operatiko (ki se ukvarja z opera-
cijamiznotraj vojne) in (3) taktiko (ki se ukvarja z boji znotraj operacij).
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oziroma tako, da bi med streljanjem z raznimi vrstami granat lahko hitro
prenašale ogenj na cilje na različnih razdaljah in smereh12. Vse njegove
predloge, s katerimi naj bi v krizi bitke s centralizacijo uporabe artilerije
dosegli povečanje gostote ognja na kritičnih smereh, je ruski vojaški vrh
zavrnil, češ da bi bilo takšno streljanje potratno, da po njem ni nobene
potrebe, ker je obstoječi način streljanja s posamičnimi baterijami na po-
samične cilje povsem ustrezen in racionalen ipd. Zaradi tega je ruska ar-
tilerija, prav tako kot artilerije drugih držav13, morala med potekom za-
četnih operacij prve svetovne vojne izgubljati dragoceni čas za iskanje
novih rešitev pri odbijanju množičnih napadov nasprotnikove konjenice
in pehote; »račun« je na koncu »plačala« ruska pehota v okopih, ki je v
kritičnih fazah nasprotnikovih množičnih prodorov ostala brez ustrezne
artilerijske podpore. Podobno so bili najpogosteje zavrnjeni tudi mnogi
drugi umestni predlogi, ki so se nanašali na potrebo po povečanju zmog-
ljivosti sanitetne službe (zaradi rasti izgub, ki so bile vidne že med rusko-
japonsko vojno, 1904–1905), po povečanju števila mitraljezov v pehotnih
enotah na prvi bojni črti, ipd.

Metode presoje razmer in sprejemanja odločitev za uporabo sil in sred-
stev, ki so jih rutinirano uporabljali vojaški profesionalci, so – ob opira-
nju na tradicionalne odločitve iz prejšnji vojn – sicer v kratkem času
omogočale uporabo enot, a so rezultate, ki so jih enote dosegale z novimi
orožji in s starimi načini uporabe sil v novih razmerah, (pre)pogosto
spremljale (pre)visoke izgube in veliko skromnejši dosežki od tistih, ki so
jih s podobnimi odločitvami dosegali v preteklosti. V praksi prve svetov-
ne vojne se je že v začetnem obdobju vojne na vseh frontah prepričljivo
pokazalo, da so uporabniki in zagovorniki klasičnih metod sprejemanja
vojaških odločitev zašli v neke vrste »slepo ulico«. Vse vojske so namreč
v prvi svetovni vojni šle v napadne operacije, ki pa so že po prvem mese-
cu vojne – pod vplivom nasprotnikovega mitralješkega in artilerijskega
ognja – povzročile napadalcem tako težke izgube, da so napadne operaci-
je hitro izgubile zagon in se ustavile.

Značilen primer iz tega časa je doktrina ofenzive za vsako ceno (offen-
sive á outrance), ki jo je razvil takrat zelo vplivni francoski maršal Ferdi-
nand Foche. Kot ugledni akademik slavne francoske akademije znanosti
je znan po tem, da je izhajal iz stališča, da ne obstaja vojaška znanost
(paradoksalno pa je priznal, da obstaja samo vojaška teorija!), iz česar je
sledilo, da je podcenjeval vse, ki so si pred prvo svetovno vojno prizade-
vali odkriti nove poti za reševanje problemov. Priznal je le zgodovinsko
metodo, s pomočjo katere je nekritično posplošil izkušnje iz napoleonov-
skih vojn, avstrijsko-pruske vojne (1866) in francosko-pruske vojne (1870–
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12 Brusilov: Ratne uspomene, str. 63–72; Geca Kon, Beograd 1937.
13 Težave z artilerijo v nemški vojski so opisane v delu Friedricha von Cochennhausna

(Fridrih fon Kohenhauzen: Od Šarnhorsta do Šlifena, str. 362–9; Geca Kon, Beograd
1936.
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1871). Vendar je po neuspehih, ki jih je v začetnem obdobju prve svetov-
ne vojne doživela francoska vojska, tudi on moral spremeniti svoja abso-
lutistična stališča o povzdigovanju napada in priznati pomen obrambe.

Praksa je torej že na začetku 20. stoletja zelo prepričljivo demantirala
teoretike in praktike, ki so v bistveno spremenjenih operativno-taktičnih
razmerah poskušali nekritično posnemati nekdanje Napoleonove mno-
žične napade konjenice in pehote, da bi v spektakularni generalni bitki
porazili nasprotnika že v začetnem obdobju vojne. Na bojiščih se je po-
kazalo, da je spričo povečane ognjene moči pehote (v prvi vrsti zaradi mi-
traljezov in žičnih ovir, ki so ustavile napadajočo pehoto in jo izpostavile
ognju branilčevih mitraljezov) in artilerije manever izgubil velik del nek-
danje vrednosti. To dejstvo pa ni kompromitiralo le avtorjev ofanzivnih
doktrin, ampak tudi zgodovinsko metodo; to so v obdobju pred izbru-
hom prve svetovne vojne mnogi teoretiki in praktiki nekritično uporab-
ljali kot navdih za oblikovanje ofanzivne doktrine, ki naj bi omogočila
hitro doseči zmago. Namesto tega se je vojna spremenila v dolgotrajno in
izčrpavajočo.

Strateški pat vojne v okopih in visoke izgube, ki so nastajale na obeh
spopadenih straneh zaradi konkretnih odločitev vrhovnih poveljstev o
ofenzivni uporabi oboroženih sil, so že v začetnem obdobju prve svetov-
ne vojne vplivali na civilne znanstvenike na obeh straneh Atlantika, da
so se tudi oni pričeli ukvarjati z reševanjem vojaških problemov bodisi na
svojo pobudo, bodisi pod pritiskom javnosti in politikov. Na podlagi očit-
no napačnih metod uporabe sil, ki so jih na frontah vztrajno ponavljali
vojaški profesionalci, so civilni znanstveniki težišče svoje pozornosti
(pre)usmerili predvsem na iskanje novih, učinkovitejših načinov uporabe
oboroženih sil in na izume novih orožij.

Pojavili so se prvi poskusi matematičnega modeliranja vojne in oboro-
ženega boja. Tako npr. je v Veliki Britaniji Frederick Lanchester vojno iz-
črpavanja opisal s sistemom diferencialnih enačb, pri čemer je iskal od-
govor na vprašanje, ali na končne izgube na vojskovališču bolj vplivajo
število vojakov ali pa premoč v ognjenih sredstvih, s katero se je dalo – v
določeni stopnji – nadomestiti podrejenost v številu vojakov. Vendar za-
radi konservativnosti britanskih vojaških krogov rezultati njegovih eks-
perimentov na matematičnih modelih kljub točnosti sklepov niso vplivali
na prakso.

Povsem drugače je bilo na drugi strani Atlantika, kjer so v ZDA že
pred vstopom v vojno iz civilnih znanstvenikov oblikovali Štab flotnih
svetovalcev (Naval Consulting Board); vodil ga je znani ameriški izumitelj
Thomas Alva Edison, ukvarjal pa se je z obrambo pomorskih komunika-
cij, ki so jih ogrožale podmornice Centralnih sil. Vendar je bilo za prvo
svetovno vojno na splošno značilno – z izjemo ZDA, da znanstveniki
vzlic znanju in motivaciji, ki so ju imeli, zaradi konzervativnosti vojaških
vodstev, ki so imeli v rokah moč odločanja, niso uspeli bistveno vplivati
na sprejemanje vojaških odločitev in na potek vojne. Njihovo področje
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delovanja je bilo zoženo na področje tehničnih izumov, kjer so dosegli
mnogo uspehov – npr. izumili so tanke, bombnike, antenske mine, glo-
binske bombe, protiletalske topove, nove smodnike in razstreliva, bojne
strupe, sredstva za zaščito pred bojnimi strupi idr.

Dokončna uveljavitev znanstvenih metod v vojaških vedah

V začetku druge svetovne vojne so se opisani dogodki na dokaj podoben
način ponovili. Visoke izgube zahodnih zaveznikov v začetnem obdobju
druge svetovne vojne in omejen doseg klasičnih metod, ki so jih po iner-
ciji uporabljali v njihovih vrhovnih poveljstvih med štabnim procesom in
pri sprejemanju odločitev za uporabo sil, so ponovno ustvarili ugodne
razmere za aktivno vključevanje civilnih znanstvenikov v reševanje vo-
jaških štabnih problemov. To se je še posebej izrazito pokazalo v začet-
nem obdobju druge svetovne vojne, ko so v Veliki Britaniji in Združenih
državah Amerike pod pritiskom velikih izgub na bojiščih in zaradi dejs-
tva, da stare metode niso omogočale učinkovitejše uporabe novih orožij,
morali v analizo vojaških operacij vključiti delovne skupine številnih ci-
vilnih specialistov različnih profilov (prevladovali so tehniki različitih
specialnosti, naravoslovci in še posebno matematiki). Kolektivi znanstve-
nikov so s pomočjo različnih matematičnih metod začeli uspešno reševa-
ti številne aktualne in pereče probleme v operacijah vseh treh zvrsti obo-
roženih sil.

Svojo novo raziskovalno dejavnost in metode, ki so jih uporabljali, da
bi ugotovili najučinkovitejše načine priprave in izvajanja vojaških opera-
cij, so poimenovali operacijske raziskave (Operations Research). Njihova
tvorca Morse in Kimbell sta jih sprva (leta 1951) opredelila kot »znanstve-
no metodo oblikovanja količinsko utemeljenih predlogov, namenjenih
tistim (poveljnikom in štabom – op. avt.), ki načrtujejo in vodijo operaci-
je«; dvajset let pozneje so operacijske raziskave že dosegle takšno stop-
njo razvoja in uspešnost, da so jih opredelili kot »znanost, ki se ukvarja z
opisom, dojemanjem in predvidevanjem obnašanja sistemov, v katerih
so tesno povezani ljudje in tehnika«14.

Zaradi uspeha tega metodološkega preboja so se okoli stebra ortodok-
snih vojaških ved (strategija, operatika, taktika) postopno pričele kopičiti
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14 Pri nas se je tudi v univerzitetnih učbenikih in ne le v praksi že ustalil izraz »opera-
cijske raziskave«, kar je verjetno posledica začetnega napačnega prevoda pojma
»operations research« iz angleščine v srbohrvaščino (sh. operacijsko istraživanje), od
koder je ta termin prodrl k nam. Pravilnejši prevod bi vsekakor bil »raziskovanje
operacij«, saj bi za »operacijske raziskave« moralo biti po angleško rečeno »operatio-
nal research«, vendar ni. V ZSSR in Rusiji izvirni angleški izraz prevajajo z rodilni-
kom (»issledovanie operacij«), kar potrjuje, da bi ga tako morali pravilno prevesti
tudi v slovenščini, torej »raziskovanje operacij« (International Military and Defence
Encyclopaedia, str. 2030–2045; Brassey’s, London 1990.
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razmeroma samostojne podskupine vojaškotehničnih ved (balistika se je
razvejala na notranjo, zunanjo in ciljno balistiko ter raketno balistiko; sle-
dile so ji projektiranje, konstrukcija in proizvodnja orožij, teorija razstre-
liv in smodnikov, vojaška topografija, vojaška kibernetika, vojaška bioni-
ka, vojaška ergonomija, vojaška metrologija, vojaška kriptologija, vojaška
kriptoanaliza idr.), vojaškodružboslovnih ved (vojaško in vojno pravo,
vojaška ekonomija, vojaška zgodovina, vojaška sociologija, vojaška psi-
hologija, vojaška etika, vojaška andragogija, vojaški menedžment idr.) in
vojaškomedicinskih ved (vojaška kirurgija, vojaška higijena, vojaška vete-
rina, vojaška psihiatrija, vojaška stomatologija, vojaška okulistika, vojaš-
ka farmakopeja, teorija asanacije bojišča idr.).

Široka razvejanost sistema vojaških ved je pripeljala do nastanka splo-
šne teorije vojaških ved, v kateri je postala močno poudarjena vloga orto-
doksnih vojaških ved (predvsem strategije, operatike in taktike). Prav od
dosežkov v tem osrednjem področju je namreč postalo vse bolj odvisno,
v katere smeri in v kolikšno širino se bodo razvijale ostale vojaške vede,
ki so jih podpirale, in se obenem opirale na svoje matične vede: npr. vo-
jaška geografija se je opirala na splošno geografijo, isto je veljalo za vojaš-
ko zgodovino, vojaško psihologijo, vojaški menedžment, vojaško logisti-
ko, vojaško topografijo in druge vede.

V nasprotju s starejšo vojaško prakso, ko so se odločitve sprejemale
samo in edino na podlagi hierarhične stopnje avtoritete v vojaški organi-
zaciji in so zato imele zelo poudarjen subjektivni značaj, je v znanstvenih
raziskavah vojaških problemov prvorazreden pomen dobil dokazni po-
stopek; kolektivi raziskovalcev so z njim, ne več s pozicije moči, ki bi jim
jo dajala hierarhična stopnja v vojaški organizaciji, ampak z metodo in
argumenti, eksaktno dokazovali točnost svojih sklepov in priporočil. Šele
po končanem dokaznem postopku so poveljniki in štabi njihova priporo-
čila uporabili v praksi. Pri dokazovanju je šlo vedno v bistvu za to, da je
bilo treba določiti (ne)točnost kake ugotovitve, oziroma da je bilo treba
ugotoviti resničnost presoj (tako s pomočjo dejstev kot s teoretskimi sta-
lišči).

Pri dokazovanju na področju vojaških ved so poleg eksperimentalnih
metod na pravem bojišču in eksperimentalnih metod na preizkusnih po-
ligonih v miru dobile vse večjo vlogo teoretske metode in eksperimenti in
vitro ter eksperimenti in silico, ki so jih izvajali na modelih kot (kvazi)
praksi sui generis. Razvoj računalnikov in matematičnega modeliranja
bojnih delovanj je odprl široko pot eksperimentom in silico. Ker vojne
niso bile pogoste in zato ni bilo veliko priložnosti za preverjanja v živo,
sta se močneje kot pred tem uveljavila teoretsko dokazovanje in eksperi-
mentiranje na modelih (eksperimenti in vitro). Izhajalo je iz teoretskih
spoznanj, od splošnih resnic, ki so jih vojaške vede v danem trenutku
imele na voljo.

Seveda tudi ta standardizirani proces dokazovanja ne more povsem iz-
ključiti možnosti, da se pojavijo napake15. Možne napake, do katerih
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pride med dokazovanjem, je moč razvrstiti v tri osnovne skupine: (1) na-
pake, povezane s tezo, ki naj bi jo dokazali, vendar se med raziskovanjem
zamenja z drugo tezo; (2) napake, ki se nanašajo na osnove dokazovanja;
(3) napake, ki se nanašajo na način dokazovanja, med katerimi so pogo-
ste napačna izbira merila učinkovitosti, napačna izbira vzorca ali premaj-
hen vzorec opazovanih bojev, prezgodnja posplošitev idr. Vendar pa je
kljub tem možnostim verjetnost napak veliko manjša kot pri drugih po-
stopkih, pri katerih se ta pravila ne spoštujejo in prevladujejo subjektivi-
zem (posebno njegova znana oblika – voluntarizem!), čustveni nagibi,
improvizacije, trenutni navdihi in (ali) intuicija.

V drugi polovici 20. stoletja je s pojavom jedrskega orožja, ki so mu
sledili vesoljsko orožje (obveščevalni, navigacijski, komunikacijski, me-
teorološki in drugi umetni sateliti), nato pa natančno vodljivi in samovo-
dljivi izstrelki ter računalniško podprti avtomatizirani izvidniško-udarni
sistemi, pričelo postajati vse bolj jasno, da ortodoksne vojaške vede še
vedno zaostajajo za tehničnimi, v marsičem pa tudi za družboslovnimi
vedami vzlic doseženemu napredku v dokaznih postopkih in raziskoval-
nih metodah. Na to spoznanje so vplivale tudi lokalne vojne v Aziji in
Afriki, ko se je pokazalo, da tudi vojaške velesile z vrhunsko izobraženi-
mi vojaškimi kadri in močno podporo vojaških znanstvenih inštitucij ter
z uporabo novih oborožitvenih sistemov, a starih načinov uporabe enot
niso mogle proti gverilcem doseči pričakovanih rezultatov (značilni pri-
meri so bile »protivstajniške vojne«, ki so jih v drugi polovici 20. stoletja
ZDA vodile v jugovzhodni Aziji in ZSSR v Afganistanu). V vodstvih tiste
čase najmočnejših in najsodobnejših oboroženih sil je skorajda sočasno
dozorela potreba, da se čim prej ugotovi, kaj bi bilo treba storiti, da se
zmanjša razkorak med napredkom na področju njihovih novih oboroži-
tvenih sistemov in stagnacijo vojaških doktrin.

Nastala situacija je dala impulz za nove raziskave in vlaganja v razvoj
celotne skupine vojaških ved, še posebno pa ortodoksnih vojaških ved.
To najbolje kažejo številni simpoziji, znanstvene konference, pa tudi rast
števila institucij, ki so se v drugi polovici 20. stoletja pričele ukvarjati s
projektiranjem novih raziskav na področju strategije, operatike in takti-
ke. V ospredju sta bila problema preučevanja in uporabe novih razisko-
valnih metod, saj je kmalu postalo očitno, da se bo zaostajanje vojaških
ved za tehnološkimi dosežki na področju orožij in opreme še povečalo, če
se metode ne bodo izboljšale.
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15 Vojaške vede imajo po eni strani značilnosti družboslovnih, po drugi pa naravoslov-
nih ved. Prav to povzroča pri raziskavah vojaških problemov določene težave. V nas-
protju z naravoslovcem, ki lahko dokaj preprosto ugotovi razkorak med objektivni-
mi dejstvi narave in lastnim subjektivnim mnenjem o teh dejstvih, mora
znanstvenik družboslovec primerjati mnenja tistih, ki ustvarjajo akcije (te akcije so
predmet njegove raziskave), z lastnim mnenjem o teh akcijah. Ker so mnenja akter-
jev (dogodkov ali procesov) kot »dejstva« praviloma subjektivna in pogosto naspro-
tujoča, so lahko vir napak.
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V sedemdesetih letih je dotlej vloženi trud že pričel dajati rezultate.
Tako je Inštitut za vojaške vede Vojne mornarice ZDA (United States
Naval Institute) leta 1977 predstavil strokovni vojaški in širši znanstveni
javnosti znanstveno metodo analize pomorskih operacij (Naval Opera-
tions Analysis); istega leta je bila v takratni ZSSR predstavljena javnosti
metodologija vojaškoznanstvenih spoznanj; predstavljala je plod večlet-
nega dela projektne skupine sovjetskega obrambnega ministrstva, ki sta
ga vodila generala I. E. Šavrov in M. I. Galkin (projekt je imel naslov Me-
todologija voenno-naučnogo poznanija). Temu trendu so z daljšo ali krajšo
zamudo sledila vsebinsko podobno naravnana dela vojaških raziskoval-
cev v drugih državah.

Ni naključje, da je že leto dni za tem tudi v tedanji Jugoslaviji skupina
avtorjev izdala univerzitetni učbenik za podiplomski študij obramboslov-
ja z naslovom Metodologija raziskav na področju splošne ljudske obrambe
(Metodologija istraživanja u oblasti opštenarodne odbrane, FNO, Beograd
1978). Za ponazoritev poskusa, da bi sledili tokovom raziskav v drugih
modernih armadah, naj omenimo, da so v nekdanji Jugoslaviji v tedanji
JLA šele pet let oziroma enajst let za opisanim dogodkom vojaški stro-
kovni in tudi širši javnosti predstavili monografiji dr. Radovana Radino-
vića (Metoda ratne veštine, VIZ, Beograd 1983) ter dr. Novaka Miloševića
(Projektovanje u ratnoj veštini, VINC, Beograd 1989)16.

V Sloveniji smo takrat sicer že imeli razvejan program dodiplomskega
študija obramboslovja, vendar na te trende ni bilo podobnega odziva. Za-
radi politološke naravnanosti študija obramboslovja je bila namreč celot-
na pozornost študija usmerjena v prvi vrsti na področje metodologije
družboslovnih ved, pri čemer so predavatelji obramboslovja sicer upo-
rabljali tudi nekatere metode vojaških ved, a metodologija vojaških ved
še ni bila oblikovana kot posebna disciplina.

Ta vrzel je brez dvoma prispevala, da se je po osamosvojitvi in medna-
rodnem priznanju Republike Slovenije pričelo na Fakulteti za družbene
vede (FDV) stopnjevati zanimanje, da se tudi metode obramboslovja in
metode vojaških ved prično sistematičneje preučevati. Tako sta bila julija
1998 na FDV Univerze v Ljubljani v predmetnik obramboslovnega magi-
strskega študija uvrščena dva popolnoma nova predmeta, in sicer: (1)
metodologija obramboslovnega raziskovanja in (2) raziskovalne metode
vojaških ved.
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16 V zvezi z uporabljenim tradicionalnim srbohrvaškim izrazom »ratna veština« je
treba upoštevati, da sta oba citirana avtorja z njim dejansko označevala ortodoksne
vojaške vede, in ne »veščino«, kot bi se dalo sklepati iz naslova. Da gre dejansko za
ortodoksne vojaške vede, ki se ukvarjajo z oboroženim bojem, kažejo tudi definicije
Vojaške enciklopedije (Vojna enciklopedija, II. izdaja, 8. zvezek, str. 17) in Vojaškega
leksikona (Vojni leksikon, str. 512; VIZ, Beograd 1981). V obeh definicijah je izrecno
poudarjeno, da je »ratna veština« najpomembnejša disciplina vojaške znanost (sh.
vojne nauke). Pri uporabi srbskih in tudi nekaterih hrvaških virov bi bilo zato treba
upoštevati, da mnogi avtorji uporabljajo pojem vojna veščina (sh. ratna veština) kot
sinonim za sistem ved o oboroženem boju.
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Vzporedno se je tudi pri preoblikovanju Teritorialne obrambe Sloveni-
je v Slovensko vojsko v vodstvenih strukturah Generalštaba Slovenske
vojske (GŠSV) in v Centru vojaških šol Slovenske vojske (CVŠSV) pojavi-
lo zanimanje, da se v študijske programe generalštabnega tečaja (name-
njene višjim častnikom SV) vključi poseben predmet, ki bi celostno
obravnaval specifične metode, uporabne v vojaških vedah. Kot rezultat
teh prizadevanj je leta 2001 avtor teh vrstic objavil skripte, ki so imele na-
slov Metode vojaških ved in so z opisom nekaterih pomembnejših metod
začasno popolnile vrzel v učnem gradivu.

To poglavje učbenika predstavlja korak naprej; želi predstaviti doseda-
njo evolucijo in splošne značilnosti najpomembnejših metod, ki se danes
uporabljajo v sistemu vojaških ved, s poudarkom na metodah, ki se upo-
rabljajo v strategiji, operatiki in taktiki. Ker pa je teorija vojaškega us-
posabljanja prav tako zelo pomemben del sistema vojaških ved, so v
učbeniku predstavljene tudi nekatere večnamenske metode, ki se sicer
uporabljajo za raziskovanje oboroženega boja, a se lahko pod določenimi
pogoji – v obliki metodik (ki so rezultat znanstvenoraziskovalnega dela) –
uporabijo tudi za izobraževanje in usposabljanje častnikov in obrambo-
slovcev. Na ta način se želi popolniti vrzel v gradivu, namenjenemu štu-
diju vojaških ved, ki se pri nas v Sloveniji sicer preučujejo tako na FDV
Univerze v Ljubljani kot v CVŠ SV, a zanje doslej še nismo imeli ustrez-
nih učbenikov.

Učbenik o metodah v vojaški teoriji in praksi predstavlja komplemen-
tarno celoto z obstoječimi univerzitetnimi učbeniki, ki se ukvarjajo s
splošno metodologijo in s posameznimi metodami družboslovnih, nara-
voslovnih in drugih ved. Zato v njem niso posebej predstavljene primer-
jalna metoda, metoda analize vsebine in druge splošne in posebne meto-
de družboslovnih ved, ki so podrobno razčlenjene v teh učbenikih. Iz
enakega razloga v tem učbeniku niso podrobneje opisane operacijske
raziskave, ki so že podrobneje predstavljene v dveh obstoječih slovenskih
priročnikih za častnike in obramboslovce (katerih avtorja sta dr. Ivan Lah
in dr. Tomaž Savšek)17.
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17 Dr. Ivan Lah: Operacijsko raziskovanje za častnike in obramboslovce; Ministrstvo za
obrambo, 1. uprava, Ljubljana 1995; Dr. Tomaž Savšek: Sodobni vojaški simulacij-
ski sistemi; Ministrstvo za obrambo – Generalštab SV, Ljubljana 2000.
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EVOLUCIJA METOD V DELIH KLASIKOV

Metode, ki so jih v teku zgodovinskega razvoja uporabljali za pripravo
oboroženih sil za vojskovanje in bojevanje ter za njihovo udeležbo v voj-
nah in bojih, so se spreminjale vzporedno s širjenjem in poglabljanjem v
praksi pridobljenih znanj o vojskovanju in bojevanju. V žarišču vojaške
prakse sta že v pradavnini bili: a) metoda ocene razmer in sprejemanja
odločitve za vstop v vojno ter z njo povezana b) metoda ocene razmer in
sprejemanja odločitve za uporabo oboroženih sil v oboroženem boju, v
katerem naj bi premagali sovražnika in tako zmagali v vojni. Vzporedno
s tema metodama je bila v uporabi tudi metoda ocene vojaških ogrožanj
oziroma metoda obveščevalne analize, s katero se je ugotavljalo, katere
države ogrožajo domovino in kakšno moč imajo na voljo, oziroma katere
so šibke točke sosednjih držav in kako bi se jih dalo izkoristiti, da bi jih
premagali.

Obdobje antike in fevdalizma

Vzporedno s temi pragmatično naravnanimi metodami so že v antiki
uporabljali tudi zgodovinsko metodo. Z njeno pomočjo so preučevali
vojne in posamezne vojaške pohode ter bitke, vse z namenom, da bi ugo-
tovili, kako je prišlo do zmag oziroma porazov. V petem stoletju pred na-
šim štetjem zasledimo pri grških zgodovinarjih Herodu in Tukididu18

opise priprav za vojaške pohode, obveščevalne analize ter opise potekov
in končnih izidov vojaških pohodov, bitk in diplomatskih dejavnosti. V
njunih delih so podrobni opisi peloponeških vojn in vojn s Perzijo, prav
tako pa analize bitk, ki sta jih samostojno oblikovala po študijskih poto-
vanjih (na katerih sta si ogledala vojskovališča in bojišča) in pogovorih z
udeleženci, ki so se borili na obeh straneh. V primerjavi s Tukididom, ki
je včasih nekritično sprejemal tradicijo (pogosto je kot podlago za poja-
snitev dogodkov jemal mite in legende), si je Herod prizadeval ločiti fik-
cijo od zgodovine, čeprav v tem poskusu ni mogel biti vedno uspešen za-
radi svojega idealističnega izhodišča, po katerem je celotna zgodovina
rezultat »božjega reda«, ki ga ni mogoče nekaznovano kršiti.

Da bi vojaki na prvi bojni črti premagali nasprotnika, so potrebovali
predvsem orožje in fizično moč ter pogum in veščine; v nasprotju z njimi
so državniki ali (in) vojskovodje, ki so jih vodili, morali imeti poleg veščin
in trdnega značaja tudi sposobnost posploševanja izkušenj iz vojn v pre-

XMARSOVA DEDIŠČINAX

18 Vojna enciklopedija, II. Izdaja, 10. zvezek, str. 161–2; 3. zvezek, str. 434.
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teklosti, sposobnost načrtovanja pohodov in bitk, kakor tudi širša znanja
s področja predvidevanja, ki so bila potrebna, da so lahko že v miru us-
trezno sestavili in izurili vojsko iz različnih rodov (pehote, konjenice idr.),
nato načrtovali njeno uporabo kot celote v širokem spektru različnih si-
tuacij in jo vodili na pohodih in v bitkah. V davnini, ki je še ne prekrivajo
pisni viri, so prvi uporabniki načrtovalnih segmentov veščine vojskova-
nja ter zgodovinskih opisov vojaških pohodov in bitk prav gotovo bili voj-
skovodje, ki so se spričo nerazvitosti takratne teorije lahko opirali le na
svojo intuicijo, osebne izkušnje in na nasvete starejših svetovalcev; te so
lahko našli med tistimi izkušenimi udeleženci pohodov, ki so bili znani
po v preteklosti doseženih uspehih. Spričo praznoverja, ki je bilo značil-
no za antiko in pozneje tudi za ves srednji vek19, so procese sprejemanja
vojaških odločitev pogosto spremljali verski obredi (s prisegami, žrtvova-
nji, molitvami ipd.), neredko pa tudi posvetovanja z astrologi, svečeniki,
ki so prerokovali najugodnejše dneve za pohode, včasih pa celo tudi opo-
zarjali na konkretne nevarnosti in predlagali žrtve, darila bogovom in
druge ukrepe, ki naj bi zagotavljali uspehe20.

Iz kronik in dnevnikov vojnih pohodov, katerih avtorji so bili antični
grški zgodovinarji (Tukidid, Ksenofont, Herodot idr.), je znano, da so ta-
krat izkušeni vojskovodje v skladu s tradicijo sicer opravljali verske obre-
de in prisluhnili tudi besedam svečenikov, astrologov, vedeževalcev, pre-
rokov ipd, toda pred pohodi so vedno ravnali tudi racionalno: pošiljali so
na nasprotnikovo ozemlje oglednike in vohune, ki so zbirali podatke o
nasprotnikovi vojaški moči, stanju in namerah, prav tako so med popot-
niki, trgovci, misijonarji, pomorci in romarji s sistematičnim poizvedova-
njem pridobivali podatke o pomembnih objektih (posebno pomembne so
bile trdnjave in vojaški tabori) in naravnih ter umetnih ovirah na nasprot-
nikovem ozemlju, vodilnih osebah v državi in njihovih lastnostih ter
medsebojnih odnosih, mestih, utrdbah, bogastvih ipd.21. Podatkov niso
zbirali na slepo, brez načrta, ampak po izkustveno zgrajenem ustaljenem
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19 Vojne igre (na katerih so prepevali bojne pesmi, plesali posebne plese in slavili ju-
naštva prednikov), ki so bile priprava za vojaški pohod, so bile pogosto sestavni del
verskih obredov, s katerimi naj bi pridobili bogove. S tem da so svečeniki blagoslav-
ljali orožja, vojake in njihovo opremo, naj bi jim omogočilo priti do magične moči.
Izredno velik pomen so pripisovali nebesnim pojavom (sončni mrk, lunin mrk,
pojav kometov), obnašanju živali ipd.

20 Pri vseh politeističnih ljudstvih so odločilno vlogo pripisovali bogovom vojne, bogo-
vom zmage in duhovom velikih vojskovodij, ki niso bili samo predstavniki »višjih
sil«, ampak tudi »večni spremljevalci« vojakov in zaščitniki človeških idealov. V Babi-
loniji so častili Nimurta, v Asiriji Ašurja in boginjo Ištar, v Egiptu boginjo Narte, v In-
diji boginjo Indro (variacije njenega imena so Mitra, Varuna in Agni), v antični Grčiji
Aresa, ki je bil obenem bog vojne in bog pravice ter Palado Ateno, ki je bila obenem
zaščitnica Aten in zaščitnica ljudstva pred nesrečo, ki jo prinaša vojna, itd. Več o tem
in o vlogi, ki so jo od teh bogov prevzeli krščanski svetniki in nadangeli, se da zasle-
diti v vojaških enciklopedijah (Vojna enciklopedija, II. Izdaja, 1. zvezek, str. 652).

21 Ko Herodot opisuje grške priprave za pomorsko bitko pri Salamini, nazorno pripove-
duje o zbiranju informacij o sestavi heterogene perzijske flote in ugotavljanju njenih
šibkih točk (Herodot: Moja biblioteka, str. 129–137; Školska knjiga, Zagreb 1953.)
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postopku, ki je predpisoval najpomembnejše dejavnike in načine presoje
ter tako zagotavljal, da niso prezrli dejavnikov, pomembnih za zmago.
Lahko torej ugotovimo, da sta metoda ocene razmer in sprejemanja
vojaških odločitev ter obveščevalna metoda najstarejši empirično uteme-
ljeni in preverjeni metodi sistema vojaških ved.

Da so vojskovodje že v pradavnih časih zelo dobro vedeli, da morajo
pred vojaškim pohodom že v obdobju miru temeljito preučiti bogastva in
vojaške zmogljivosti sosednjih dežel, kaže Stara zaveza Svetega pisma.
Tako je v 13. poglavju 4. Mojzesove knjige opisano, kako je Bog govoril
Mojzesu po odhodu iz Egipta oziroma pred pohodom Izraelovih sinov
skozi Faransko puščavo na Sinajskem polotoku. Naročil mu je, naj v Ka-
naansko deželo, ki jim jo je namenil, pošlje poglavarje vseh 12 izraelskih
rodov; ko bodo v Negebu, naj se povzpno na vrh pogorja in se od tam
najprej na splošno razgledajo, nato pa z osebnim zbiranjem podatkov v
posameznih krajih ugotovijo, kakšni so prebivalci, koliko jih je, kakšna
so naravna bogastva ipd. 

Poglavarji pa so se vrnili z nasprotujočimi si podatki o moči ljudstev, ki
so živela v Kanaanski deželi, poročali so celo o »velikanih iz rodu velika-
nov«; pri tem so bili poglavarji večinoma za to, da se je treba vrniti v
Egipt, le nekaj jih je vztrajalo, da pohod nadaljujejo proti novi deželi; raz-
like v podatkih so bile povsem razumljive, saj so poglavarji rodov izvido-
vali različna mesta in pokrajine in spoznali različne prebivalce. Toda
Izraelove sinove pod Mojzesovim vodstvom je prevzel hud strah, hoteli so
se upreti, si postaviti drugega poglavarja in se obrniti nazaj proti Egiptu. 

V 14. poglavju je nato opisano, kako je Bog kaznoval najhujše omah-
ljivce (umrli so nagle smrti in nikoli niso videli obljubljene dežele) in
kako je Mojzes pomiril svoje ljudstvo in ga vzpodbudil za nadaljevanje
pohoda (»Če nam je Gospod naklonjen, nas bo pripeljal v to deželo in
nam jo dal, deželo, v kateri tečeta mleko in med. Le ne upirajte se Gospo-
du in ne bojte se ljudstva te dežele! Kakor kruh jih bomo pojedli. Brez
obrambe so ostali. Z nami pa je Gospod. Nikar se jih ne bojte!«).

Iz obeh poglavij se vidi, da je Mojzes pred pohodom skozi puščavo
zbral podatke o najprimernejših poteh in najprimernejših pokrajinah, za
kar je kot izvidnike uporabil najzanesljivejše in najbolj izkušene opazo-
valce – poglavarje rodov, kneze. Prav tako je strnil analizo vseh zbranih
podatkov in zavrgel kot neuporabne podatke o tistih pokrajinah, ki so
bile prerevne ali pa vojaško premočne. Vse to v luči Mojzesove izbire
smeri glavnega udara kaže, da je bila obveščevalna metoda zelo dobro
utemeljena že v časih zapisa Stare zaveze Svetega pisma.

V delih kitajskega vojaškega pisca Sun Civuja iz obdobja med 6. in 4.
stoletjem pr. n. št. prvič zasledimo, da sta izrecno uporabljena izraza »me-
toda« in »meritev in proračuni«. S tem je postal prvi vojaški teoretik, ki je
prvi že pred našim štetjem v pisni obliki utemeljil aksiom vojaške znano-
sti, po katerem mora poveljnikova odločitev biti rezultat določenega ra-
cionalnega procesa in ne trenutnega božanskega navdiha ali instinktivne
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reakcije22. Isti pisec je tudi ugotovil, da mora vojskovodja pred pohodom
in med njim ves čas uporabljati »metodo«, »meritve« in »proračune« ter na
podlagi rezultatov, dobljenih z njimi, izbrati tako ali drugačno strateško
akcijo (napad, obrambo, izogibanje bitki, zasledovanje nasprotnika, poči-
tek vojske ipd.).

Podrobnejša analiza pojmov, ki jih je uporabljal ta teoretik, pokaže, da
je v bistvu posplošil empirično utemeljeno in preverjeno logično metodo
presoje razmer in sprejemanja odločitve, ki so jo uporabljali dotedanji
vojskovodje; metoda je bila osredotočena na primerjalno analizo štirih
ključnih dejavnikov oboroženega boja (nasprotnikove sile, lastne sile,
prostor, čas in vreme kot meteorološki in astronomski pojav) in iz nje iz-
peljano sintezo oziroma ugotovitev o relativni premoči v slehernem od
dejavnikov oboroženega boja. Nato je sledilo seštevanje posameznih pre-
moči (v težki oklepni pehoti, v lahki pehoti, v lokostrelcih, v suličarjih, v
konjenici, v številu in kakovosti trdnjav idr.) in oblikovanje končne ugo-
tovitve o tem, kdo je močnejši, gledano v celoti. Z opiranjem na to pri-
merjalno analizo je vojskovodja lahko načrtoval razne opcije boja (»mo-
dele«) in po miselnem eksperimentiranju na njih predvideval, katera od
njih je najprimernejša za doseganje zmage. Lahko torej ugotovimo, da je
ta doslej najstarejša zapisana metoda veščine vojskovanja slonela na pri-
merjanju vojaške moči (njen temelj so bile »meritve«) obeh strani, oziro-
ma presoji razmerja sil. Metoda je bila statistično obarvana (čeprav takrat
še niso poznali sodobne statistike), rezultat pa je bil predstavljen opisno.

Poleg te metode so vojskovodje v svojih pripravah za pohode in bitke
od najstarejših časov uporabljali tudi metode vojnih iger. Na peskovnikih
so z maketami sil simulirali bojišče in razmere, do katerih bi utegnilo
priti v pravi vojni. Obstajale so igre dveh vrst: »raziskovalne« so uporab-
ljali za preučevanje in izbiro najboljših rešitev, »učne« pa za učenje oziro-
ma za urjenje v oceni razmer in sprejemanju odločitev; avtorji pravil, po
katerih so igrali, so bili izkušeni poveljniki, ki so iz prakse dobro poznali
zmogljivosti pehote, konjenice, pomorskih sil, utrjenih objektov in orožij
tistega časa, prav tako pa tudi načine bojevanja, ki so jih uporabljale voj-
ske sosednjih in drugih držav. Te zmogljivosti so spremenili v norme, ki
so veljale za vse igralce iger. Ameriški raziskovalec zgodovine vojaških
iger Abe Greenberg je ugotovil, da je najstarejša vojaška igra nastala pred
5.000 leti na Kitajskem in da se je imenovala wei hai, kar pomeni obkoli-
tev; podobna naj bi bila sedanji japonski igri go.

V približno istem obdobju naj bi prav tako v Aziji nastala tudi indijska
vojaška igra chaturanga, ki so jo igrali samo pripadniki vojaške kaste (kša-
triji) in v kateri so sodelovali po štirje igralci. Tu so se izidi bojev odločali
z metanjem kocke, kar je bilo simulacija bojne sreče na bojišču. Igralci so
vlekli poteze na plošči s figuricami bojnih slonov, konjenikov, suličarjev,
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22 Podrobnosti z bogatimi komentarji najdemo v Griffithovem prevodu (Sun Zi: Umi-
jeće ratovanja; Globus, Zagreb 1963).
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pešakov lahke pehote, lokostrelcev idr., zato mnogi v njej vidijo korenine
sedanjega miroljubnega šaha. Šahu torej pripisujejo, da je nastal na pod-
lagi vojnih iger, v katerih so veljala igralcem vnaprej znana pravila, ki so
se jih morali naučiti pred igro. Poleg teh so obstajale tudi igre na peskov-
nikih – modelih močvirij, goratih terenov, puščav idr. Posebne igre, na
katerih so sodelovale prave bojne enote (pehota, konjenica, lokostrelci),
pa so uprizarjali na vojaških vadiščih; v vlogi branilcev in napadalcev so
nastopale enote, oborožene z učnimi orožji (meči brez rezil, kopji brez
konic ipd.) ter napadale makete trdnjav ali premagovale prave ovire
(reke, okope, visoka obzidja, jarke ipd.).

Te igre so se od pravih bitk in bojev razlikovale le po tem, da so enote
napadalcev in branilcev namesto pravega orožja uporabljale lesene meče,
tope sulice in podobno ter da so zmage in poraze presojali sodniki in
nadzorniki iger. Očitno so metode simulacije realnosti s pomočjo iger na
modelih in maketah bojišča in s pomočjo manevrov enot že v antiki bile
sestavni del veščine vojskovanja in bojevanja.

Med klasiki sužnjeposestniške dobe, ki so se v Evropi ukvarjali tudi z
opisom metod raziskovanja vojn in oboroženega boja, izstopa že omenje-
ni grški vojskovodja in zgodovinar Tukidid (živel je na prelomu 5. in 4.
stol. pr. n. št.). Pomemben je predvsem zaradi tega, ker je bil tudi sam
vojskovodja in je osebno doživel dileme, tveganja in negotovosti, ki jih
povzroča odločanje v vojni, ko je v rokah vojskovodje in njegovih vojakov
usoda države23. Povezoval je vzroke in posledice vojn, spraševal tiste, ki
so sodelovali v bitkah, potoval na prizorišča bitk in bil s svojo kritičnost-
jo pravo nasprotje sodobnikov, ki so bili pogosto nekritični in so se radi
oklepali stereotipov ter legend.

Podoben mu je bil sodobnik Ksenofont, ki je napisal – v obliki romana
– učbenik o veščini vojskovanja24. Iz 3. stol. pr. n. št. izvirajo tudi zgodbe
o velikih znanstvenikih tistega časa, ki so se ukvarjali, poleg ostalega,
tudi z reševanjem vojaških tehničnih problemov. Tako se fiziku in mate-
matiku Arhimedu (287.–212. pr.n.št.), ki je znan kot utemeljitelj statike,
pripisuje tudi, da je izumljal nova orožja za potrebe obrambe rojstnega
mesta Sirakuze, med katerimi naj bi bila tudi legendarna konkavna
bakrena zrcala; z njimi naj bi posadke ladij od daleč usmerjale osredo-
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23 Tukididovo delo je Spis o vojni Peloponežanov in Atencev, ki ima osem poglavij. V
prvem delu opisuje zgodovino Grčije in podaja metodološke osnove svojega načina
obravnave ter vzroke, ki so pripeljali do vojn. V ostalih poglavjih kronološko opisuje
potek bojnih delovanj obeh strani ter njune diplomatske akcije; največji del pomem-
bnih dogodkov podaja v obliki dialogov sodobnikov.

24 Ksenofonta (430–355 pr. n. št.) omenjamo predvsem zato, ker je bil prvi grški zgodo-
vinar, ki se je poglobil v bojevanje in vojskovanje. V nasprotju s Tukididom in Hero-
dotom, ki sta se na široko lotila opisa razmer in dejavnikov med vojnami, ki sta jih
opisovala, se je Ksenofont osredotočil na pohode, oskrbo enot, taborjenja, boje in
bitke. Njegova dela so Helenika (delo je prazaprav nadaljevanje Tukididove zgodovi-
ne Peloponeske vojne), Kirupedija, Hiparh in O konjenici (Vojna encikopedija, II. izda-
ja, 4. zvezek, str. 742–3).
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točene sončne žarke na nasprotnikove lesene bojne ladje in jih tako zaži-
gale25.

Med vojskovodji iz obdobja antike, pri katerih se da najlažje spremljati
veščina uporabe različnih metod ocene razmer, sprejemanja odločitev,
načrtovanja akcij in nato izvedbe načrtov, je prav gotovo na prvem mestu
Gaj Julij Cezar, ki je živel v prvem stoletju pred našim štetjem. Zelo uspe-
šno je vodil številne pohode in podrobnosti zapisoval v dnevnikih (co-
mentarii), od katerih so se mnogi ohranili do naših dni26. V prvi knjigi
komentarjev vojne z Galci je podal podroben opis zmage nad plemenom
Aduatukov (29.–35. poglavje). Ti so se zabarikadirali v utrjenem taboru,
kjer so si nakopičili zaloge hrane, vode in gradbenega materiala, saj so
pričakovali, da se bodo zato lahko dolgo časa uspešno branili. Cezar je
njihov utrjeni tabor obkolil, nato pa ukazal okrog zgraditi oblegovalni
nasip, za katerim so na varni razdalji sestavili visoke premične oblegoval-
ne stolpe iz desk in hlodov. Obleganci so se iz teh priprav norčevali, pre-
pričani, da gre za podobne nepremične stolpe, kakršne so na obzidju
zgradili tudi sami. Ker so jih Rimljani postavili daleč od tabora, niso
mogli videti koles na oblegovalnih stolpih, zato so se jim zdeli povsem
nenevarni.

Ko pa so Rimljani pričeli premikati oblegovalne stolpe k obzidju, so
bili vraževerni Aduatuki prepričani, da jih premikajo božanske sile Rim-
ljanov, zato je med njimi zavladala panika. Aduatuki so privolili v brez-
pogojno vdajo in Cezarju oddali orožje, kot je zahteval, Rimljane pa
povabili v mesto. Presodili so, da jim bo uspelo uspavati Cezarjevo pre-
vidnost, če bodo hlinili popustljivost. Toda Cezarjevi obveščevalci so ugo-
tovili, da ni bilo oddano vse orožje. Zato je Cezar delu vojakov dovolil
vstopiti v tabor, drugim, v rezervi, pa ukazal poskrbeti za varnostne ukre-
pe za primer, če bi jih Aduatuki poskušali ukaniti. Ko so Aduatuki res
pričeli z nenadnim nočnim napadom, so posredovale Cezarjeve rezerve,
ki so v soju bakel vstajnike razbile in zasužnjile vseh 50.000 preživelih
pripadnikov plemena. Očitno je Cezar v tem primeru uspešno in držav-
niško kombiniral metodo posredne uporabe oboroženih sil (z obleganjem
se je izognil neposrednemu napadu na tabor, s tem pa tudi visokim
žrtvam med Rimljani), obveščevalno metodo (v kateri je imelo pomem-
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25 Omenja se, da je s svojimi številnimi izumi (med katerimi naj bi bila tudi naprava
»kremplji«, s katero so lahko branilci z grajskih zidov prevračali oblegovalne ladje),
pripomogel, da se je Sirakuza lahko dve leti uspešno upirala Rimljanom (Vojna enci-
klopedija, II. izdaja, 1. zvezek, str. 208).

26 Podobno kot Ksenofont je tudi Cezar pomemben zato, ker je osebno doživel vse, o
čemer je pozneje pisal. Priljubljen je postal po zmagah nad Gali. Zanj je bilo značil-
no, da je vojaške akcije vedno kombiniral z diplomatskimi, političnimi in ekonom-
skimi. Od drugih rimskih vojskovodij se je razlikoval po tem, da je uspešno kombi-
niral uporabo konjenice s pehoto, da je v bitki vedno imel močno rezervo in da je
pred glavne sile vedno razporejal izvidniške enote, ki so ga pravočasno obveščale o
moči, dejavnostih in razporeditvi nasprotnika (Voennaja enciklopedija, tom 8, str.
405–6, Moskva 1980).
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bno vlogo poznavanje psihologije nasprotnika, znanega po zvijačnosti in
nespoštovanju dogovorjenih sporazumov) in pogajanje. Ko pa je Aduatu-
ke prepričal, da jim verjame brez zadržkov, čeprav je v resnici predvide-
val njihov udar, je z rezervami, ki jih je ohranil v bojni pripravljenosti,
odločil spopad in zavaroval severno mejo države.

Prvi evropski vojaški pisatelj, za katerega je znano, da je področje preu-
čevanja bojev, bitk in vojn eksplicitno poimenoval »vojaška znanost«, je
rimski konzul Frontin, ki je živel v 1. stol. n. št.27 V delu Rei militaris scien-
tia je izhajal iz tega, da je področje znanj o vojni in bojevanju enakovred-
no ostalim področjem znanosti tistega časa, kot so bila npr. zgodovina, ar-
hitektura, mehanika idr. Oporekali so mu nekateri sodobniki, ki so
vodenje vojn in bitk enačili z umetnostjo (ars militaris), primerjajoč dejav-
nost vojskovodij z retoriko, poezijo, kiparjenjem, slikanjem, petjem ipd.

Med drugimi rimskimi vojaškimi pisci je poleg Polibija znan Vegecij
(5. stol. n. št.), ki je uporabljal zgodovinsko metodo analize vojn, pri če-
mer v obravnavah ni upošteval samo bojnih delovanj, ampak tudi vse,
kar se je dogajalo pred vojnami in kar je sledilo potem, ko so se končale.
Zanj vojna ni bila le oboroženi spopad velikih razsežnosti, v katerem se
je z orožjem odločalo o zmagi, ampak tudi vse dejavnosti, ki so bile v
miru izpeljane med pripravami za vojno, kakor tudi tiste, s katerimi so
po vojni izkoristili rezultate vojne za mir.

Pomembno je spoznanje, da je v njegovih delih veliko prostora posve-
čenega metodam priprave pehote, konjenice, pomorskih sil ter fortifika-
cij in komunikacij za vojno. Čeprav nikjer ni posebej govoril o metodah
in jih ni klasificiral, je pri njem implicitno opazna delitev veščine vojsko-
vanja na dva interaktivna dela – »priprave za izvajanje oboroženega
boja«, ki potekajo v miru, in »izvajanje oboroženega boja«, ki poteka v
vojni; pri vsakem od teh dveh področij je velik del prostora posvetil upo-
rabi in opisu empirično preizkušenih metod, do katerih je prišel z anali-
ziranjem del drugih avtorjev.

Pri Vegeciju se v času miru uporabljajo v veščini vojskovanja naslednje
ključne metode: zgodovinska metoda, ki se uporablja za zbiranje izku-
šenj iz preteklosti (1), in metoda vadbe z enotami, da si v obliki vojaških
manevrov – ki niso nič drugega kot simulacija vojne – pridobijo telesno
vzdržljivost, spretnost, disciplino, veščine in samozavest, ki so neizogi-
ben pogoj za uspeh v vojni (2). V vojni pa je tudi Vegecij – podobno kakor
pred njim Sun Civu – menil, da obstajata zgolj dve metodi: metoda zbira-
nja in analize podatkov o nasprotniku, ki jo rabijo obveščevalci (1), in
metoda presoje vseh elementov položaja in sprejemanja ter oblikovanja
odločitve, ki jo uporabljajo poveljniki (2). Oba pisca sta vztrajala, da se je
v boju treba držati »določenih pravil«. Očitno je torej, da sta že ta dva
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27 Sextus Julius Frontinus je bil državnik, vojskovodja in vojaški teoretik. Od njegovih
del so ohranjene Stratageme v štirih knjigah. Vojaško teorijo pojasnjuje s številnimi
primeri, s čimer prikaže povezanost načel s primeri iz prakse (Sovetskaja voennaja
enciklopedija, tom 8, str. 334, Moskva 1980).
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klasika odkrila, da se v vojnah in oboroženem boju, ki je potekal znotraj
vojn, pojavljajo določeni zakoni (imenovala sta jih »pravila«), ki jih mora-
jo spoštovati vojskovodje, častniki in vojaki, sicer tvegajo, da jih bo pora-
zil nasprotnik, ki bo te zakone poznal in spoštoval bolje.

Na začetku renesanse ponovno obstajajo dokazi, da so se veliki znans-
tveniki tistega časa ukvarjali tudi z reševanjem vojaških problemov in pri
tem uporabljali različne metode. Tako so velikega slikarja in izumitelja
Leonarda da Vincija someščani izbrali za ključno osebo, odgovorno za
utrjevanja njegovega rojstnega mesta Firence. Drugi je bil družboslovec
Niccolo Machiavelli, znan tudi kot eden najpomembnejših piscev vojaš-
kih študij28; živel je na prelomu iz 15. v 16. stoletje in je znan predvsem
po tem, da je poskušal v veščino vojskovanja uvesti nove dejavnike, na
katere se tedanji vojskovodje niso opirali29. 

Učinki artilerije, ki je v takratni veščini vojskovanja povzročila pravo
revolucijo (močno utrjena fevdalna mesta oziroma trdnjave, ki so se prej
lahko mesece dolgo postavljala po robu oblegovalcem, so se pod artilerij-
skim ognjem morala vdati v nekaj dneh ali tednih), so naredili nanj mo-
čan vtis; zato je poskušal najti takšno taktiko, strategijo in organizacijo
oboroženih sil, ki bi zagotavljale razvrednotenje posledic uporabe oblego-
valne artilerije. Rešitev je videl v manevrskih bitkah na odprtem prosto-
ru, kakršne so pred tem izvajale armade v obdobju antike. Ocenjeval je
namreč, da bi s hitrim manevrom pehote na odprtem prostoru lahko iz-
koristili prednosti hladnega orožja, ki niso mogle priti do veljave med ob-
leganjem.

Četudi je Machiavelli, razočaran nad korumpiranimi najemniškimi ar-
madami tistega časa in njihovimi poveljniki (kondotjerji), iskal rešitve za
prihodnost pod navdihom starih Vegecijevih modelov mogočne organiza-
cije množičnih oboroženih sil starega Rima (v katerih so služili vsi držav-
ljani), je bil prvi vojaški pisec, ki je veščino vojskovanja razumel kot razi-
skovalno disciplino. Po njegovem cilj te discipline ne bi smel biti le
opisovati in klasificirati vojne in bitke iz preteklosti in sedanjosti (s čimer
so se ukvarjali zgodovinarji), ampak tudi odkriti nove trende in ponuditi
izvirne rešitve za prihodnost. Zanj teorija ni bila samo opisno-razvrščeval-
na (deskriptivno-klasifikacijska) dejavnost, usmerjena v preteklost, ampak
tudi napovedna (prognostična) dejavnost. Četudi so njegovi predlogi, da se
v obdobju začetkov kapitalizma v Italiji posnema vojaška organizacija an-
tičnega Rima, bili utopični, je vseeno pomemben. Lahko rečemo, da je
Machiavelli na področje razvoja oboroženih sil prvi uvedel metodo poglob-
ljenega teoretskega raziskovanja prihodnosti oboroženega boja.
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28 Manj znano je, da se je Machiavelli kot tajnik Sveta deseterice, ki je vladal v Firen-
cah, ukvarjal tudi s praktičnimi vprašanji vojskovanja in bojevanja. Na njegovo po-
budo so v Firencah od leta 1506 do leta 1510 oblikovali in izurili uniformirano mest-
no milico 20.000 mož, ki pa je doživela poraz v bitki proti španskim najemnikom
(Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom 5, str. 89, Moskva 1978).

29 Vojna enciklopedija, II. Izdaja, 5. zvezek, str. 232.
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Vendar so ga v prognostični naravnanosti vse do francoske meščanske
revolucije (1789) posnemali le maloštevilni vojaški teoretiki. Drugi pisci
tiste dobe so veščino vojskovanja razumeli predvsem kot zbirko norm
(pravil, navodil, smernic), po katerih se je treba ravnati, da se premaga
sovražnik. Tak formalističen in tog odnos – ki je prevladoval v celotnem
obdobju t. i. linijske taktike – je v praksi imel pozitiven vpliv predvsem v
tem, da je prispeval k svojevrstni standardizaciji metod priprave in izva-
janja oboroženega boja. V tem obdobju so tudi prišli do spoznanja, da so
igre, kot je npr. šah, preveč abstraktne, da bi z njihovo pomočjo pridobili
znanja za vodenje bitk in bojev. Kot rezultat tega spoznanja je nastala v
Ulmu leta 1664 predhodnica današnjih modernih vojaških iger, ki se je –
v skladu z duhom tistega časa – imenovala Koenigsspiel, pa tudi »vojaški
šah«30.

Teorija je bila v tem obdobju podrejena tedanji vsemogočni praksi in je
imela le dve funkciji: da opisuje in da klasificira prakso. Do norm so pri-
hajali z zgodovinsko metodo in metodo opazovanja v mirnodobni in
vojni enotovni praksi. Igre, ki so jih nekoč igrali častniki skupaj z vojaki
le na vadbiščih in peskovnikih ter miniaturnih maketah trdnjav, so zdaj
že pričeli igrati samo poveljniki in štabi v šotorih ali zaprtih prostorih na
vse točnejših in verodostojnejših zemljevidih, ki so bili geografski modeli
realnega bojišča. Vse pomembnejšo vlogo so dobila tudi študijska poto-
vanja, s katerimi so poveljniki in štabi neposredno na prizoriščih prever-
jali sklepe, do katerih so prišli med štabnimi igrami na modelih in s preu-
čevanjem zemljevidov.

Obdobje prehoda iz fevdalizma v kapitalizem

Pojav racionalizma v filozofiji je vplival tudi na vojaške teoretike, ki so
svoja dela ustvarjali v obdobju prehoda fevdalizma v kapitalizem; mnogi
so skušali celotno vojno obravnavati kot strogo racionalen sistem, v kate-
rem se zmaga lahko izbojuje »na znanstven način« brez velikih žrtev in
materialne škode, izključno z manevriranjem enot po določenih geome-
trijskih shemah. »Geometrijsko« metodo, izračune premikov in izračune
razmerja sil so v taki sholastični in formalizirani teoriji veščine vojskova-
nja razvili do popolnosti, pri tem pa so dogmatično vztrajali pri nespre-
menljivosti načel in pravil oboroženega boja.

Izjema je bil francoski vojaški inženir in izumitelj maršal Sebastien Le
Prestre de Vauban; predstavlja prvega znanstvenika, ki ni neposredno
vplival le na nove načine utrjevanja trdnjav in fortificiranje nasploh, tem-
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30 Zgodovino razvoja vojaških iger podrobneje opisujejo knjige Andrewa Wilsona
(Bomba i računar; VIZ, Beograd 1976), Petra Perle (The Art of Wargaming; Naval In-
stitute Press, Annapolis 1990) in Donalda Featherstona (Naval War Games; Stanley
Paul, London 1975).
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več je razvil tudi novo doktrino vojaške obrambe v celoti. Utemeljena je
bila na vojaško-geografskih analizah in novih rešitvah fortificiranja, ki
niso nudile le zaščito od ognja nasprotnikove artilerije ampak tudi polo-
žaje lastni artileriji, pri čemer se je z razmestitvijo trdnjav na ključnih to-
pografskih objektih in s prekrivanjem vmesnih prostorov z ognjem trd-
njavske artilerije zagotavljalo, da se nasprotnik ne bi mogel prebiti v
notranjost države. V tem obdobju so bili doseženi premiki tudi v drugih
vojaških vedah, posebno v balistiki, kjer so tudi naši širši javnosti znani
rezultati in zasluge našega rojaka Jurija Vege (1754–1802). Vendar pa je v
celoti gledano v doktrinah uporabe sil prevladovalo fetišiziranje metod,
povezano s šablonizmom.

To je bilo zlasti opazno pri pruskem teoretiku von Büllowu, ki je imel
močan vpliv na sodobnike. Če izvzamemo izpopolnjevanje metod urjenja
enot in štabov ter obširno obdelovanje pravil in navodil, to obdobje ni
bistveno pripomoglo, da bi se izboljšala praksa. Do relativno večjega na-
predka pa je prišlo na področju vojaških iger. Vzgojitelj na dvoru bruns-
viškega kneza, po imenu Viturinus, je leta 1780 sestavil kompleksno igro
na polju s 1.666 kvadrati, kjer se je dalo simulirati 5 različnih vrst zem-
ljišč (gore, močvirja, gozdovi, ravnine ipd). Vsaka stran je v tej igri imela
po 60 bataljonov grenadirjev, 25 bataljonov pontonirjev, 8 eskadronov
huzarjev, 10 baterij poljske artilerije, 3 baterije oblegovalne artilerije in 2
bateriji možnarjev. Novost je bila v tem, da niso več igrali posamezni vo-
jaki, ampak je vsaka figurica predstavljala bataljon. Že leta 1800 je Vituri-
nus sestavil novo igro – Neues Kriegsspiele, ki se je igrala na 3.600 kva-
dratih in v kateri je vsaka stran imela po neverjetnih 1.800 brigad. Pravila
za manevriranje so postala v tej igri tako zapletena, da so na koncu
obema stranema onemogočila manevriranje.

V tem obdobju bi lahko rekli, da je jalova teorija vsilila svojo jalovost
praksi. Ker v zgodovino usmerjena teorija ni bila sposobna rešiti proble-
mov tedanjega sodobnega oboroženega boja, sta velika reformatorja in
praktika tistega časa Suvorov in Napoleon menila, da mora veščina voj-
skovanja biti »vsa v izvedbi«; to dejansko pomeni, da so se jima zdele ak-
tualne zgolj njena empirična komponenta in njene metode eksperimenti-
ranja v živo, medtem ko sta tedanji l’art pour l’art šablonskih manevrov
in raziskav na kabinetnih igrah, utemeljenih na šablonah briljantne for-
malne logike, zavračala, ker ju je motil. Prednost sta dajala poglobljene-
mu preučevanju pohodov velikih vojskovodij zato, da bi v njih odkrila
skrita pravila, ki so omogočala zmage.

Za obdobje po Napoleonovih vojnah – ko je bila po zmagi francoske
meščanske revolucije zavržena sholastična teorija veščine vojskovanja
fevdalne dobe, ko se je pojavila naprednejša meščanska ideologija in filo-
zofija in ko je prišlo do razmaha v razvoju vseh znanosti – pa je značilno,
da je v veščino vojskovanja začela vse bolj prodirati znanost, še sploh pa
v domeno njene teorije. Za vse, ki so se takrat ukvarjali z vojaškimi
raziskavami, so predstavljale izziv Napoleonove zmage v Italiji, Avstriji,
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Egiptu, Nemčiji, prav tako tudi zmage koalicije, ki ga je na koncu prema-
gala.

Heglovo dialektično metodo je v vojaški domeni prvi uporabil pruski
teoretik Carl von Clausewitz, in sicer za preučevanje posameznih Napo-
leonovih pohodov in pohodov Fridriha Velikega; metodo študije prime-
rov v obliki analize bojev, bitk in operacij je vzporedno z njim uporabil
švicarski teoretik Antoine Henri de Jomini, medtem ko se je francoski
praktik in teoretik Ardan du Picq ukvarjal z anketiranjem udeležencev
vojaških pohodov, da bi na podlagi njihovih opažanj potrdil ali demanti-
ral svoje hipoteze. Clausewitz je sholastične in dogmatske teorije von
Büllova o oboroženem boju zavrnil takole31: »Jasno torej vidimo, da abso-
lutno, t. i. matematično, v proračunih veščine vojskovanja sploh nima
trdne osnove in da se že takoj na začetku začne igra možnosti, verjetno-
sti, sreče in smole, igra, ki se vleče po vseh velikih in malih vlaknih voj-
nega tkiva in povzroča, da je od vseh vej človekovih dejavnosti vojna 
najbolj podobna igranju kart.« Clausewitz je – s tem da je usmerjal po-
zornost na neodkrite vzroke vojaških (ne)uspehov – dal velik prispevek k
pravilnemu določanju odnosa med veščino vojskovanja in politiko, zno-
traj veščine vojskovanja pa pravilnejšemu določanju odnosa med teorijo
in empirijo.

Politiko je obravnaval kot disciplino, ki veščini vojskovanja narekuje
akcije in se hkrati prilagaja njenim realnim zmožnostim. Znana je krilati-
ca, ki se mu pripisuje, po kateri vojna – gledana z očmi vojaka – sicer
»ima svojo gramatiko, ne pa tudi logike, ker ji logiko določa politika«
(oziroma politiki). Teoriji veščine vojskovanja je določil naslednje po-
membne naloge32: »Prva naloga vsake teorije je razčiščevanje sprevrže-
nih, lahko pa rečemo tudi pomešanih pojmov in predstav. Šele ko se spo-
razumemo o nazivih in pojmih, lahko upamo, da bomo jasno in lahko
nadaljevali s preučevanjem stvari same … Da je ne bi bilo vsakemu znova
treba urejati in preučevati, ampak da bi stvar našel urejeno in osvetljeno
– za to je tu teorija. Podučiti mora duha bodočega vojskovodje, ali še
bolje, pomagati mu mora pri samoučenju, vendar ne s tem, da ga sprem-
lja na bojišče, ampak natanko tako, kakor pameten vzgojitelj usmerja in
olajšuje duševni razvoj mladega učenca, ne da bi ga za to moral vse življe-
nje voditi na vrvici.«

Za Clausewitza so vsa pravila vojaške službe, ki se uporabljajo v obo-
roženih silah, metode33. Priznaval je, da brez metod – razumljenih kot
normativov – ni mogoče izvajati oboroženega boja na nižjih ravneh, je pa
tudi menil, da prav nič ne koristijo pri izdelavi operativnih načrtov ter 
v strategiji, kjer jih je imel za šablone, ki samo motijo ustvarjalnost.34
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31 Karl von Klauzevic: O ratu, str. 52; VIZ, Beograd 1951.
32 Ravno tam, str. 96, 105.
33 Ravno tam, str. 116.
34 Ravno tam, str. 117.
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Čeprav je veliko prispeval k razvoju teorije vojskovanja in vojaških ved, je
menil, da je preučevanje vojskovanja in bojevanja empirična veda, in
sicer zato, ker da je v njej mogoče priti do spoznanja prave narave stvari
le z izkustvom.35

Na oceno položaja, ki je morala biti podlaga za racionalno odločanje
na bojišču, je gledal kot na: 1) parcialno analizo moralnih, fizičnih, mate-
matičnih, geografskih in statističnih elementov, 2) preučevanje medse-
bojne odvisnosti, protislovij in medsebojnih vplivov vseh elementov
obeh spopadenih strani, 3) oblikovanje ugotovitev, ki so odvisne od voj-
skovodjeve genialnosti in njegove ustvarjalnosti.36 S takšnim pristopom
je Clausewitz opozoril, da je naloga teorije oblikovati metode, ki pa lahko
postanejo polnovredne šele na bojišču, vendar ne avtomatično ampak le
takrat, če so uporabljene ustvarjalno, in ne mehanično.

Antoine Henri de Jomini je uporabil empirično metodo raziskovanja;
kot vzorec za analizo primerov je vzel deset vojn, da bi iz njih izluščil de-
javnike in smernice, ki so vplivali na zmago37. Menil je, da bodo sklepi
do katerih je tako s posploševanjem prišel ostali vselej aktualni; vendar
je pri tem opozarjal, da samo dejstvo, da jih vojskovodja pozna, še ne
vodi via facti k zmagi, kajti dodatni pogoj za zmago je veščina njihove
uporabe. Poudariti je treba, da so se Clausewitzove ugotovitve, pridoblje-
ne z dialektično logično metodo, Jominiju zdele preveč subjektivistične
(predvsem zaradi Clausewitzovega poudarjanja vloge genija vojskovodje)
ter spekulativne in je zato vztrajal pri tem, da je »od vseh teorij veščine
vojskovanja razumna edino tista, ki izvira iz preučevanja vojne zgodovi-
ne« (torej iz izkustva!).38 Pomemben je tudi njegov prispevek k razvoju
vojaške geografije, statistike in financiranja oboroženih sil ter vojaških
operacij.39

Značilno je, da vsi teoretiki niso imeli enakega mnenja o vlogi subjek-
tivnega faktorja v vojni in oboroženem boju. Kakor pred njim Clausewitz
je tudi Jomini opozarjal, da imata teorija in empirija svoje posebnosti, ki
morajo biti v osebi vojskovodje uravnovešene (»izbalansirane«). Poznava-
nje teorije mora – po Jominiju – zagotoviti tri četrtine možnosti za uspeh,
medtem ko morajo vse drugo prispevati poveljnikova »nagla presoja,
hladnokrvnost in spretnost« (torej subjektivne kvalitete, ki jim je Clause-
witz rekel »genialnost« in jim pripisoval veliko večji pomen).40 Teorija
veščine vojskovanja se – po Jominiju – izoblikuje s takim posploševanjem
vojn, da se iz njih kot poglavitna izluščijo sama načela; z njihovo uporabo
se potem ustvarja in bogati nova empirija.41
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35 Ravno tam, str. 132.
36 Ravno tam, str. 147.
37 Jomini: Pregled ratne veštine, str. 27–28; VIZ, Beograd 1951.
38 Ravno tam, str. 33.
39 Ravno tam, str. 64–65, 73.
40 Ravno tam, str. 349–350.
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Burne družbene spremembe v drugi polovici osemnajstega in v prvi
polovici devetnajstega stoletja so zapustile globoke spremembe tudi v
programih šolanja oficirjev, prav tako pa tudi v organizaciji oboroženih
sil. Lahko ugotovimo, da so burne družbene razmere – hoteli to vojaški
konservativci ali ne – narekovale uporabo sociološke metode in drugih
družboslovnih metod tudi v vojaških vedah. Celo v ultrakonservativni
Prusiji, kjer so pod pritiskom okoliščin in sprememb v okolju dotedanjo
oficirsko vojaško šolo (Ecole militaire) preimenovali v plemiško akademi-
jo (Academie des nobles), so pozornost pri izobraževanju častnikov us-
merili na družbene vede; sestavni del študijskega programa plemiške
akademije je postala filozofija (preučevati so pričeli dela Platona, Kanta,
Grotiusa, Rousseaua idr)42. Vzporedno s tem so v prusko vojsko prene-
hali novačiti tujce in se odločili, da mirnodobno vojsko okrepijo z ljudsko
milico. Med pruskimi reformatorji tistega časa bi se moralo omeniti
Scharnhorsta, ki je s sociološko metodo prišel do sklepa, da v prihodnjih
vojnah ne bo dovolj imeti le in samo poklicno vojsko; rešitev problema je
videl v eklektičnem povezovanju starega in novega – poklicne vojske in
milice. Od tod ni čudno, da ga je Clausewitz imenoval za svojega duhov-
nega očeta (»očeta svojega duha«)43.

Raziskave Clausewitza in Jominija je poglobil Ardan du Picq, ki je
poskušal premostiti razlike med njunima pristopoma tako, da se je osre-
dotočil na raziskovanje zmag in porazov z vidika organizacije kopenske
vojske in njenega mirnodobnega urjenja. Ker se je kot udeleženec koali-
cijske krimske vojne in francoskih kolonialnih vojn v Alžiriji in Siriji za-
vedal, da je oboroženi boj v 19. stoletju dobil takšne geografske razsežno-
sti, da ga en sam raziskovalec ne bi mogel preučiti in situ, je po končanih
bitkah posegel po metodi anketiranja častnikov in vojakov. Na tak induk-
cijski način, ki ga niso uporabili njegovi predhodniki, je obogatil metodo-
logijo vojaških ved tistega časa. V študijah bojev (Etudes de combat) je
prišel do sklepa, da je bil egiptovski izurjeni konjenik (mameluk) v boju
kos trem Francozom, a tudi do sklepa, da je samo 100 francoskih vojakov
bilo povsem kos 500 egiptovskim konjenikom. S takšnim načinom, da je
z induktivno metodo izluščil vpliv discipline, znanja, veščine in bojne ko-
hezije enot, je poskušal preusmeriti pozornost raziskovalcev, navdušenih
nad količinskimi vidiki bojev (predvsem z mistiko razmerja sil, ki so ji
njegovi mnogi sodobniki pripisovali deterministični pomen!) na kako-
vostne vidike bojev oziroma na pomembnost organizacije, discipline,
bojne morale ipd44.
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41 Ravno tam, str. 352.
42 Fridrih fon Kohenhauzen: Od Šarnhorsta do Šlifena, str. 20; Geca Kon, Beograd

1936.
43 Prav tam, str. 30.
44 Martin van Creveld: The Art of War, str. 126; Cassell, London 2000.
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Nadaljnji razvoj veščine vojskovanja je zlasti v drugi polovici 19. stolet-
ja dokazal, da so se tedanji raziskovalci pretirano ukvarjali zgolj z minuli-
mi vojnami, katerih izkušnje so nato vedno na novo preverjali na vajah,
ne da bi poskusili uporabiti nove prijeme. Predvsem so vsi iskali navdih v
Napoleonovih bitkah, v katerih je Napoleon uspeval na bojišče pripeljati
glavne sile tako, da so se gibale ločeno, a usklajeno po kolonah; enote so
se združile šele na prostoru bitke. Njegovi načini manevriranja pred bit-
kami, prav tako pa manevrska uporaba artilerije in konjenice so pred-
stavljali model, ki so ga vsi sprejeli kot paradigmo za prihodnost.

Takšno epigonstvo in tradicionalizem sta vodila v stagnacijo metod in
enotovne ter štabne prakse. Navdih za odkrivanje novih spoznanj in
nova spoznanja so iskali »zadaj« (v preteklosti pri Napoleonu) namesto
»spredaj« (v prihodnosti). Pa vendar je tudi takšna usmeritev dala pozi-
tivne rezultate, predvsem zaradi tega, ker so v drugi polovici 19. stoletja v
vseh evropskih državah ustanovili vojaške akademije in generalštabe, s
čimer je bilo institucionalizirano preučevanje vojaških ved; v študijske
programe častnikov so uvedli mnoge nove discipline (vojaška zgodovina,
vojaška geografija, vojaška kartografija, vojaška topografija, vojaška stati-
stika, vojaška logistika, balistika, vojaško inženirstvo idr), v raziskovanjih
pa so začeli sistematičneje kot prej uporabljati različne matematične me-
tode, na katerih nujnost uporabe je opozarjal že Napoleonov sodobnik
Jomini.

Poleg tega se je dotlej dokaj enovita veščina vojskovanja jasneje kot
prej razdelila na dve veji – na strategijo in taktiko; vsaka od njiju se je
ukvarjala s svojim raziskovalnim področjem – strategija z oboroženim
bojem v vojni kot celoti, taktika pa s posameznimi boji in bitkami, ki se
odvijajo znotraj vojne. Razčlenjevanje vojaške znanosti na ožja področja
(strategijo, ki je raziskovala vojno kot celoto; taktiko, ki se je ukvarjala z
boji; vojaško geografijo, ki je preučevala prostor in klimatske razmere;
vojaško zgodovino, ki je preučevala izkušnje preteklosti; vojaško statisti-
ko, ki se je ukvarjala s sistematizacijo in obdelavo podatkov, itd.) je pri-
pomoglo, da se je vsaka disciplina pričela osredotočati na svoje metode.

Z ustanavljanjem generalštabov, ki so delovali v miru in v vojni, so se
ustvarjale možnosti za nepretrgano multidisciplinarno preučevanje spre-
memb v okolju in za nepretrgano izvajanje organiziranih priprav za
vojno. Sestavni del teh dejavnosti sta postala preučevanje izkušenj iz mi-
nulih vojn, prav tako pa tudi izdelava točnih zemljevidov za taktične in
operativne enote, ki so rabile veliko podrobnejše podatke od tistih, ki so
jih dajali strateški zemljevidi. Nujnost preučevanja teh kompleksnih
problemov je povečala vlogo specialistov, ki so se ukvarjali tudi s tem, da
so morali začeti izpopolnjevati metode svojih strok. Tako sta v Prusiji
Gneisenau in za njim Grolman s pomočjo analize sprememb v takrat-
nem evropskem družbenem redu ugotovila, da koncept »oboroženega
ljudstva« (pravzaprav sta pisala o spoju »poklicna vojska+milica sestavlje-
na od vseh državljanov«) narekuje povsem nov način bojevanja45. Zavr-
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gla sta stari Vaubanov sistem strateškega utrjevanja, pri katerem je bilo
težišče obrambe države na trdnjavskih pasovih, razporejenih vzdolž
državnih meja, in se ob pojavu novega kapitalističnega reda zavzela za
utrjevanje industrijskih središč, v katerih sta prepoznala nova strateška
žarišča državne moči.

Med naštete dejavnike bi lahko vključili tudi oživitev zanimanja za iz-
popolnjevanje vojaških iger, ki so se s pruskega dvora razširile na ostale
evropske dvore in generalštabe. Novost je bila v tem, da so za simuliranje
naključij, ki so značilna za vojno, pričeli uporabljati metanje kock (meto-
da Monte Carlo), in sicer na drugačen način kot prej. Bitko celotne arma-
de, ki je npr. štela 100.000 mož, so razstavili na 50 bojev skupin, od kate-
rih je vsaka štela 2.000 mož. Nato so presojali posamezne boje. Če je npr.
»rdeča stran« z 2.000 vojaki napadala »modro stran«, ki jih je imela 1.000,
so metali kocko, ki je imela 4 rdeče ploskve in 2 modri. Možnosti rdeče
strani, da zmaga, so bile torej v skladu z razmerjem sil – kot 4 : 2 = 2 : 1.
Če je »rdeča stran« imela 5.000 vojakov in napadala »modro stran«, ki je
imela 1.000 vojakov, so uporabljali kocko, ki je imela 5 rdečih ploskev in
eno samo modro. S tem je bilo zagotovljeno, da je »rdeča stran« zmagala
povprečno v petih od skupno šestih bojev. Vendar sodniki niso imeli le
vloge, da izberejo ustrezne kocke in nato preštejejo število točk, temveč
tudi, da potem presodijo splošni položaj in da na podlagi objektov na
zemljevidu (mostov, prehodov prek rek, pomembnih vozlišč komunikacij
ipd), ki jih je držala ta ali ona stran, odločijo, kdaj se je tehtnica zmage
premaknila na stran tistega, ki je imel pod nadzorom močnejše topograf-
ske položaje.

V zadnjih dvajsetih letih 19. stoletja so v vseh armadah sprejeli vojaške
igre kot obvezen del urjenja častnikov. Da pa jih niso več fetišizirali kot
stoletje pred tem, najbolje kažejo besede britanskega vojaškega reforma-
torja Spencerja Wilkinsona (1853–1937), ki je v enem od svojih esejev za-
pisal: »Verjetno ni niti ena oblika vojaških študij koristnejša od vojaških
iger, če so izpeljane na ustrezen način, prav tako kot niti ena druga obli-
ka ni bolj izpostavljena zlorabam.«

V drugi polovici 19. stoletja so k nadaljnjemu razvoju veščine vojsko-
vanja prispevala tudi dela Friedricha Engelsa, in to predvsem zaradi me-
tode dialektičnega materializma, ki jo je uspešno uporabil za raziskova-
nje vpliva razvoja oboroženih sil na vrste vojn, katere so se odvijale pred
njim in v njegovem času. Ko je izhajal iz aksioma, da se oboroženi boj iz-
vaja v interesu povsem določenih družbenih razredov (in ne vladarja ali
kakega abstraktnega razreda, ki naj bi oblikoval državno politiko), ter da
v oboroženem boju vzajemno delujeta človek in tehnika, je vojnam, voj-
skovanju in bojevanju ter revolucijam dal povsem nove okvire.

S tem ko je razkril nove povezave med notranjo in zunanjo politiko dr-
žav, njihovo ekonomsko, industrijsko ter vojaško močjo, razvojem znano-
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sti ter strukturo njihovih oboroženih sil in njihovimi strategijami, je sku-
paj s Karlom Marxom dal močno vzpodbudo, da so se z raziskovanji vojn
začele vse bolj poleg zgodovine ukvarjati tudi druge družbene, prav tako
pa tudi naravoslovne oziroma tehnične vede46. Zelo znane so Engelsove
študije o razvoju orožij, fortifikacijah, flotnem materialu ipd. Poleg tega
sta oba poudarjala odvisnost razvoja oboroženih sil in fiziognomije obo-
roženega boja od značaja državnih političnih ciljev, od razvoja transport-
ne mreže (v prvi vrsti železnic in parnikov) in od oborožitve, ki je bila od-
visna od dosežene stopnje industrijske proizvodnje v konkretni državi.

Obdobje kapitalizma in pospešenega razvoja znanosti in tehnike

Zaradi naglega razvoja tehnike v drugi polovici 19. stoletja in razvoja
vseh vej znanosti so se v zelo kratkem obdobju in skorajda vzporedno
pojavili železnica, parniki, telegraf, parni stroj, električna energija in
drugi izumi in odkritja. Nastala so mnoga v principu nova bojna sreds-
tva, ki so jih postopno uvajali v oborožitev vseh takratnih modernih
armad, pri čemer niso imeli izkušenj iz njihove vojne uporabe. Klasične
metode veščine vojskovanja, ki so bile – zaradi usmerjenosti v primere iz
minulih vojn in zaradi razmeroma počasnega razvoja orožij in tehnike v
preteklosti – dokaj primerne za preučevanje minulih vojn, v takih okoliš-
činah niso mogle prispevati k razvoju modernih doktrin in tudi ne k ugo-
tavljanju značaja bodoče vojne. Tako je tedanja veščina bojevanja in voj-
skovanja pričela vse bolj zaostajati za razvojem tehnike.

Razvoj novih orožij in vojaške tehnike je v tem prelomnem obdobju
nujno zahteval, da se že pri projektiranju orožij določi njihova uporaba v
oboroženem boju, kakor tudi njeni vplivi na strukturo vojske in njeno
organizacijo. Zato so postala nadvse dragocena predvidevanja razvoja
novih orožij, fiziognomije oboroženega boja in sprememb v značaju
vojne. Prognostične metode so pričele dobivati vse večjo vrednost. Velike
armade, ki so jih oblikovale evropske države, v Severni Ameriki pa Unija
in Konfederacija, niso več mogle v eni sami generalni bitki doseči končni
rezultat vojne tako kot ga je v začetku 19. stoletja uspel doseči Napoleon.

Vojne so postajale vse daljše in so bile sestavljene od zaporedij različ-
nih operacij, kar je teoretikom in praktikom narekovalo iskanje novih re-
šitev. Središče raziskav se je premaknilo od posameznikov, kot so bili
Clausewitz, Jomini, Scharnhorst, Gneisenau in drugi, na generalštabe, ki
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so – kot »kolektivni možgani« vojske – prevzeli glavno vlogo v raziska-
vah. Vodilno vlogo v kolektivnih raziskavah, v katere so bile vključene na
desetine zgodovinarjev, kartografov, statistikov, obveščevalcev, inženirjev
in drugih specialistov, je v drugi polovici 19. stoletja prevzel pruski gene-
ralštab47.

Feldmaršal Helmuth Moltke (1800–1891) je s sodelavci prvi iskal in
uspel najti rešitve za uspešno vzporedno vodenje vojne Prusije na diver-
gentnih frontah (proti Franciji in Avstriji), pri čemer se je opiral na želez-
niško mrežo, ki je omogočala hitre predislokacije enot z ene fronte na
drugo in s tem doseganje premoči na kritični težiščni točki (Schwer-
punkt). Njegova deviza, posvečena armadam, je bila: »Hitro marširati po
ločenih smereh, nato pa skupaj nastopiti na bojišču!«. Zasluga Moltkeja
je predvsem v tem, da je med prvimi odkril pomen telegrafa za hitro po-
veljevanje na velikih razdaljah, prav tako pa tudi pomen in vpliv ustrezno
zgrajene železniške mreže na hitro mobilizacijo in hitre strateške premi-
ke armad48. Zagotovitev uspeha nemške vojske v morebitnih vojnah
proti številčno močnejšim nasprotnikom je videl v njeni sposobnosti, da
prehiti nasprotnike v mobilizaciji in strateškem razvoju. Evidentno je, da
je pri Moltkeju opazna sposobnost predvidevanja globokih sprememb, ki
so v vojskovanju in bojevanju nastale zaradi industrijske revolucije.

Podobno je za njim pozneje raziskoval tudi Schlieffen, ki je v opiranju
na razvoj močne industrije, cestnega in železniškega omrežja ter zaneslji-
ve telegrafske in telefonske zveze iskal rešitve za hitro dosego uspeha v
morebitni vojni na več frontah. Ta hitrost je bila potrebna zato, ker Nem-
čija – v nasprotju s kolonialnima silama Francijo in Veliko Britanijo – ni
imela surovin za vodenje dolgotrajne vojne. Tako Moltke kot Schlieffen
sta s tem, ko sta odkrila vlogo tehnično-tehnoloških »multiplikatorjev
moči«, položila temelje za resno znanstvenoraziskovalno delo generalšta-
ba. Prvorazredno vlogo so dobile mirnodobne empirične raziskovalne
metode: preučevanje zmogljivosti sodobne tehnike na vojaških poligonih
ter njihovega vpliva na operacije (1), manevri in mobilizacijske vaje (za
preizkušanje mobilizacijskih in drugih načrtov, hitrosti razvoja ipd.) (2),
mirnodobna študijska potovanja generalštabnih častnikov v cone bodo-
čih operacij (3) in vojne igre (s katerimi so na zemljevidih verificirali na-
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47 Načelnik pruskega generalštaba Helmuth Moltke je bil že leta 1858 prepričan, da se
generalštabni častniki nikakor ne smejo izločiti iz enotovne prakse (kar je bilo takrat
praksa v avstrijski vojski), ampak da morajo biti v stalnem stiku s prakso. Vzpored-
no je dosegel, da so v generalštabu formirali »vojaškoznanstveni oddelek« in organi-
zirali znanstvenoraziskovalno delo. Že leta 1865 so ta oddelek povečali v »pomožni
oddelek generalštaba za oficirje, določene za znanstvene naloge« (Fridrih fon Ko-
henhauzen: Od Šarnhorsta do Šlifena, str. 193–194; Geca Kon, Beograd 1936).

48 Znana je njegova ugotovitev, da železnice bolje branijo državo kot trdnjave. V zvezi
s tem je rekel: «Naš položaj sile v svetu ni utemeljen na trdnjavah, ampak na vojski,
s katero se gibljemo po (bojnem) polju.« Ob takšni ugotovitvi obrambnih proraču-
nov niso več uporabljali za gradnjo trdnjav, temveč železniške mreže (Fridrih fon
Kohenhauzen, isti vir, str. 284–5).
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črte začetnih vojnih operacij) (4). Delo in usmeritev pruskega generalšta-
ba so kmalu posnemali ostali generalštabi, tako da so se metode v dolo-
čeni meri standardizirale v mednarodnih razsežnostih, s tem pa se je
dvignila kakovost štabnega dela na globalni ravni.

Do zanimivih sklepov je prišel Schlieffen po končani zadnji general-
štabni poveljniško-štabni igri, ki jo je vodil leta 1905.49 Tema igre je bila
vojna Centralnih sil proti Antanti. Deset let pred izbruhom prve svetovne
vojne je Schlieffen ugotovil, da se Nemčija in Avstro-Ogrska v bližnji pri-
hodnosti ne bi smeli zanesti na aktivno vlogo njune zaveznice – Italije
proti Franciji, kar pomeni, da bo Nemčija v primeru vojne imela na Zaho-
du proti sebi vse francoske sile, na Vzhodu pa tudi glavne ruske sile,
medtem ko bi Avstro-Ogrska vezala nase le del ruskih sil. Ko je analiziral
vlogo britanske vojske, je zavrgel možnost njenega izkrcanja na Jutlandu
kot malo verjetno, njeno izkrcanje v Franciji se mu je zdelo veliko verjet-
nejše. V takšnih razmerah je na podlagi poteka vojaške igre ocenil, da bi
Nemčija morala najprej napasti in poraziti notranje šibko Rusijo (leta
1905 je bil v Rusiji poskus revolucije), nato pa se preusmeriti na Francijo.
Pomembno je, da je pri tem sklepu upošteval poraz Rusije v vojni proti
Japonski, ki je močno vzpodbudil revolucionarno vrenje v Rusiji in jo no-
tranje in zunanje oslabil.

Ko se je v istem času na drugi strani Atlantika ameriški pomorski teo-
retik Alfred Thayer Mahan oprl na ugotovljene trende v vojnah in spopa-
dih imperialističnih držav pri osvajanju kolonij in novih tržišč ter na
trende na področju razvoja vojaške tehnike, je poskušal napovedati, kak-
šne sile in strategijo bi potrebovale Združene države Amerike, da bi po-
stale najmočnejša sila na svetu50. Čeprav je za vzorec za analizo vzel
vojne, ki jih je v času ladjevij na jadra bojevala Velika Britanija pri vzpo-
stavljanju svojega kolonialnega imperija, pa ni ostal le pri posploševanju
načel kot Jomini. Spremljal je razvoj ekonomike ZDA in rivalske boje ve-
likih sil v Evropi in za kolonije in na prelomu 19. v 20. stoletje napovedal,
da morajo ZDA (kot »nova Anglija«), če hočejo postati svetovna sila, zgra-
diti močno ladjevje in se odpraviti v osvajanja novih tržišč na drugih celi-
nah, pri čemer se morajo opirati na floto in oceanska prostranstva, ki
Ameriko kot »svetovni otok« ščitijo pred sovražniki.

Izhodišča za oblikovanje Mahanove strateške doktrine so bile holistič-
ne analize smeri dotedanjega razvoja svetovnih gospodarskih tokov, ame-
riškega gospodarstva, mednarodnih odnosov, vojaške tehnike in zem-
ljepisnega položaja ZDA; iz prognoze trendov razvoja mednarodnih
odnosov je strnil in posplošil tisti sistem razvoja vojaške moči in načinov
njene uporabe v miru in vojni, ki naj bi ZDA zagotovil prvo mesto v
svetu. Mahan je uspel jasnovidno prepoznati interese ameriškega velike-
ga kapitala in zanj zgraditi kompatibilen vojaški teoretski sistem, ki pa je
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49 Prav tam, str. 339–340.
50 Alfred Thayer Mahan: Pomorska strategija; VIZ, Beograd 1960.
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bil v celoti materialno razvit in podprt šele trideset let kasneje. Izvirnost
njegove prognostične metode je v tem, da je z analizo velikega števila de-
javnikov vzpostavil koherenten sistem, zgrajen iz geografije, politike,
ekonomije, diplomacije in strategije. In čeprav je kasneje razvoj podmor-
nic in minskega orožja razvrednotil njegove teze o vsemogočnosti flote
oklepnic, ta napaka v prognozi ne zmanjšuje njegovega prispevka k izpo-
polnjevanju metod dolgoročnega strateškega prognoziranja.

Obdobje svetovnih vojn in blokovske razdelitve sveta

Prva svetovna vojna je znova opozorila, da metode, ki so bile dotlej v
uporabi v veščini vojskovanja, niso pomagale k pravilnim ugotovitvam
značaja, trajanja in drugih razsežnosti vojne, ki je zajela Evropo, Azijo in
Afriko. Generalštabi vseh večjih držav so vstopili v prvo svetovno vojno
še vedno pod vtisom Napoleonovih hitrih manevrov in odločilnih bitk, ki
so vse dotlej predstavljale neprekosljiv ideal veščine vojskovanja in gradi-
vo, ki so ga v vseh evropskih armadah temeljito preučevali in sprejemali
kot paradigmo »generalne bitke« za bodoči spopad. Te stoletne zaverova-
nosti v Napoleonove odločilne bitke – ki pa so jih že pred prvo svetovno
vojno v praksi prepričljivo razvrednotile tako ameriška državljanska
vojna kot rusko-japonska vojna in burska vojna (med Veliko Britanijo in
Buri v Južni Afriki) – pa ni mogla sto let po Napoleonu znova udejaniti
nobena od spopadenih strani. Prva svetovna vojna je po uvodnih bitkah
izgubila manevrski značaj in se sprevrgla v izčrpavajočo jarkovno vojno
(trench warfare), ki je bila več kot prepričljiv empirični polom načel dote-
danje teorije vojaške in vojne veščine, pred izbruhom vojne uradno spre-
jetih v doktrinah vseh tedanjih modernih armad. Predvsem se je pokaza-
lo, da so vse vojske pred prvo svetovno vojno podcenile vlogo artilerije,
mitraljezov, poljskih fortifikacij, žičnih in drugih umetnih ovir ter ognje-
no moč sodobnih orožij kot celoto, precenile pa vlogo manevra. Do
konca prve svetovne vojne niti ena od vojskujočih se strani ni uspela reši-
ti problema strateškega preboja skozi globoko ešalonirano obrambo, da
bi porazila nasprotnika.

Kriza v metodah uporabe sil in sredstev je privedla do tega, da so se
nekateri civilni znanstveniki – ki se niso zadovoljili z vlogo konstruktor-
jev novih orožij – pričeli na svojo pest ukvarjati z raziskovanjem načinov
uporabe sil, kar je bil do takrat monopol vojaških profesionalcev. Ti so
nova orožja, kot so tanki, letala, bojni strupi idr., prepogosto obravnavali
kot druga sredstva, ki so jih uporabljali na stari način, s tem pa niso
mogli ničesar spremeniti na področju izvajanja vojne in operacij.

Med kritičnimi znanstveniki je bil znan Anglež Frederick W. Lanche-
ster, ki je poskušal z matematičnim modeliranjem bojnih delovanj oziro-
ma s sistemi matematičnih diferencialnih enačb (pred njim sta jih upora-
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bila že Chase leta 1902 in Fiske leta 1905) opisati vzročno–posledične
zveze med številom spopadenih vojakov, ognjeno močjo njihovih orožij,
časom trajanja bojev in obojestranskimi izgubami. Znan je po odkritju 
t. i. kvadratnega zakona, po katerem so pri enakih relativnih izgubah
obeh spopadenih strani njuni ognjeni potenciali (zmnožek števila izstre-
ljenih nabojev z verjetnostjo uničenja nasprotnikovega posamičnega cilja
z enim strelom) obratno sorazmerni s kvadratom števila vojakov. Z drugi-
mi besedami, Lanchester je prišel do sklepa, da bi stran, ki se bojuje proti
2-krat močnejšemu nasprotniku (oboroženem z enakim orožjem) morala
izstreliti 4-krat več nabojev, če bi želela doseči, da bi imel nasprotnik
enak odstotek izgub, kot bi jih imela sama zaradi nasprotnikovega ognja.

Njegov sodobnik je bil za zahodne izvedence do šestdesetih let skoraj-
da povsem neznani Rus M. Osipov (nekateri ga imenujejo »ruski Lanche-
ster«), ki je bil vsaj korak pred Lanchestrom. Upošteval je namreč tudi
obstoječe doktrinarne norme spopadenih strani (gostoto bojnih razpore-
ditev pehote, gostoto topov idr.) in rezultate svojih proračunov primerjal
z zgodovinskimi podatki. Na podlagi tega je – podobno kot Lanchester –
ugotovil, da so izgube spopadenih strani obratno sorazmerne njihovemu
razmerju sil; čim močnejša je bila ena od strani, manjše relativne izgube
je imela. Poleg tega je s primerjavo rezultatov proračunov za posamezne
bitke z dejanskimi rezultati teh bitk ugotovil, da so bile dejanske izgube
proporcionalne s poldrugim korenom in ne s kvadratnim korenom izra-
za, v katerem so bili vključeni dejavniki razmerja sil. Pomembna sta bila
dva sklepa njegove analize vzorca 38 bitk: (1) da se bitke le redko konča-
jo s popolnim uničenjem poraženca; (2) da so zmagovalci teh bitk imeli
do 20 % relativnih izgub. S podrobnejšim vpogledom v te bitke je Osipov
prišel do sklepa, da ogromna večina poražencev v bitkah ni bila uničena,
ampak da je popustila in zapustila položaje v trenutku, ko so izgube, ki
jih je imela, presegle »prag« 20 %. Poleg tega je pomembno, da je s stati-
stično analizo 38 bitk tudi dokazal: da ima v bitki številčnejša stran
manjše absolutne izgube od šibkejše strani (1); da prednost v številu
hkrati pomeni skrajšanje bitke, večanje hitrosti napredovanja, zmanjša-
nje lastnih izgub in večanje nasprotnikovih izgub (2), in da na omenjena
sklepa vplivajo le tiste enote in orožja, ki lahko odpirajo ogenj, ne pa
torej tudi »statisti« oziroma tiste sile, ki so sicer na bojišču, a dejansko ne
sodelujejo v bitki (3).

V nasprotju z Veliko Britanijo in carsko Rusijo, kjer so prispevke Lanc-
hesterja in Osipova takrat vodilni konzervativni vojaški krogi zavrnili z
zasmehovanjem, je v ZDA proces sodelovanja med civilnimi znanstveni-
ki in tistimi vojaškimi profesionalci, ki so vodili operacije, potekal v
smeri simbioze. Kot je omenjeno v uvodu, je že pred vstopom ZDA v
vojno (oktobra 1915) Ministrstvo vojne mornarice (Navy Department) us-
tanovilo Štab pomorskih svetovalcev (Naval Consulting Board) in na
njegovo čelo postavilo izumitelja Thomasa Alvo Edisona. V štabu so
vzpostavili več komitejev: za kemijo in fiziko (1), za aeronavtiko (2), za
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podvodno orožje (3), za podmornice (4), za eksplozive (5), za radijske
zveze (6) idr.

Edison se ni omejil le na tehnične vidike podpore vojni mornarici. Ko
je preučeval visoke izgube trgovskih ladij zaradi napadov nemških pod-
mornic, je ugotovil, da so nastale, ker so konvoji pluli vedno po istih
plovnih poteh in so vedno podnevi skušali prepluti območja, kjer so jih v
zasedah čakale podmornice. Zato je priporočil, naj konvoji spreminjajo
plovne poti (1), naj se izogibajo rajonom podmorniških zased (2), če pa se
že morajo prebiti skozi pas podmorniških položajev, naj predanijo v pli-
tvih vodah (kamor podmornice niso mogle prodreti) in se prebijejo pono-
či (3). Takrat so jih podmornice, opremljene le z optičnimi periskopi, veli-
ko težje odkrile in tudi kadar so jih, je bilo to ponavadi prepozno, s čimer
se je zmanjšala verjetnost uspešnih podmorniških napadov. Kot znan
eksperimentator na področju elektronike je do teh priporočil prišel s po-
skusi na vojaških zemljevidih s pomočjo vojnih iger.

V sklepnih operacijah prve svetovne vojne je začela prihajati v enote
nova vojaška tehnika, predvsem letala in tanki. Dozorele so okoliščine,
da so pričeli iskati nove koncepte za njeno uporabo, a se je vojna konča-
la, še preden so bili ti koncepti – od katerih so pričakovali rehabilitacijo
manevra – lahko preverjeni v praksi.

Ta trend se je nato nadaljeval po prvi svetovni vojni, pri čemer je bilo
pri iskanju poti za rehabilitacijo globokega strateškega manevra moč
opaziti tri osnovne usmeritve: (1) t. i. revolucionarna šola je bila utemelje-
na na aktiviranju notranje fronte v zaledju napadenih držav, (2) drugi
dve, t. i. tehnični, pa sta iskali rešitev problema (ne)preboja skozi globo-
ko ešalonirano obrambo v novih orožjih in načinih njihove uporabe (de-
fenzivna je dajala poudarek stalnim železobetonskim fortifikacijam in
kopenskemu vojskovanju, ofenzivna pa letalom in tankom).

Nemški general Erich Ludendorff je v študiji Der totale Krieg (Mün-
chen, 1935) naredil odmik od klasične osredotočenosti pruskega in za
njim nemškega generalštaba na bojevanje. Na podlagi nemškega poraza,
revolucij v Nemčiji, Madžarski in Rusiji ter izkušenj izčrpavajoče prve
svetovne vojne v kateri so težke izgube enot prispevale izbruhu številnih
vojaških vstaj in revolucij v zaledju je – s pomočjo sociološke metode –
prišel do sklepov: (1) da v prihodnje vojn ne bodo več vodile oborožene
sile ampak države, in to s celotnim prebivalstvom in z vsemi vrstami
»sile« (gospodarska, propagandna idr.); (2) da bodo vojne potekale na ce-
lotnem državnem prostoru; (3) da se mora za uspešno vodenje vojne gos-
podarski sistem države še pred začetkom vojne povsem prilagoditi vojaš-
kim potrebam; (4) da totalni značaj prihodnje vojne zahteva, da se
morajo logistične, propagandno-psihološke in druge priprave pričeti že
pred vojno, in (5) da mora vojno v prihodnosti voditi vrhovno poveljstvo,
v katerem morajo poleg vojaškega biti tudi vsa druga področja nevojaške-
ga vojskovanja (gospodarskega, propagandnega, kulturnega idr.). V teh
prognozah fiziognomije druge svetovne vojne je bilo novo to, da je ta
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notorični nemški militarist odkril, kako pomembna je v miru in vojni ko-
hezija domačega civilnega prebivalstva, vojske in državnega vodstva, ozi-
roma kako pomemben je napad na nasprotnikovo notranjo kohezijo. Lu-
dendorffove ideje so imočno vplivale na priprave Nemčije na drugo
svetovno vojno.

V ZSSR so po prvi svetovni vojni sprva iskali poti za ponovno uveljavi-
tev manevra v netenju revolucij v nasprotnikovem zaledju; v skladu z
idejo Leva Trockega o permanentni proletarski revoluciji so v vodstvu
Rdeče armade pričakovali, da bo »mednarodni proletariat« – če bo prišlo
do pričakovane vojne ZSSR z zahodnimi državami – s stavkami in demon-
stracijami »napadel« svoje vlade in tako z revolucijami v zaledju pomagal
čim hitreje zlomiti obrambo zahodnih držav na fronti51. Inovacija v meto-
dah presoje strateškega položaja in sprejemanja odločitev je bila v tem, da
so v pripravah in podžiganju revolucij v nasprotnem taboru videli vzvod,
ki bo dal sovjetski vojaški strategiji globalni zamah in nujno potrebno
ofenzivnost; v skladu s tem je bila oblikovana Kominterna (v katero so
bile včlanjene vse nacionalne komunistične partije), ki bi v pričakovani
vojni z Zahodom prevzela vlogo »generalštaba svetovne revolucije«.

V zahodnih evropskih državah sta torej po prvi svetovni vojni prišli do
veljave defenzivna in ofenzivna šola. Prva, t. i. fortifikacijska šola, je da-
jala prednost močnim stalnim utrdbam, da bi z močnimi fortifikacijami
in artilerijo zlomila nasprotnikov napad že na sami meji (v skladu s tem
so med dvema vojnama zgradili francosko Maginotovo črto, nemško
Siegfriedovo črto, grško Metaxasovo črto, finsko Manerheimovo črto, ita-
lijansko Val Alpino dell Littorio, češko obrambno črto v Sudetih in števil-
ne podobne stalne fortifikacijske črte v drugih evropskih državah).

Druga, ofenzivna šola je možnosti za ponovno uveljavitev manevra vi-
dela v spoju tankov, letal in padalskih enot, kar naj bi omogočilo izvajati
globoke in bliskovite operacije. Njeni zagovorniki so bili britanski gene-
ral Fuller, avstrijski general Eimannsberger, takratni francoski polkovnik
de Gaulle, ameriški general Bill Mitchell, britanski teoretik Liddell Hart
idr. Posebnost je v tem obdobju predstavljala zračna ofenzivna šola, kate-
re predstavnik italijanski general Giulio Douhet je deset let po prvi sve-
tovni vojni v obsežni študiji z naslovom La guerra integrale zagovarjal tezo,
da naj poteka in konca bodoče vojne ne bi odločili spopadi med oborože-
nimi silami na fronti, ampak strateški bombniki, ki bi izvedli udare po ci-
vilnih ciljih, in sicer gosto naseljenih urbanih aglomeracijah. Izhajal je iz
aksioma, da bo v vojnah prihodnosti zmagala stran, ki si bo izbojevala
premoč v zraku, in ne več stran, ki bo imela močnejšo kopensko voj-
sko52.
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51 Lev Trocki je že leta 1905 zatrjeval, da se bo revolucija iz Rusije razširila na Poljsko,
potem pa se utegnejo po posredovanju Nemčije, Avstro-Ogrske in drugih držav
proti Poljski revolucije razširiti tudi v te države, s čimer bi prišlo do zmagoslavja
evropske revolucije delavskega razreda (Lav Trocki: Izabrani radovi, str. 65–66;
VINC, 1988).
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Douhetova izvirnost je v tem, da je zavrgel tradicionalno vojskovanje
na kopnem in z njim oboroženi boj, namesto katerih je razvil metodično
uničevanje mest s civilnim prebivalstvom, ki ga je imel za talca. Svoje
sklepe o vsemogočnosti udarov po gosto naseljenih mestih je podprl z
matematičnimi izračuni izgub, povzročenih z bombardiranji mest, pri če-
mer je uporabljal podatke poskusnih bombardiranj na poligonih. Od te-
rorističnih udarov po mestih je pričakoval hiter zlom nasprotnikovega za-
ledja, predvsem pa to, da bo prestrašeno civilno prebivalstvo zahtevalo
od svojih vlad, naj podpišejo kapitulacijo in ga tako odrešijo trpljenja in
žrtev. Četudi je v oceni bombnikov pretiraval in je tudi močno podcenil
napredek na področju zračne obrambe (posebno na področju lovskih
letal, radarjev in avtomatskih protiletalskih topov), je s svojimi argumenti
vplival na to, da so velike države pričele zračne udare po ciljih v stra-
teškem zaledju obravnavati kot sestavni del vojne. S tem v zvezi sta bili
med prvo in drugo svetovno vojno okrepljeni zračna obramba celotnega
državnega ozemlja in civilna zaščita.

Nova orožja so prispevala k razvoju teorije streljanja, ki se po prvi sve-
tovni vojni ni več ukvarjala samo z balistiko in aerobalistiko. Sestavni del
teorije streljanja so postali izračuni napak, ki se pojavljajo med strelja-
njem, vpliv teh napak in razsipanja izstrelkov na zadevanje ciljev, kakor
tudi izračuni verjetnosti zadevanja in uničevanja ciljev. V teoriji streljanja
je bila podlaga teorija verjetnosti, s čimer se je odprla pot tudi za uveljav-
ljanje drugih matematičnih metod. Temu bi bilo treba dodati, da je v ob-
dobju med vojnama doživela vzpon tudi teorija iskanja ciljev in manevri-
ranja, ki se je ukvarjala z reševanjem takšnih problemov, kot so iskanje
optimalnih kurzov za prestrezanje nasprotnikovih letal, ladij ali podmor-
nic, optimalnih kurzov za izogibanje zasledovalnim nasprotnikovim lad-
jam, letalom ali podmornicam in podobno, pri čemer se je opirala na
analitično geometrijo in teorijo vektorjev.

Vsi ti dosežki so prispevali, da se je teorija vojaških ved začela v ob-
dobju med dvema svetovnima vojnama vse bolj znanstveno utemeljeno
ukvarjati z usmerjanjem razvoja tehnike, od katere si je sposodila meto-
de preizkušanja raznih orožij in sredstev53; po tem sta bili med obema
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52 Njegovo izhodišče je bilo, da so bombniki, ki jih pri manevru in prodoru v globino
nasprotnikovega ozemlja niso ovirale gore, reke, močvirja in druge naravne ovire
niti utrjeni položaji, lahko takrat pri napadu na cilj že dosegli, da so se njihove
bombe razpršile v krogu premera do 500 metrov. Potrebno število bomb za uničenje
tipičnega cilja s premerom 500 metrov je izračunal tako, da je površino tega kroga
delil s površino, ki jo uniči ena bomba. Iz tako izračunanega števila bomb in nosilno-
sti posameznega bombnika je nato izračunal za uničenje cilja potrebno število bom-
bnikov. Za nadaljnje povečanje uspešnosti napadov je razmišljal o uporabi kemične-
ga orožja, kar najbolje ponazorijo njegove besede: »V vprašanjih vojskovanja ni
plemenitega in podlega orožja … Napredek kulture v vprašanjih vojskovodstva je
stremel le za tem, da znanost in industrijo izrabi za proizvodnjo čim uspešnejšega
orožja. V tem smislu je bila vedno težnja, da se naredijo najprimernejša sredstva za
ubijanje bližnjih. To je gnusno, ampak je tako!« (Giulio Douhet: Integralni rat, str.
346–7, 351; Geca Kon, Beograd 1938 ).
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svetovnima vojnama znani predvsem Italija, ki je v Etiopiji uporabila
zračne napade z bojnimi strupi, in Nemčija, kjer so v realističnih okoliš-
činah na različnih poligonih (vzporedno z igrami na zemljevidih in na
manevrih) preizkušali bojno sodelovanje tankov in letalstva ter uporabo
večjih oklepnih enot, medtem ko so v lokalnih vojnah (npr. v Španiji, pri
znanem bombardiranju Guernice) v živo preizkusili množična bombardi-
ranja mest, ki naj bi spodkopavala moralo civilnega prebivalstva.

V nasprotju z Mahanovo metodo dolgoročnega napovedovanja so v
nemških oboroženih silah uspešno uporabljali predvsem kratkoročne in
srednjeročne napovedi razvoja vojaške tehnike; v njih so v fazi projektira-
nja opredelili hipoteze, jih potem na vajah preverjali, ugotovitve pa so
takoj postale sestavni del normativnih dokumentov (pravilnikov, navodil
ipd.). Ker je bila v drugih državah veščina vojskovanja povezana pred-
vsem s postavljanjem zahtev tehniki po novih orožjih, ne pa tudi z iska-
njem načinov njihove uporabe in ugotavljanjem sprememb, ki jih prinaša
v vojskovanje, je veščina vojskovanja nemških oboroženih sil na začetku
druge svetovne vojne na empirični ravni močno prekašala veščine njiho-
vih nasprotnikov, četudi so tudi te imele razvite teoretske podlage. Ta
nemška prednost je bila predvsem posledica hitre(jše)ga prenosa rezulta-
tov znanstvenih raziskav na modelih v enotovno prakso, ki je bil v drugih
državah v zastoju – zaradi birokratizacije in konservativnosti vojaških
vrhov, obsedenih z mehaničnim kopiranjem »izkušenj« iz prve svetovne
vojne. V primeru Nemčije sta imeli dokajšen delež vpliva na uspešnost
enot multidisciplinarnost in sistematičnost eksperimentiranja in drugih
raziskav, opravljenih v mirnem času.

Med drugo svetovno vojno so že od samega začetka začeli v armadah
zahodnih razvitih držav uporabljati metode raziskovanja operacij oziro-
ma operacijskih raziskovanj (Operations Research), pozneje pa tudi me-
tode mrežnega načrtovanja in revizije programov (PERT = Program Eva-
luation And Review Technique)54 ter metode sistemske analize (System
Analysis). Poveljstva in štabi, ki so imeli moč odločanja, so se pojavili kot
klienti in iskali pomoč znanstvenikov, ki so imeli moč znanja. Štabi so
tako postali izvajalci priporočil in nasvetov znanstvenikov ter porabniki
novih metod, ki so nastale v znanstvenoraziskovalnih inštitutih.

Popolno uveljavitev je doživela teorija iskanja ciljev, ki je ob opiranju
na dosežke teorije manevriranja, teorije detekcije (odkrivanja) in teorije
verjetnosti reševala probleme iskanja in identificiranja ciljev55. Dosežki
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53 Sovjetski teoretik Svečin (Strategija; VIZ, Beograd 1954) je pod vplivom tega trenda
uvrstil v veščino vojskovanja tudi konstruiranje raznih tipov orožij. S tem je v vešči-
ni vojskovanja združil vedo o oboroženem boju z vojaškotehničnimi vedami, ki npr.
danes predstavljajo razmeroma samostojen podsistem v sistemu vojaških ved, čigar
poseben del so tudi splošnovojaške vede (strategija, operatika, taktika).

54 Mrežno planiranje i upravljanje, str. 646; Vojna enciklopedija, II. izd., 5. zv.
55 Bernard Osgood Koopman: Search and Screening – General Principles with Histori-

cal Aplications; Pergamon Press, USA 1980.
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te nove discipline so skupaj z dosežki na področju kriptografije in krip-
toanalize bistveno pripomogli k zmagi zaveznikov nad nemškimi pod-
mornicami v bitki za Atlantik.

Za reševanje ključnih problemov na področju protipodmorniške, pro-
tiletalske in protiminske obrambe ter v nalogah strateškega bombardira-
nja so bile ustanovljene interdisciplinarne delovne skupine znanstveni-
kov in izkušenih častnikov z nalogo, da se opro na matematične modele
in teorijo iger (ki jo je po prvi svetovni vojni razvil von Neumann) ter po-
nudijo praksi znanstveno utemeljene rešitve problemov, s katerimi so se
dotlej ukvarjali samo štabi, ki so vodili strateške operacije. Tako znanost
ni več zgolj reševala dolgoročnih problemov, ki so se v miru nanašali na
zagotavljanje razvoja oboroženih sil, ampak je postala sestavni del sprot-
nega strateškega načrtovanja v vojni. Operacijske raziskave, ki so se uve-
ljavile v oboroženih silah, so nato začele prodirati tudi na druga področja
človeške dejavnosti.

Med drugo svetovno vojno sta se obe nasprotujoči si koaliciji poglobili
tudi v raziskave in iskanje najustreznejših metod načrtovanja napadov
na nasprotnikovo ranljivo zaledje, ki bi kot končni rezultat zlomile nas-
protnikovo bojno moralo in voljo do vodenja vojne. Poleg številnih stra-
teških zračnih operacij proti civilnim ciljem so v končnici druge svetovne
vojne v ta namen uporabili balistične rakete (V-1, V-2) in jedrske bombe
(Hirošima, Nagasaki). Te vojaške operacije so nazoren dokaz, da so se
med drugo svetovno vojno povsem zabrisale meje med vojaškimi cilji in
civilnimi cilji. Vojaške vede so se pričele sistematično ukvarjati tudi s te-
rorističnimi napadi na mesta, na (hidro)energetske sisteme, na transport-
ne sisteme, na centre zvez ipd., vse zato, da bi ugotovili načine, kako čim
hitreje psihološko, gospodarsko in še kako drugače zlomiti nasprotnika,
oziroma nasprotno, kako se temu izogniti v primeru takšnega nasprotni-
kovega napada. V nasprotju s prvo svetovno vojno, ko je bilo težišče vo-
jaških ved na pripravah in izvajanju oboroženega boja, se je med drugo
svetovno vojno njihovo zanimanje razširilo tudi na nevojaško področje.
Vojaški profesionalci so se pri načrtovanju akcij na tem področju morali
opreti na gospodarske, psihološke, politične, sociološke in druge analize
civilnih izvedencev, ki so nevojaške cilje poznali veliko bolje od njih. V
tem sklopu pa so poleg izpopolnjevanja strateških zračnih operacij iskali
tudi druge poti.

Tako so v Nemčiji v prvi etapi druge svetovne vojne zelo uspešno upo-
rabili nemške manjšine (»etnoorožje«) v sosednjih državah; po tem prije-
mu so posegli, ker so že med državljansko vojno v Španiji ugotovili velik
obveščevalni, diverzantski in psihološki pomen in razdiralno moč t. i.
pete kolone, ki je nasprotnika napadala »od znotraj«. V vojnih igrah in v
obveščevalnih analizah so ugotovili prednosti vojskovanja s tem novo-
dobnim «trojanskim konjem« ter v zvezi s tem pravočasno izpeljali us-
trezne priprave, ki so vsebovale politično mobilizacijo nemških manjšin,
nezadovoljnih opozicijskih političnih skupin ter nacionalnih manjšin v
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sosednjih državah. Rezultat priprav so bile med drugim inštrukcije za
pripravo in delovanje »pete kolone«; udarne skupine somišljenikov so se
že v miru prikrile v kulturnih, športnih in drugih organizacijah (npr. v
Kulturbundu), ki so bile krinka za njihovo urjenje in logistične priprave.
Kot je pokazal potek začetnih nemških operacij na Poljskem, v Norveški,
v državah zahodne Evrope, na Balkanu in v Sovjetski zvezi, so z vključe-
vanjem tega novega paravojaškega dejavnika v vojaško razmerje sil v za-
četnih operacijah druge svetovne vojne dosegli strateško presenečenje.

Med potekom druge svetovne vojne so se v zaledju sil Osi na ozemljih
okupiranih držav, ki so jih legalne nacionalne vlade in oborožene sile za-
pustile, dvignile množične vstaje in začela delovanja močnih partizan-
skih in diverzantskih enot, zaradi česar so si morali nemški, japonski in
italijanski vojaški poveljniki in štabi, ki se na to v miru niso pripravili, če-
prav so ob izbruhu druge svetovne vojne ravno oni sami prvi uspešno
uporabljali enake metode, pomagati s številnimi improvizacijami. Bojeva-
ti so se namreč morali proti nasprotniku, ki se ni ravnal po klasičnih dok-
trinah, ampak se je, kadar je bil šibkejši, vedno izogibal spopadom, napa-
dal pa je le tam, kjer je lahko dosegel presenečenje ali izrazito premoč.
Klasična navodila za izvajanje bojev, bitk in operacij so silam Osi pri vo-
denju vojne na okupiranih ozemljih le malo koristile, ker so gverilci in
partizani v vojni brez frontne črte in zaledja zelo uspešno manevrirali in
se skrivali »v morju ljudi«.

Rezultati narodnoosvobodilnih, gverilskih, partizanskih in odporniš-
kih gibanj (»vojske brez države«) na eni strani in na drugi strani »pacifi-
kacija« prebivalstva, ki so jo izvajale sile Osi, da bi izkoreninile povezave
med prebivalstvom in gverilci, vse to je po drugi svetovni vojni številne
udeležence, vodje teh gibanj in teoretike vzpodbudilo k študiju primerov
iz prakse. Doktrine in teorije post festum so bile pod močnim vplivom
nacionalne prakse in dosežene zmage, ki so jo praviloma prikazovali de-
terministično (»gverila je nepremagljiva«), in to tako, da so sistematično
podcenjevali pomoč zaveznikov in težavne splošne strateške razmere, v
katerih so obtičali okupatorji, še posebno pa so skušali zmanjševati pris-
pevek zavezniških zmag na glavnih frontah; tudi v raziskavah resnih razi-
skovalcev je pogosto prevladovalo prepričanje, da je nemogoče poraziti
ljudstvo, ki se bojuje za svojo svobodo in se je pripravljeno žrtvovati za
končno zmago. Metode, ki so jih uporabili za analizo partizanske vojne v
tedanji Jugoslaviji, Kitajski, ZSSR in drugih vzhodnih državah, niso upo-
števale le razmerij vojaških sil, ampak tudi vlogo političnih dejavnikov
(predvsem je bil poudarek na »revoluciji, s katero najnaprednejši razred
prevzema oblast izkoriščevalcem«), socioloških dejavnikov, propagande,
gospodarskih dejavnikov, psiholoških dejavnikov ter celotnega spleta, ki
bi ga lahko najprimerneje označili z izrazom »družbena moč«.

Najbolj celovito je novi način vodenja gverilske vojne v strateškem za-
ledju okupiranih območij opisal Mao Cetung. V desetletju pred izbru-
hom druge svetovne vojne je delovanje gverilskih enot in vojaške pohode
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kitajske Rdeče armade označil kot vzpostavitev novih družbenih razmerij
na ozemlju pohodov in kot »osvajanje mišljenja ljudi« (kar je pomenilo,
da je računal tudi na prestopanje pripadnikov nasprotnega tabora). Nje-
gova zasluga je, da je razvil in uresničil teorijo bojevanja na okupiranih
ozemljih, in sicer s tehnično podrejenimi gverilskimi in partizanskimi
enotami proti tehnično nadrejenemu sovražniku. Teorija in praksa te
vrste dejavnosti sta z vidika razvoja metod, ki se uporabljajo v vojaških
vedah, pomembni predvsem zato, ker so vse strani, ki so računale na vo-
denje vojne na tujih ozemljih, morale – hotele ali ne – že v miru vključiti
v presojo strateških razmer poleg konvencionalnih oboroženih sil tudi
presoje o zgradbi in sestavi, organizaciji, opremljenosti in zmogljivostih
gverile in odporniških gibanj.

Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilno, da so v oborožitev pos-
pešeno uvajali nove oborožitvene sisteme v vse krajših časovnih interva-
lih, hkrati pa so v štabih, na vadiščih ipd. prišli v vse širšo rabo računal-
niki. Nova tehnična sredstva so omogočila nove načine simuliranja
oboroženega boja. Ustanovili so računalniško podprte taktične in strateš-
ke laboratorije, v katerih so v vlogi igralcev nastopali realni štabi, njiho-
vih akcij pa niso več presojali in ocenjevali le izkušeni častniki, temveč so
bili v ta proces vključeni tudi civilni znanstveniki ob podpori računalni-
kov. Četudi nekatera orožja (npr. jedrska, biološka, energetska, geofizi-
kalna in druga orožja za množično uničevanje) v lokalnih vojnah sploh
niso bila uporabljena, druga pa so bila samo na posebnih terenih in v
majhnem številu, je kljub temu morala vojaška teorija in praksa računati
tudi na njihovo uporabo v morebitni vojni; zato je po drugi svetovni vojni
začel naraščati pomen metod, ki so se ukvarjale s prognoziranjem učin-
kov sredstev in orožij za množično uničevanje.

V njihovem okviru so se razvile tri skupine metod: metode prognozira-
nja s pomočjo ekstrapolacije (1), metode prognoziranja s pomočjo ocene
skupine ekspertov (2) in metode prognoziranja s pomočjo oblikovanja
scenarijev in njihovega preigravanja (3). Vzporedno s tem so ostale v
uporabi tudi dotedanje metode; (predvsem po zaslugi računalnikov); za-
radi njihove hitrosti pri delu s programi, narejenimi v času miru, je bilo
mnoge probleme s področja ocene položaja in kratkoročnega načrtovanja
mogoče rešiti v daleč krajših rokih in bolje kot prej. Ugotovitve teoretskih
raziskovanj, izražene v obliki matematičnih modelov in preverjene na
vajah, so postale sestavina pomnilnikov računalnikov, ki so jih začeli
uporabljati v štabnem delu. Znanost je s tem prodrla na področje prakse.
Metode matematičnega in fizičnega modeliranja so začeli uporabljati tudi
v računalniško podprtih taktičnih vadiščih, ki so tako postali laboratoriji,
kjer je bilo zaradi tega mogoče preizkušati nova orožja, še preden so jih
izdelali. Vse to je vplivalo, da so po drugi svetovni vojni metode teoret-
skega raziskovanja, zlasti na področju predvidevanj, dobile povsem nova
mesta in vloge.

Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilno, da so »modernisti« ob
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pojavu strateškega jedrskega orožja pričeli razvijati koncept, po katerem
je to novo orožje s svojimi strahotnimi učinki potisnilo v ozadje konven-
cionalne sile in ustvarilo možnosti, da se v vojni zmaga samo s (po)močjo
globokih jedrskih udarov. To je vplivalo, da je bila za dalj časa zapostav-
ljena uporaba konvencionalnih sil. Nastala je popolnoma nova disciplina
– jedrska strategija; ukvarjala se je z uporabo strateških jedrskih sil –
medcelinskih raket, medcelinskih bombnikov in jedrskih podmornic,
oboroženih s strateškimi jedrskimi raketami. Bistvo te nove zvrsti je bilo
v tem, da se je opirala izključno na rezultate poskusov na matematičnih
modelih, saj se ni mogla opreti na izkušnje iz preteklosti.

Druga za drugo so nastajale doktrine o odločilnem preventivnem
prvem jedrskem udaru, nato o dovolj močnih jedrskih silah za uničujoč
povračilni drugi udar (če bi nasprotnik uspel izvesti prvi udar) in na
koncu o strateškem jedrskem ravnotežju, ki je bilo utemeljeno na oboje-
stranskih simetričnih zmogljivostih za večkratno nasprotnikovo uničenje.
Ameriški teoretik Herman Kahn je svojo teorijo eskalacije razvil na pod-
lagi rezultatov računalniško podprtih vojnih iger; te so mu omogočile iz-
delati »pravila za uspešno vodenje jedrske vojne«, ki so po njegovi presoji
zagotavljala obema stranema, da se izogneta medsebojnem uničenju
(»nuclear suicide«), do katerega bi prišlo, če bi druga proti drugi uporabi-
li vsa razpoložljiva jedrska orožja.

V nasprotju s sovjetskim teoretikom maršalom Sokolovskim, ki je iz-
hajal iz tega, da bo morebitna prihodnja jedrska vojna potekala brez ka-
kršnih koli omejitev (in da se bo torej »absolutna jedrska vojna« končala
s prednostjo tistega, ki bo imel več jedrskega orožja in ki ga bo uporabil
brez slehernega obotavljanja in brez zadržkov), je Herman Kahn obliko-
val lestvico z več kot 30 »stopnicami«; vojna naj bi se začela na najnižji,
nato pa se postopno dvigala na višje ravni, vse dokler ne bi katera od
strani presodila, da ne more prenesti še večjih izgub in bi privolila v pre-
nehanje sovražnosti. Pozitivne posledice tega jedrskega tekmovanja so
bile v tem, da sta na koncu na podlagi računalniško podprtih vojnih iger
obe strani spoznali, da v splošni jedrski vojni ne bi bilo zmagovalcev in
da sta razvili identične metode za eksaktno merjenje jedrskega ravnotež-
ja56. S tem so se ustvarile možnosti za poznejša pogajanja SALT I in II, ki
so se kasneje nadaljevala s pogajanji START I in II.

Številne lokalne vojne v prostoru med obema vodilnima blokoma so v
petdesetih, še bolj pa v šestdesetih letih minulega stoletja dokazale krizo
konvencionalne strategije, operatike in taktike. Vzpodbudile so pozablje-
no zanimanje za preučevanje narodnoosvobodilnih vojn in protivstajniš-
kih dejavnosti, ki so se razbohotile v prostoru med blokoma. V teh voj-
nah se je podobno kot v drugi svetovni vojni pokazalo, da so se vstajniki
v Alžiriji, Vietnamu, Angoli, Mozambiku, Afganistanu in na mnogih dru-
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gih vojskovališčih uspešno postavljali po robu tehnološko in številčno
močnejšim silam, kadar so imeli zunanjo podporo. Vietnamski general
Vongujem Giap, kubanski revolucionar Ernesto Che Guevara, afriški re-
volucionar Franz Fanon in drugi avtorji so v opisih doktrin, prilagojenih
nerazvitim državam, poudarjali, kako nujno je razširiti vojno s področja
oboroženega boja na revolucijo oziroma na področja političnega, gospo-
darskega, propagandnega, kulturnega in druge vrste »bojevanja«. Za »go-
nilno silo razrednega boja« v revoluciji so šteli revno kmečko prebivals-
tvo tretjega sveta. V skupini teh praktikov se opazi podskupina »urbanih
gverilcev« (njen najizrazitejši predstavnik je bil Carlo Marighella), ki je
gradila na tezi, da se je v sodobnem svetu moč države osredotočila v me-
stih in da se mora zato težišče revolucionarnega boja premakniti iz rural-
nih območij v urbana. S tem ko so ti zagovorniki »revolucionarne šole«
kot temeljno metodo izbrali »vojskovanje celotne družbe in vseh njenih
potencialov« proti vojaškemu nasprotniku, ki se je opiral le na premoč v
tehniki in številu vojakov, so začeli v napadenih državah iskati nove poti,
kako se tem doktrinam postaviti po robu. Sestavni del dejavnosti njiho-
vih oboroženih sil so postale psihološke operacije, operacije skupin za
izvajanje javnih poslov (Public Affairs), humanitarne operacije, protitero-
ristične operacije idr.

Ko sta veliki sili začeli vse bolj poglobljeno preučevati dotlej podcenje-
vane (proti)vstajniške vojne, sta spričo tveganja, da bi v Evropi izbruhnila
vojna, tudi pričeli večjo pozornost kot uporabi strateškega jedrskega
orožja posvečati uporabi taktičnega in operativnega jedrskega orožja v
spopadih med konvencionalnimi enotami. Nastala je nova veja taktične-
ga jedrskega vojskovanja, v kateri so ogrodje ognjenega sistema sestavlja-
li jedrski udari po vojaških ciljih v operativni in taktični globini; konven-
cionalne enote so v tem vojskovanju imele pomožno vlogo ali pa so bile
predvidene za vodenje t. i. omejenih vojn, v katerih bi si obe strani priza-
devali uporabljati sredstva nasilja le do »praga«, ki bi zagotavljal, da se
vojna z omejenimi cilji ne prelevi v strateško jedrsko vojno57. Do pravil in
norm za vodenje taktične jedrske vojne in »omejenih vojn« so prišli s po-
močjo računalniško podprtih vojnih iger.

Razvejitev problematike vojskovanja na probleme izvajanja strateške
medcelinske jedrske vojne (v kateri so bili glavni cilji objekti v notranjo-
sti ZDA in ZSSR), probleme t. i. posebnega ali nekonvencionalnega voj-
skovanja (unconventional warfare), probleme taktičnega jedrskega voj-
skovanja in klasične probleme izvajanja »omejene vojne« (Limited War) s
konvencionalnimi silami je zelo ugodno vplivala na izpopolnjevanje razi-
skovalnih metod. Zaradi širjenja področja raziskav z ene same vojne na
širok spekter možnih spopadov se je povečalo število znanstvenih insti-
tucij in strokovnjakov, ki so se ukvarjali z raziskavami na ožjih področjih;
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57 William O’ Brien: Guidelines for Limited War; Military Review, February 1979, str.
64–72.
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nekonvencionalno vojskovanje je namreč imelo zelo malo skupnega s
konvencionalnim vojskovanjem, še manj pa z vodenjem strateške jedrske
vojne. Oba nasprotujoča si bloka sta izrabljala priložnosti, ki so jima jih
dajali številni spopadi na območju tretjega sveta, da sta preizkušala učin-
kovitost novih orožij in novih doktrin. Prodor eksperimentov v živo (in
vivo) v vojaško prakso so nekateri strokovnjaki imenovali »poligonske
vojne«, s čimer so želeli poudariti, da so nova orožja in taktične načine
njihove uporabe velike sile preizkušale kar v vojnah namesto na poligo-
nih.

V devetdesetih letih 20. stoletja so se raziskave osredotočile v iskanje
odgovora na vprašanje, v kolikšni meri so sateliti, sistemi C4I (Com-
mand, Control, Communications, Computers and Intelligence), brezpi-
lotna letala, roboti, informacijska tehnologija, vse natančnejši vodljivi iz-
strelki in sredstva za elektronsko bojevanje ustvarili okoliščine za
revolucijo na vojaškem področju (Revolution in the Military Affairs). Se-
stavni del tega trenda je – v obdobju po razpadu dvopolnega strateškega
ravnotežja – iskanje novih metod uporabe vojaških sil v operacijah, ki se
razlikujejo od vojne (Operations Others Than War); ker gre za protiterori-
stične operacije, mirovne operacije, humanitarne operacije, operacije za
vsiljevanje oziroma vzpostavljanje miru in podobne druge operacije (v
katerih se cilji ne dosegajo z oboroženim bojem), so se raziskave v vojaš-
kih vedah morale usmeriti v iskanje novih metod štabnega dela in nove
zgradbe in sestave štabov, ki morajo za te diplomatsko-humanitarno-poli-
cijske dejavnosti imeti na voljo tudi izvedence novih strokovnih pro-
filov58.

Klasifikacija razvojnih obdobij in uporabljenih metod

Evolucija predstavljenih metod, ki so bile doslej v rabi v vojaški teoriji in
praksi, kaže, da so bile v posameznih obdobjih te značilnosti:
1) V obdobju od antike do konca 18. stoletja so prevladovale empirične

metode, ki bi jih pogojno lahko razdelili na: (a) empirično utemeljene
metode presoje vojaških razmer in sprejemanja odločitve, (b) metode
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58 Prodor novih strokovnih področij na področje vojaških ved je zakonitost. V obdobju
hladnega orožja je med tehničnimi vedami kraljevala mehanika, ki sta se ji pozneje
pridružila tudi metalurgija in gradbeništvo. V obdobju uvajanja ognjenega strelnega
orožja se jim je pridružila kemija s fiziko, nato pa veda o toplotnih strojih. Med prvo
svetovno vojno je prodrla aerodinamika, med drugo svetovno vojno jedrska fizika,
nato pa kibernetika in znanost o vesolju. Na sedanji stopnji se robotiki pridružuje
genetika. Če je nekoč za preučevanje orožij bilo dovolj dobro poznavanje osnov fizi-
ke, mehanike in kemije, so sedaj nujna tudi znanja o vesolju, prav tako pa znanja s
področja toksinov, bioregulatorjev in genov. O tem najnovejšem trendu je pisal
Ante Vučemilović (Taktika bioterorizma i genetsko inženjerstvo u službi biološkog
oružja; Hrvatski vojnik, april 2004, str. 22–25).
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opazovanja in vojaških poskusov in vitro (med njimi so prevladovale
vojaške igre, vojaške vaje in manevri na katerih se je preverjalo izpelji-
vost vojaških načrtov), (c) vojaškoobveščevalne metode ter (d) zgodo-
vinska metoda.59

2) Za 19. stoletje je bilo značilno izpopolnjevanje prejšnjih metod, hkrati
pa sta se tudi začela razvoj in izpopolnjevanje teoretskih metod, ki so
se izkazale uspešne v naravoslovnih vedah, od koder so pričele po-
stopno prodirati v družboslovne in vojaške vede60; do veljave so prišle
splošnoznanstvene metode in opisne, klasifikacijske in razlagalne
funkcije teorije, v veščini vojskovanja pa so začeli uporabljati tudi dia-
lektično logiko, statistično metodo (brez katere se sploh več ni dalo za-
misliti analize podatkov pridobljenih z eksperimentiranjem) in vse
bolj tudi metode tehničnih ved. Na koncu tega obdobja zaradi hitrega
razvoja vojaške tehnike veščina vojskovanja ni več mogla uspešno upo-
rabljati stare paradigme, zato je postala vse bolj odvisna od teorije. Ta
je začela dobivati vse bolj razločno fiziognomijo sistema vojaških ved,
saj je sistem znanj o oboroženem boju postopno izpolnil vse zahteve,
zastavljene sleherni vedi; imel je namreč: (1) svoj izvirni predmet, s ka-
terim se ni ukvarjala nobena druga veda (vojno in oboroženi boj), (2)
svoje metode, (3) svoja načela, zakonitosti, izreke in zakone, (4) svojo
terminologijo (»jezik«) in (5) vklapljal se je v dosežke drugih ved ter jih
uporabljal.61

3) Za obdobje 20. stoletja je v vojaški teoriji in praksi značilno vse tesnej-
še dopolnjevanje teoretskih in empiričnih metod, ki je potekalo pod
močnim vplivom aktivne vloge civilnih znanstvenikov-konfliktologov,
s čimer so bili odpravljeni dotedanji »cehovski način« vojaških profe-
sionalcev in vanj vtkani poudarjeni vplivi konservativnih in tradicio-
nalističnih vojaških avtoritet tistega časa. Teoretske metode so začele
dobivati pomembno vlogo na področju znanstvenega predvidevanja,
in to za srednjeročno in dolgoročno obdobje, ki ga niso več mogle »po-
kriti« miopične empirične metode, kakršne so dotlej uporabljali vojaš-
ki profesionalci. Vojaške vede so se morale odtrgati od »kopiranja zgo-
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59 Teorija tega časa je nastajala kot rezultat stihijskega in nesistematičnega opazova-
nja, tako da lahko govorimo o »navadnem«, »empiričnem«, »vsakdanjem« spozna-
nju. Zategadelj teorija veščine vojskovanja v tistem času še ni dosegla stopnje, ki bi
jo lahko šteli kot znanstveno. Zgodovinska metoda je bila ponavadi omejena na opis
raznih podrobnosti z vojnih pohodov, medtem ko so bili bistveni elementi (razmerje
sil, izurjenost, obveščevalno stanje idr.) pogosto izpuščeni.

60 Podrobnejši opis prodora metod naravoslovnih ved v družboslovne vede ter interak-
cije med njimi je v monografiji Friedricha Augusta Hajeka (The Counter-Revolution
of Science; Collier Macmillan Limited, London 1955).

61 Napredek na področju Heglove dialektične logike in metodičnosti se je kazal tudi v
veščini vojskovanja, kjer jo je uspešno uporabil Carl von Clausewitz. Poleg tega so
tudi mnogi drugi vojaški avtorji preučevali dela zgodovinarjev in filozofov ter pri-
dobljena znanja prenašali na vojaško področje. Vzpon sta doživeli tudi vojaška geo-
grafija in vojaška statistika. Vse to je pozitivno vplivalo na sposobnost pojasnjevanja
in razlaganja vzročno-posledičnih povezav v oboroženem boju.
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dovine« in se začeti vse bolj intenzivno ukvarjati s spremembami, ki bi
jih lahko nova orožja in tehnika ter nove družbene razmere vnesli v
vojskovanje in bojevanje62.

Metode matematičnega in fizičnega modeliranja so bile uporabljene naj-
prej na področju empiričnih raziskovanj (npr. v operacijskih raziskova-
njih v času druge svetovne vojne), nato so jih uporabili za teoretska razi-
skovanja (pri projektiranju orožij in opreme so s pomočjo sistemske
analize praviloma preučevali organizacijo enot v naslednjih desetih letih,
kajti toliko časa je trajalo, da so orožja razvili do uvedbe v oborožitev), v
zadnjem času pa so preizkušeni matematični in fizični modeli že postali
sestavina poveljniških informacijskih sistemov C4I (Command, Control,
Communications, Computers and Intelligence)63. Programska oprema
teh sistemov, ki jih uporabljajo poveljniki in štabi, je rezultat dolgoletne-
ga skupinskega dela znanstvenikov. Vzporedno z uporabo projektiranja
multidisciplinarnih raziskav in s tem povezanim prodorom količinskih
metod so še naprej ostale v uporabi druge tradicionalne kakovostne me-
tode, saj je v praksi prišlo do njihove medsebojne sinteze; v raziskova-
njih, ki so bila praviloma skupinska, pa so začeli uporabljati po več različ-
nih metod.

Takšen razvoj metod govori, da so z metodološkega vidika v prvem, 
t. i. veščinskem obdobju v veščini vojskovanja prevladovale empirične
metode, v drugem, prehodnem obdobju so začele vanjo prodirati tudi
teoretske metode, v tretjem, t. i. znanstvenem obdobju pa so se začele vse
metode vse bolj prepletati, pri čemer so metode teoretskega raziskovanja
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62 S tem v zvezi bi bilo treba upoštevati tudi prispevke razvoja sodobne konfliktologije
oziroma spopadoslovja. V tej znanstveni disciplini velja izhodišče, da do konfliktov
med ljudmi prihaja zaradi racionalnih in (ali) iracionalnih vzrokov, in to kadar žele
isto stvar ali pa želijo različne stvari, ki so nezdružljive. Pri tem imajo razsežnosti
konflikta lahko zelo širok razpon. Pregled dosežkov sodobne konfliktologije je za
področje mednarodnih konfliktov zelo dobro zajet v študijah Michaela Nicholsona
(Conflict analysis ter Rationality and the analysis of international conflict, ki sta izšli
pri založbi Cambridge University Press leta 1971 oziroma leta 2003).

63 Gre za nove sisteme, ki so nastali v sedemdesetih letih preteklega stoletja in so se
doslej pospešeno razvijali pod vplivom dosežkov na področju matematičnega mode-
liranja bojnih delovanj, matematičnega programiranja in računalniške tehnike. Na
njihov buren razvoj kažejo kratice, ki so jih dobili v posameznih razvojnih etapah. V
začetku so bili v teh sistemih povezani le podsistemi za poveljevanje in nadzor in so
zato imeli oznako C2 (Command and Control); ko so se temu »dvojčku« priključila
sredstva za zvezo oziroma komunikacije, so dobili oznako C3 (Command, Control
and Communications). Da bi si olajšali sprejemanje odločitev, so temu »trojčku« pri-
ključili obveščevalne podsisteme (radarji, izvidniška letala, naprave za elektronsko
izvidovanje ipd.) in so dobili novo oznako C3I (Command, Control, Communica-
tions and Intelligence). Na sedanji stopnji razvoja, za katero sta značilni »informati-
zacija« in »integracija« vseh oborožitvenih sistemov, se za nove sisteme uporablja
oznaka C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence). Če
se bo nadaljeval napredek na področju »umetne inteligence«, bodo sistemi nasled-
njih generacij morda imeli še dodatek AI (Artificial Intelligence).
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– ki so danes vse bolj oprte na matematično modeliranje in zmogljivosti
sodobnih računalnikov pri eksperimentiranju na modelih – postale glav-
ni instrument za analize in napovedi.

V praksi obstajata na sedanji tretji stopnji razvoja vojaških ved dve te-
meljni podskupini metod:
1/ Podskupina standardnih metod se uporablja v poveljstvih in štabih

med neposrednim pripravljanjem in izvajanjem boja za reševanje tipi-
ziranih problemov (pohod, napad, obramba, razvoj ipd.). Metode te
podskupine so podrobno opisane v ustreznih normativih enot (npr.
čete, bataljona, brigade itd.); v bistvu gre za izkustveno preverjene al-
goritme, ki se jih morajo držati tisti, ki sprejemajo odločitve (v vojaški
terminologiji se imenujejo metodike, nanašajo pa se na proračun stre-
liva, goriva, izgub, ocene razmer na kopnem, na morju, v zraku, oziro-
ma ocene učinkovitosti ali uspešnosti posameznih orožij ali enot idr.).

2/ Podskupina izvirnih metod se uporablja v raziskovalnih nalogah za re-
ševanje »netipičnih« (ad hoc) problemov v okoliščinah in razmerah, ko
metode niso predpisane vnaprej in že sama izbira metode pomeni po-
memben del raziskovalne naloge, saj je od (ne)pravilne izbire metode
močno odvisen končni rezultat raziskave.

Splošna značilnost metod prve podskupine je, da predstavljajo integralni
del disciplin, ki jim pripadajo, da so specializirane za reševanje konkret-
nih problemov in da sestavljajo povezane sisteme, ki so v štabnih priroč-
nikih in inštrukcijah obdelani do podrobnosti, pogosto pa predstavljeni
tudi v obliki matematičnih enačb, shem, diagramov ipd. Rabijo za razu-
mevanje naloge, za klasifikacijo zbranih informacij o nasprotniku, last-
nih silah, času in prostoru, za predvidevanje moči, namer in najverjetnej-
šega načina sovražnikovega bojnega delovanja, za presojanje bojnih
zmožnosti lastnih in nasprotnikovih sil, za obdelavo podatkov, zbranih
med usposabljanjem (ali v boju), da bi na tej podlagi izoblikovali norme
ali ocene ipd. Vsak poveljnik in štab imata točno predpisan postopek za
presojo dejavnikov, ki jih morata oceniti, norm, po katerih se morata rav-
nati, zemljevidov in drugih informacij, ki jih morata uporabljati, pripo-
močkov (trikotnikov, šestil, busol, povečevalnih stekel ipd.), s katerimi si
morajo pomagati, pa tudi oblike dokumentov, ki jih morajo pošiljati po-
drejenim, sosedom in nadrejenim. V enoti vsak specialist uporablja svoje
posebne metodike (navigacijske, artilerijske, torpedne, minske ipd.), ki
so zgrajene tako, da je delo specialistov v enoti skupinsko (timsko) in da
komplementarno prispeva k uresničitvi poveljnikove odločitve.

Metode, ki se uporabljajo med usposabljanjem poveljnikov in štabov,
so po vsebini enake metodam reševanja nalog v vojni; od prvih se razli-
kujejo zgolj po tem, da se v miru med dolgotrajnim sistematičnim urje-
njem namišljene vojne razmere in okoliščine simulirajo postopno od laž-
jih v vse težje, da bi se olajšalo učenje vadbencev. Ker se metode prve
skupine uporabljajo v praksi, ko mora reševalec problema sprejeti odloči-
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tev do določenega v povelju opredeljenega roka in sile poslati v akcijo,
dejavnik »časovna stiska« vpliva, da je treba v praksi v teh metodah po-
gosto omejevati presoje, da se je v njih treba opirati na zapomnjena zna-
nja (iz mirnodobnega usposabljanja), intuicijo ipd. Zaradi tega postajajo
– v okoliščinah oboroženega boja – dopolnilo izkustev.

S prvo skupino metod se ukvarjajo discipline, katerih sestavni del so
te metode; tako te kot posebne metode, s katerimi si pomagajo posamez-
niki in štabi, prav tako predstavljajo področje, s katerim se ukvarja meto-
dologija vojaških ved. Gre namreč za to, da se vojaške vede ukvarjajo z
oblikovanjem in preverjanjem teh metod, ki jih potem, ko se s poskusi
potrdi njihova točnost, lahko uporabljajo tisti, ki se ukvarjajo z usposab-
ljanjem, izobraževanjem in urjenjem poveljstev in štabov.

Metode druge podskupine se od metod prve podskupine razlikujejo
po okoliščinah, v katerih so v uporabi: 1) čas za njihovo uporabo ni ome-
jen, ker so raziskovalni projekti praviloma srednjeročni ali dolgoročni; 2)
informacije, potrebne za reševanje problemov, se dobijo šele v procesu
raziskovanja; 3) njihova uporaba ima cilj, da se raziskovalci dokopljejo do
resnice, kar pomeni, da je raziskovalna naloga končana šele takrat, ko se
odkrijejo nove zakonitosti, zakoni, izreki ali načela oziroma norme pora-
be streliva ipd. Vse to privede do tega, da so metode druge skupine
znanstvene v pravem pomenu besede in zaradi tega predstavljajo področ-
je, s katerim se še posebej intenzivno ukvarja metodologija vojaških ved.

Iz predstavljenega procesa metamorfoze metod, ki so se uporabljale in
se danes uporabljajo v vojaški teoriji in praksi, je razumljivo, da so zato v
vseh sodobnih armadah že od sedemdesetih let 20. stoletja pričeli organi-
zirati podiplomske študije, s katerimi so pridobivali in še vedno prido-
bivajo nove kadre, metodološko usposobljene za znanstveno delo na
področju teorije in prakse vojskovanja in bojevanja. To pa nikakor ne po-
meni, da so metode prve skupine, ki se ukvarjajo z oblikovanjem meto-
dik za štabno delo, s pomočjo katerih se rešujejo tekoči problemi prakse
v realnem času, neznanstvene; nasprotno, tudi metode prve skupine te-
meljijo na izkušnjah, so preverjene in oprte na znanost, toda ker so cilji
štabov in enot, ki jih uporabljajo, usposabljanje in urjenje za oboroženi
boj ter neposredno izvajanje oboroženega boja, v bistvu niso namenjene
raziskovanju, ampak učenju v miru oziroma zmagi v vojni. Njihov cilj na-
mreč ni odkrivanje novih resnic, ampak usposabljanje za rutinirano delo-
vanje in dosego zmage v oboroženem boju.

Obstajajo tudi druga merila za klasifikacijo metod. Metode, ki se upo-
rabljajo v vojaških vedah, se z vidika splošnosti lahko razdelijo v tri os-
novne podskupine:
1) V prvi podskupini so splošnoznanstvene metode, ki se uporabljajo

tudi v drugih vedah; pogojno jih lahko razdelimo v dve podskupini, od
katerih se prva – ki je utemeljena na aplikaciji logike kot vede o pravil-
nem mišljenju – ukvarja s kakovostnimi stranmi vojaških pojavov (v
njej so naslednje metode: analiza in sinteza, primerjanje in abstrahira-
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nje, prehod od abstraktnega h konkretnemu, posploševanje – generali-
zacija – in specializacija, indukcija in dedukcija, zgodovinska in logič-
na metoda, metoda ekspertne ocene, metoda sistemske analize itd.),
druga pa s količinskimi stranmi (sestavljajo jo tele metode: statistična
metoda, teorija verjetnosti, teorija zanesljivosti, teorija množične strež-
be, matematično programiranje, teorija iger, mrežno načrtovanje ipd.).

2) V drugi podskupini so temeljne metode vojaških ved, ki izhajajo iz več
tisoč let starih empirično utemeljenih metod odločanja (vojaških po-
veljnikov in njihovih štabov) ter vojnih iger in manevrov kot izvirnih
raziskovalnih in učnih metod, ki so bile od davnine globoko vkoreni-
njene v veščini vojskovanja. Danes to podskupino, ki je močno oprta
na dosežke znanosti, sestavljajo: analiza operacij, vojne igre, taktične
vaje in preizkusne taktične vaje, štabna urjenja, poveljniško-štabne
vojne vaje, štabne vojne vaje, poveljniška potovanja, poligonska in
preizkusna streljanja in preizkušanja.

3) V tretji podskupini so posebne metode, ki se uporabljajo na posamez-
nih ožjih področjih veščine vojskovanja, kjer se z njimi rešujejo speci-
fični problemi pri streljanju, iskanju ciljev ipd.; mednje med drugim
spadajo obveščevalne metode, metode teorije streljanja, metode teorije
iskanja in odkrivanja ciljev, metode ekspertize, metode prognoziranja
(napovedovanja), metode kriptografije in kriptoanalize ipd.

Poleg takšne delitve obstajajo tudi druge. Eno od njih (avtor tega dela jo
je razširil z dodajanjem drugih metod), ki jo je uporabljala skupina sov-
jetskih avtorjev v zadnjem desetletju obstoja ZSSR in sovjetske armade
(opisana je v metodologiji posvečenem delu z naslovom Metodologija
voenno-naučnogo soznanija, Voennizdat, Moskva 1979) prikazuje shema
1.64 Drugo je uporabil dr. Radovan Radinović; v svoji doktorski disertaciji
– v kateri se je ukvarjal s podobno problematiko kot sovjetski avtorji – je
uporabljal ednino, ko ji je izbiral naslov. – metoda »veščine vojskovanja«
(sh. »metoda ratne veštine«); vendar je sredi analize ednino opustil in je v
sklepnem besedilu uporabljal množino – »metode veščine vojskovanja«.
Metode je razdelil v štiri podskupine65: prvo predstavlja zgodovinska me-
toda, drugo poskusi v vojni (v živo), tretjo poskusi na vojnih igrah (kot
analognem modelu boja, bitke ali operacije) in četrto presoja razmer in
sprejemanje odločitve. Četudi je vztrajno trdil, »da je vojaška igra edina
originalna metoda veščine vojskovanja«66 in ji je dodal prilastek »univer-
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64 Po tej shemi sestavljajo prvo skupino metode, ki jih uporabljajo tudi druge vede; v
drugi skupini so matematične metode, ki so jih prvič uporabili pri reševanju proble-
mov v oboroženih spopadih v drugi svetovni vojni, medtem ko tretjo sestavljajo spe-
cialne metode, v bistvu metode eksperimentiranja in opazovanja, ki so prilagojene
vojaškim potrebam. Druga in tretja metoda sta v bistvu metodi fizičnega, matema-
tičnega in miselnega modeliranja.

65 Radovan Radinović: Metoda ratne veštine, str. 188–292; VIZ, Beograd 1983.
66 Ravno tam, str. 223.
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zalne metode veščine vojskovanja«, je bil na koncu prisiljen priznati, da
se znotraj igre integrirajo mnoge druge metode, pred vsem pa imajo
vlogo indukcija in dedukcija, poskusi, opazovanje kakor tudi operacijska
raziskovanja in druge metode67. Tudi on je moral opustiti metodološko
puritanstvo, s katerim je sprva želel dokazati, da ima veščina vojskovanja
eno in eno samo zares samo njej pripadajočo metodo. Njegovi eklektični
sklepi so tako postali povsem enaki sklepom skupine sovjetskih in ame-
riških avtorjev68.

V tem učbeniku se upošteva dejstvo, da je danes metoda analize ope-
racij (Operations Analysis) povsem izoblikovana metoda, ki se je že po-
polnoma uveljavila v sistemu vojaških ved, ter da se kombinira z metodo
vojne igre (wargaming), ki je njen integralni sestavni del in se uporablja
za preizkušanje uspešnosti posameznih opcij, izmed katerih poveljnik in
štab izbereta najsprejemljivejšo. Izhodišče avtorja tega učbenika je torej,
da sta metoda analize operacij tako kot metoda vojnih iger temeljni in iz-
virni metodi sistema vojaških ved, a da poleg teh dveh metod obstajajo
tudi druge metode.

V praksi z uporabo različnih metod za reševanje najbolj različnih prob-
lemov ne pridemo le do konkretnih rešitev problemov, ampak tudi do
metodoloških spoznanj, v čem so uporabljene metode nepopolne, niso
zadosti točne ali so kako drugače neustrezne; to dejstvo potem opozarja
na praznine in odpira poti za usmerjanje raziskovanj v izpopolnjevanje
starih metod in v odkrivanje novih; prav tako pa je tudi v nekaterih razi-
skovanjih mogoče uporabiti več metod prve skupine. Toda ker je prvens-
tvena naloga vojaških enot neposredno pripravljanje in izvajanje oboro-
ženega boja, so metode, ki se uporabljajo v enotovni praksi, predvsem
metode, ki rabijo »veščini« (merilo je »za vsako ceno opraviti nalogo v
danem roku«), medtem ko metode, ki se uporabljajo v raziskovanjih, ra-
bijo znanosti (kriterij je »resnica za vsako ceno«). Skladno s prodiranjem
dosežkov znanosti v enote (prek šolanih kadrov, uvajanja računalnikov
in algoritmov, znanstveno vse bolj utemeljenih modelov ipd.) so vse večje
možnosti za večanje deleža znanosti v metodah prve skupine, s tem pa za
vse manjšo razliko med njimi in metodami druge skupine.
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67 Ravno tam, str. 293–302.
68 Primerjava je utemeljena na vsebini nekdanjega sovjetskega priročnika (Metodologi-

ja voenno-naučnogo soznanija) in ameriškega priročnika (Naval Operations Analy-
sis), ki sta bila omenjena že v prejšnjih poglavjih.
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Shema 1: METODE V RABI V VOJAŠKIH VEDAH

SPLOŠNE ZNANSTVENE MATEMATIČNE METODE TEMELJNE METODE 
METODE VOJAŠKIH VED
Opazovanje in poskus Verjetnostna teorija Analiza operacij
Analiza in sinteza Taktične vaje in preizkusne taktične vaje
Primerjanje in abstrahiranje Teorija množične strežbe Štabna usposabljanja, PŠVV in ŠVV
Posplošitev, in specializacija, Matematično programiranje Poveljniška potovanja
indukcija in dedukcija
Zgodovinska in logična metoda Teorija iger Poligonska in preizkusna streljanja 

in preverjanja
Metoda ekspertne ocene Mrežno načrtovanje Vojne igre
Metoda sistemske analize Teorija zanesljivosti Projektiranje oborožitvenih sistemov 

in razvoja

K temu bi lahko pripomoglo tudi vpletanje elementov raziskovanja v
vsakodnevne dejavnosti enot, kjer bi metode prve skupine rabile za
neposredno pripravo za oboroženi boj in izvajanje oboroženega boja, me-
tode druge skupine – v skladu z ustreznimi projekti, osredotočenimi v re-
ševanje tistih problemov, ki zanimajo prakso – pa za raziskovanje oboro-
ženega boja v širšem obsegu (raziskovali bi tudi tuje izkušnje), da bi z
rezultati raziskovanj izboljšali svojo prakso. Takšno »sodelovanje« teorije
in prakse bo vojaškim vedam in nadaljnjemu razvoju in izpopolnjevanju
njihovih metod tudi vnaprej odpiralo povsem nove poti.

Najboljši primer takšnega »zlivanja« metod obeh skupin v enovito
metodo je metoda, ki jo v Vojni mornarici ZDA imenujejo analiza pomor-
skih operacij (naval operations analysis). Uporabljajo jo častniki, ki načr-
tujejo operacije, in sicer zato, da s pomočjo količinskih kazalcev, doblje-
nih kot output modelov, v katere vstavljajo kot input podatke realne
situacije, ocenijo, katera od možnosti (Courses Of Action = COA), ki se
jim zdijo primerne za izvedbo realne operacije, je primernejša od drugih.
Tega posla torej ne opravljajo več civilni znanstveniki, ki so bili v drugi
svetovni vojni edini usposobljeni za uporabo kompleksnega matematič-
nega aparata v operacijskih raziskavah (Operations Research), ampak ga
opravljajo ustrezno šolani štabni častniki.

Pomembno je poudariti, da se na sedanji stopnji razvoja vojaških ved v
sodobnih armadah posveča vse večja pozornost razvoju čim bolj znans-
tveno utemeljenih metod, ki se uporabljajo pri praktičnem delu v enotah
in štabih. Vodstva sodobnih armad se danes namreč veliko bolj kot prej
zavedajo, da morajo temelji vojaške profesije in z njo povezane profesio-
nalizacije oboroženih sil počivati na znanstveno čim trdneje utemeljeni
podlagi. Zato so v sodobnih armadah formirali posebne vojaške razisko-
valne centre in izobrazili znanstvene kadre iz vrst častnikov, ki so skupaj
z znanstveniki iz vrst civilistov povezani v vojaške izobraževalne sisteme,
obenem pa tudi v nacionalne znanstvene institucije. Tako imajo v ZDA
Univerzo nacionalne obrambe (National Defense University), v Ruski
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federaciji Akademijo vojaških znanosti (Akademija voennyh nauk), v Ita-
liji Center za visoke vojaške študije (Centro di Alti Studi Militari), na
Hrvaškem Vojaško univerzo (Vojno sveučilište), v Srbiji in Črni Gori
Inštitut za (ortodoksne) vojaške vede (Institut za ratnu veštinu), bolj ali
manj podobne pa so organizacijske rešitve tudi v drugih državah. Z
znanstveno »produktivnostjo« teh kakor tudi drugih institucij se ukvarja
scientometrija, ki jo nekateri imenujejo tudi »znanost o znanosti«, drugi
pa ne preveč posrečeno tudi »vedometrija«69.
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69 Znanstvena »produktivnost« se meri na razne načine, pri čemer je poudarek na re-
cenziranih člankih, objavljenih v mednarodnih strokovno-znanstvenih revijah, ki so
z vidika odmevnosti in vplivnosti (scientific impact) razvrščene na posebni razvrsti-
tveni lestvici. Ranglisto redno objavlja serijska publikacija Journal Citation Report
(JCR), ki jo v ZDA izdaja filadelfijski Institut za znanstvene informacije (Institute for
Scientific Information = ISI). Ta institut ima okoli 15 milijonov člankov, ki so bili ob-
javljeni po drugi svetovni vojni, z več kot 200 milijoni citiranih referenc. Več je o tej
problematiki pisal mag. Budislav Suša (Scientometrija – vrednovanje naučnog rada;
Vojno delo, No 3 – 2004, str. 133–152).
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SPLOŠNOZNANSTVENE METODE

Analiza in sinteza

Analiza in sinteza sta metodi logike, brez katerih v vojaških vedah ni mo-
goče opraviti nobenega znanstvenega raziskovanja. Analiza se pri tem
pojavlja kot proces miselnega razčlenjevanja raziskovanega dogodka ali
pojava na njegove sestavne dele (elemente, značilnosti ali nasprotja) in
njihovega preučevanja, da bi odkrili njihovo bistvo70. Sinteza pa je pro-
ces, ki ugotavlja povezave med elementi (značilnostmi ali nasprotji), nji-
hove stike in vpliv na raziskovani dogodek ali pojav. A čeprav imata ana-
liza in sinteza – podobno kot indukcija in dedukcija – nasprotni smeri
(analiza gre od celote k posameznosti, sinteza pa od delov proti celoti), so
njuni načini spoznanj neločljivo povezani.

Tako je npr. pri reševanju kompleksnega problema napada na pod-
mornico treba celoten problem, katerega rešitev naj bi pripeljala do uni-
čenja podmornice, razstaviti na rešitev treh zaporednih podproblemov:
(1) odkrivanje podmornice in nato (2) zasledovanje podmornice, da bi se
določili geografski elementi njenega položaja (globina ter geografska dol-
žina in širina) in njeni kinematski parametri (kurz, hitrost premikanja v
vodoravnici in po globini, pospeški), ki so potrebni, da bi se lahko določi-
la točka prehitka, (3) kamor se zatem izstreljujejo bojna sredstva za uni-
čenje podmornice. Podoben proces reševanja problema uničenja cilja po-
teka tudi pri streljanjih na cilje na kopnem ali v zraku.

V raziskovanjih vzrokov za vojaško zmago (ali poraz) v vojni (ali v vaji
kot modelu vojne) se celotna vojna (ali vaja) miselno razčlenjuje na ele-
mente: posamezne pohode, kampanje, operacije in bitke. Šele če so doje-
ti ti posamezni elementi, se lahko preučujejo njihove medsebojne pove-
zave ter vojna oziroma vaja kot celota. Podobno je tudi pri preučevanju
razmer v času priprav za bojno delovanje; kompleksne razmere je treba
razdeliti na elemente ter vsakega od njih posebej preučiti z vidika naloge
(sovražnik, lastne sile, prostor, čas). Sinteza omogoča elemente miselno
postaviti drugega ob drugega, da se ugotovijo interakcije med njimi in da
se nato vse strani in elementi položaja povežejo v enovito celoto; tako se
dobi vpogled v celoto, ki je nujen za uspešno rešitev naloge.
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70 Razlikujemo štiri vrste analize: (1) strukturno analizo, s pomočjo katere odkrivamo
strukturo oziroma dejavnike in vezi, ki vplivajo na pojave; (2) funkcionalno analizo,
s katero odkrivamo medsebojne odnose in odvisnosti med dejavniki ali deli pojava;
(3) primerjalno analizo, s pomočjo katere primerjamo lastnosti, zakone, zakonitosti
in načela, do katerih prihaja pri pojavih, in (4) genetsko analizo, katere cilj je odkriti
spremembe, nastanek in izginjanje pojavov.
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Tako je npr. japonski admiralštab na podlagi števila in kakovosti ladij
ameriške bojne flote in pomorskih sil, ki jih je sam imel na voljo, med
pripravami za drugo svetovno vojno ugotovil, da bo lahko dosegel uspeh
samo, če bo uspel z enim samim začetnim udarom uničiti ameriške glav-
ne pomorske sile71. Primerjalna analiza zmogljivosti Japonske in ZDA je
namreč (po)kazala, da imajo ZDA veliko močnejšo znanstveno, tehnološ-
ko, gospodarsko in surovinsko bazo kot pa Japonska, kar bi Američanom
v daljši vojni omogočilo, da dosežejo premoč na morju in da jo projicirajo
do območij japonskih najbolj žgočih interesov. V skladu s tem sklepom
so naredili načrt za zelo izvirno operacijo zračnega napada na ameriško
floto v njeni bazi Pearl Harbor. Operacija je pomenila odstopanje od do-
tedanje večstoletne prakse, za katero je bilo značilno, da se je o zmagi ali
porazu flot vedno odločalo v bitki bojnih ladjevij na odprtem morju.

Da bi se čim bolje pripravili za odločilni napad na ameriško floto v
njeni glavni bazi na Havajskih otokih, so japonski izvedenci pred tem od-
potovali na študijski obisk k svojim italijanskim zaveznikom v Evropo
(Japonska je bila nevtralna v času, ko je v Evropi že divjala druga svetov-
na vojna), kjer so na samem prizorišču nadvse pazljivo preučili uspešen
angleški nočni letalski napad na italijansko floto v Tarantu. Še posebno
so jih zanimali način uporabe angleških letalskih torpedov v plitvih
vodah luke Taranto in prijemi pilotov angleških torpedonoscev, da bi se
izognili italijanski luški in ladijski zračni obrambi. Rezultate funkcional-
ne analize so pozneje posnemali tudi sami ob napadu na ameriško floto
na Havajih.

Postavimo, da mora raziskovalec v stvarni nalogi določiti stopnjo učin-
kovitosti bojne razporeditve svoje taktične skupine določene jakosti, pri
čemer mora upoštevati nasprotnikovo bojno protidelovanje. Da bi mu to
uspelo, mora taktično skupino in nasprotnikove sile razčleniti na ele-
mente – bojne skupine, potem pa določiti bojne zmogljivosti vsake od
njih in značaj vzajemnih odvisnosti njihovih bojnih delovanj. Da bi si
preučevanje olajšal, mora bojne zmogljivosti skupin razčleniti na kon-
kretnem zemljevidu na kinematske (manevrske) (1), zaščitne (2), vods-
tvene (3), ognjene (4) in informacijske (5). Tako lahko – ob upoštevanju
vpliva geografskega dejavnika – določi pozitivne in negativne strani sle-
herne bojne razporeditve, pri čemer si pomaga s sintezo skupnega bojne-
ga delovanja in sobojevanja vseh elementov v konkretnem boju.

Metoda analize in sinteze je zelo pomembna pri določanju najugodnej-
še strukture sil in sredstev, potrebnih za uničenje nasprotnika. Z njeno
uporabo je mogoče priti do elementov bojne moči spopadenih strani,
vpliva, ki ga imajo posamezni elementi na bojno moč v celoti, potem pa
se lahko sestavi miselna predstava o možnostih za najcelovitejše uničenje
nasprotnika (oziroma izvedbo bojne naloge).
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71 Takusiro Hattori: Japonija v vojne 1941–1945; Voenizdat, Moskva 1973.
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Tako so npr ob že omenjenem novembrskem napadu angleških tor-
pednih letal na italijansko ladjevje v Tarantu leta 1941 Angleži med pri-
pravami za napad s pomočjo temeljito opravljene analize protiletalske
obrambe italijanske pomorske baze (pomembno vlogo so imeli fotograf-
ski posnetki, narejeni iz izvidniških letal, ki so pokazali, da se je v vihar-
nem vremenu odtrgalo veliko število zapornih balonov zračne obrambe)
ugotovili, da Italijani še nimajo radarjev zračne obrambe (ki so jih Nemci
že imeli) in da so v luki in okoli nje sistematično razpostavili množico za-
pornih balonov, ki je za angleške nizko leteče torpedonosce predstavljala
resno oviro72. Samo z bombniki torpedonosci so namreč lahko računali
na uspešno prebijanje ranljivih podvodnih delov trupov italijanskih tež-
kih oklepnic. Zato so čakali na priložnost za napad, ki se jim je ponudila
po enem od oktobrskih viharjev, ko se je večina italijanskih balonov zrač-
ne obrambe odtrgala, novi pa še niso bili postavljeni. 

Za napad je bila izbrana noč (ko italijanske opazovalnice niso mogle
odkriti letala, prav tako pa tudi posadke protiletalskih topov ponoči niso
mogle meriti na zračne cilje), pri čemer so letala razdelili na dve skupini:
pomožno, ki je imela nalogo osvetliti italijanske ladje v luki (s svetilnimi
bombami) in zamotiti italijansko protiletalsko obrambo, ki naj bi pomisli-
la, da gre za rutinski prelet angleških izvidniških letal (te polete so izvaja-
li dalj časa, da bi Italijane »navadili« na hrup motorjev in speljali njihovo
pozornost v napačno smer), ter udarno, ki je preletela luko Taranto nizko
nad notranjim bazenom ter izstrelila torpede na osvetljene in zelo razloč-
no vidne italijanske bojne ladje (nad katerimi so lebdele s padali odvrže-
ne goreče bakle prve skupine angleških letal). Sinteza uspešne akcije
prve in druge skupine je za dalj časa ohromila italijansko glavnino flote
(bojni ladji Littorio in Caio Diulio sta ostali štiri oziroma šest mesecev na
popravilu, Cavour pa je ostal onesposobljen do konca vojne) in tako An-
gležem olajšala pomorsko oskrbovanje otoka Malta in zavezniških sil v
severni Afriki.

Analiza in sinteza sta na široko v uporabi tudi pri raziskovanju bojev,
bitk in operacij, ki so se že zgodili. V tem primeru se oboroženi boj na ra-
ziskovalni ravni razčleni na etape, raziščejo se povezave med njimi, nato
pa se boji ali operacije v celoti sintetizirajo. Tako se lahko ugotovijo dobre
strani in odkrijejo šibke točke preučevanega procesa, pojava. Na opisa-
nem primeru japonskih priprav za napad na Pearl Harbor pa so Japonci
prišli do sklepa, da angleškega nočnega napada na Taranto ne morejo ko-
pirati; ponoči zaradi slabe vidljivosti ni bil mogoč skupinski let letalskih
skupin in koordiniran napad na veliko število ciljev, zato ne bi mogli upo-
rabiti dovolj močnih sil, ki pa so bile pogoj za uničenje zelo močne ame-
riške glavnine. Ugotovili so, da morajo biti še drznejši in podjetnejši od
Angležev in napasti Američane pred vojno napovedjo, in to podnevi z
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72 Đorđe Kešeljević: Torpedna, minska i protivpodmornička avijacija, str. 113–120;
Mornarički glasnik, Split 1954.
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vsemi razpoložljivimi letali, v več valovih, vse z namenom, da izkoristijo
presenečenje, ko se bo v nedeljo ameriška flota s porabljenimi zalogami
in utrujenimi posadkami vrnila z dolgotrajnih napornih manevrov v bazo
in bo večina njenih posadk na predpisani nedeljski slovesni maši73.

Metode analize in sinteze se uporabljajo na vseh ravneh in v vseh eta-
pah spoznavnih dejavnosti. V procesu opisovanja dejstev je osnovna
funkcija analize v tem, da izlušči tiste značilnosti pojava – procesa, ki bi
jih bilo mogoče uporabiti kot »ključ« za grupiranje in sistematizacijo dej-
stev, razvrščenih v določenem zaporedju (npr. kronološkem, funkcional-
nem, strukturnem itd.), ki je značilno za določeno plat razvoja raziskova-
nega pojava. Osnovna funkcija sinteze pa je, da ugotovi povezave med
dejstvi in jih v skladu z njihovimi lastnostmi sestavi v razrede, skupine,
podskupine ipd.

V procesu razlage je naloga analize, da iz celotne množice (»mase«)
dejstev in povezav med njimi izlušči glavne, bistvene, torej tiste, ki osvet-
lijo vzroke in potek raziskovanega pojava, njegovo bistvo. S pomočjo ana-
lize se pride do nasprotujočih si lastnosti, teženj, ki izvirajo iz protislovij,
in omogočajo, da se odkrije notranji vzrok dogajanja. S pomočjo sinteze
se odkrivajo povezave med dejstvi, značaj teh povezav, odkrivajo se vzro-
ki, funkcionalne odvisnosti, težnje razvoja raziskovanega pojava. S tem
ko sinteza odkriva povezave med dejstvi, omogoča, da se vsakemu dejs-
tvu določita mesto in vloga v splošnem poteku razvoja dogodka.

Metodi analize in sinteze se široko uporabljata tudi kot logični sredstvi
dokazovanja ugotovitev, ki jih je dalo raziskovanje. Kadar se uporabljata
v ta namen, je njuna naloga, da – kot smo že poudarili – iz množice dej-
stev in povezav izluščita najpomembnejše in ugotovita njihov medseboj-
ni odnos. Italijanski admiralštab je npr. na podlagi analize zračne obram-
be britanskih pomorskih baz v Sredozemlju in njihove oddaljenosti od
italijanskih letališč prišel do sklepa, da italijansko letalstvo ne bi moglo z
zračnimi silami ponoviti uspehov, ki so jih dosegla letala britanske flote v
udaru na Taranto in letala japonske flote v udaru na Pearl Harbor. Odlo-
čili so se za originalno sintezo, ki je dotlej ni uporabila niti ena vojna
mornarica. 

Napad na britansko floto v Aleksandriji in Gibraltarju so izpeljali s po-
močjo podvodnih diverzantov, ki so se ponoči prikradli v luko s »podvod-
nimi skuterji« (šlo je za posebno prilagojene torpede, na katerih sta sede-
la po dva krmarja in so jih zato imenovali »jahalni torpedi«), te pa so do
vhoda v britanske baze pripeljale italijanske podmornice – matice »pod-
vodnih skuterjev«. »Tajno orožje« je bilo torej sinteza konvencionalnih
podmornic s potapljači, ki so »jahali« originalna podvodna plovila, op-
remljena s skoraj brezšumnimi elektromotorji, akumulatorskimi pogon-
skimi baterijami ter kompasi in globinomeri, ki so omogočali podvodno
navigacijo, ne da bi piloti teh plovil morali pluti na površini in se vizual-
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no orientirati po obalnih objektih, s čimer bi se lahko razkrili. Izumitelj
tega dotlej neznanega podvodnega orožja je bil italijanski princ Giulio
Valerio Borghese, ki je svoje izkušnje športnega potapljača in častnika
vojne mornarice izkoristil ne le za oblikovanje novega oborožitvenega si-
stema, ampak je tudi izumil njegovo izvirno taktično uporabo74.

Podobne analize kot Italijani so v sklepnem delu druge svetovne vojne
opravili tudi Japonci; njihov admiralštab, ki se je po težkih izgubah ja-
ponskih letalonosilk znašel pred uspešnimi ameriškimi pomorskimi de-
santi na tihooceanske otoke, je spoznal, da se s preostalimi japonskimi
bojnimi ladjami ne more uspešno postaviti po robu desantom, ker japon-
skim bojnim ladjam ne more več zagotoviti lovske zaščite z letalonosilk,
ki bi jih zavarovala pred napadi ameriškega letalstva. Pomanjkanje izku-
šenih pilotov lovskih letal v sestavi maloštevilnih japonskih letalskih
enot, ki so branile otoke, je prednost ameriških sil v zraku še bolj poudar-
jalo. Iz te funkcionalne analize so v japonskem admiralštabu naredili sin-
tezo tako, da so v preostala lovska letala naložili eksplozivne naboje in
detonatorje, njihove pilote (»kamikaze«) pa motivirali za samomorilske
napade na ameriške desantne ladje. Samomorilska japonska lovska leta-
la (»leteče bombe«) so imela večjo hitrost kot japonski bombniki, zato so
imela več možnosti, da se prebijejo skozi ameriško cono zračne obrambe
do ameriških ladij; zaradi velikih dimenzij počasnih in okornih ameriš-
kih desantnih ladij so pri tem tudi slabše izurjeni japonski piloti lahko z
veliko verjetnostjo računali na zadetek. Ker so letala z maso 2,5–3,5 t str-
moglavljala na krove ameriških desantnih ladij s hitrostmi 600–800 km/h
je ob udaru letala v palubo prihajalo do sinergijskega učinka kinetične
energije letala in skupne eksplozije razstreliva in neporabljenega letal-
skega goriva. Z množičnimi napadi teh letal so Japonci povzročili prese-
nečenim Američanom zelo hude izgube.

Iz opisanih primerov se vidi, da analiza v vojaških vedah zajema par-
cialne analize kakovosti (kvalitete) in količine (kvantitete). Analiza kako-
vosti zajema oceno orožja in tehnike spopadenih strani, usposobljenosti
in moralno-psihološkega stanja enot in štabov, organizacijske zgradbe,
stopnje razvitosti veščine vojskovanja ipd. Čeprav se z analizo kakovosti
pride do zelo koristnih podatkov, sama po sebi vendarle ne zadostuje, če
je ne spremlja tudi analiza količine. Količinska analiza je na določen na-
čin lažja, saj je za njene meritve mogoče uporabiti matematični aparat,
računalnike ipd. Analizi kvantitete in kvalitete sta med seboj organsko
povezani, kar se lahko najbolje vidi v analizah razmerja sil spopadenih
strani, v katerih količinska premoč ene strani v živi sili ali (in) tehniki ne
pomeni nujno tudi kar njene premoči v celoti.

Vendar zaenkrat v vojaških vedah še ni eksaktnih metod, ki bi omogo-
čile, da bi se s sintezo izrazila celotna moč, do katere pride pod vplivom
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74 Giulio Valerio Borghese: Dejstva desete flotile M.A.S. (skraćeni prevod); Komanda
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interakcij kvalitete in kvantitete. Clausewitz jo je poskušal definirati kot
zmnožek količine s kakovostjo enot, francoski general Beaufre pa je
kvantiteto in kvaliteto ravno tako poskušal izraziti kot njun zmnožek,
vendar so bili vse to doslej zgolj poskusi, ki niso dali povsem eksaktnega
dokaza. Problem je namreč v tem, da z merjenjem apriorne moči obeh
strani izven konteksta konkretnega primera boja ni mogoče zajeti inte-
rakcij med obema stranema, do katerih prihaja v samem boju, ki vedno
poteka v obliki konkretne inačice udarov, protiudarov in drugih oblik.
Prav te interakcije so zelo pomembne, ker vplivajo na spreminjanje moči.
Doslej torej vpliva sinteze kvalitete in kvantitete začetnega razmerja sil
na končni rezultat boja še ni bilo moč dokazati z matematičnimi metoda-
mi, čeprav je bilo v vrsti vojn dokazano, da je vpliv lastnosti kvalitete žive
sile in tehnike (v tem sklopu je imela izreden pomen ognjena moč) pre-
vladoval nad številom vojakov, če tega števila niso spremljale ustrezne
kvalitete.

Če se poglobimo v vlogo analize in sinteze, ugotovimo, da ju je vselej
treba uporabljati kot celoto. Le tako je mogoče odkrivati splošno in izluš-
čiti tisto, kar je v kakem pojavu bistveno. Ena najpogostejših napak v
uporabi analize je v tem, da se pojavi razčlenjujejo šablonsko, ločeno od
okoliščin, v katerih se dogodijo. Tako npr. ni mogoče pričakovati kaj
dosti, če se nenaden boj v srečanju analizira tako, da se razčleni na spre-
jemanje odločitve, določitev naloge ipd.; očitno je, da je v takšnem boju
treba predvsem pojasniti okoliščine, v katerih sta se znašli obe strani,
njuno razporeditev in značaj bojnega delovanja (iniciativno, odločno,
obotavljivo ipd.) tistih njihovih delov, ki so se prvi spopadli z nasprotni-
kom, kako so razumeli položaj nadrejeni štabi, kako so uporabili rezerve
itd.

Pogosto se pri uporabi sinteze dela napaka, da se preučujejo lastnosti,
ki niso pomembne, zanemarijo pa pomembne. Tako so npr. angleški spe-
cialisti na začetku druge svetovne vojne pri ocenjevanju učinkovitosti
protiletalske artilerije na trgovskih ladjah izdvajali kot pomemben para-
meter odstotek sestreljenih letal, ki so napadala ladje, niso pa spremljali
in merili števila in odstotka (ne)uničenih ladij. Pozneje se je izkazalo, da
je bil prav ta odstotek pri oboroženih ladjah 2,5-krat manjši kot pri neo-
boroženih, tako da je postalo očitno, kako smotrno je na trgovske ladje
vgraditi protiletalsko artilerijo. Čeprav namreč ladijska protiletalska arti-
lerija ni sestrelila več kot 4 % letal, je 2,5-krat zmanjševala izgube oboro-
ženih ladij; vzrok zmanjševanja izgub je tičal v tem, da je ogenj ladijskih
protiletalskih topov prisilil nemške pilote, ki so se želeli izogniti izstrel-
kom protiletalskih topov, da so napadali z večjih višin, kar je povečevalo
sliko razsipanja bomb in obenem ladjam – zaradi daljšega trajanja leta
bomb skozi zrak – omogočalo uspešnejši manever izogibanja odvrženim
bombam.
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Primerjanje, abstrahiranje in konkretiziranje

Abstrahiranje in konkretiziranje nista nič drugega kot uporaba metod-
skih postopkov analize in sinteze pri spoznavanju splošnih in posebnih
lastnosti preučevanega pojava. Načrtovalci in izvajalci oboroženih bojev
se v praksi le redko srečajo s popolnoma istovetnimi primeri, kakršne so
oni sami ali pa drugi načrtovalci in izvajalci uspešno reševali v preteklo-
sti. Ker morajo za vsak konkreten primer načrtovanega boja ali operacije
ugotoviti stopnjo (ne)podobnosti s primeri iz preteklosti in (ali) s primeri,
ki so bili uspešno rešeni v podobnih raziskovalnih projektih, se morajo
opreti na svojo sposobnost opazovanja (pri odkrivanju podobnosti in raz-
lik) oziroma na primerjalno metodo. Če se v boju npr. spopadajo tanki
dveh strani, lahko ta boj sicer abstrahiramo kot tankovski boj, vendar pa
s tem splošnim nazivom ne moremo prodreti do bistva boja, vse dokler
ne konkretiziramo, kakšne vrste tankov in kako izurjene posadke upo-
rablja prva in kakšne druga stran. Tako npr. lahko prva stran uporablja
sodobne tanke, druga pa tanke, ki so za eno ali celo dve generaciji starej-
ši in torej tudi ustrezno temu manjših zmogljivosti.

V zelo pogosto uporabljanih primerjalnih analizah oborožitvenih siste-
mov se medsebojno primerjajo osnovni kazalci njihove kakovosti. Tako
se pri primerjavah tankov dveh različnih generacij medsebojno primerja-
jo konkretne geometrijske dimenzije tankov (pomembne so, ker oprede-
ljujejo verjetnost vizualnega odkrivanja in zadetka tanka), kalibri in hi-
trost streljanja njihovih topov, prebojnost njihovih granat, debelina in
zaščitna sposobnost njihovih oklepov, specifična moč njihovih motorjev
(količnik med močjo motorjev in maso tankov), pritisk tankov na podla-
go (količnik med maso tankov in stično površino tankovskih gosenic z
vodoravno podlago), verjetnost s katero tankovske posadke zadevajo cilj
na določeni razdalji, hitrost gibanja tankov po različnih vrstah bojišča,
število kilometrov, ki jih lahko prevozijo z eno polnitvijo rezervoarjev go-
riva, zadnje čase pa tudi hrup tanka, njegovo toplotno polje, odbojnost
radarskih žarkov od tanka, porabo goriva, sposobnost premagovanja vod-
nih ovir, zmogljivosti dimljenja in maskiranja ipd.

Med zelo pomembnimi logičnimi opravili v procesu dojemanja razmer,
v katerih potekajo boji, bitke in operacije, je primerjanje ključnih dejavni-
kov moči obeh spopadenih strani, ki vplivajo na pripravo, potek in končni
rezultat oboroženega boja. Preden raziskovalec poda kakršno koli sodbo o
predmetu spoznanja, si prizadeva ugotoviti, v čem je podoben, v čem pa
drugačen od že znanih predmetov. Znanstveno dejstvo dobi šele tedaj svoj
pravi pomen, ko se primerjalno postavi vštric z vrsto podobnih pojavov.
Primerjanje je proces izločevanja podobnosti in razlik v raziskovanem po-
javu tako, da se ta opazuje v primerjavi z drugimi podobnimi pojavi.

Teoretska razlaga neznanega v dejstvih, ki se želijo razložiti, postane
možna samo s primerjanjem z znanimi, že prej ugotovljenimi vedenji. Me-
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toda primerjanja dobi izjemno pomembno vlogo, kadar se želijo odkriti in
razjasniti procesi sprememb, razvoja, dinamike preučevanega pojava.
Spremembe se odkrijejo, če se značilni elementi istega pojava primerjajo
v različnih časovnih točkah. V tem primeru primerjanje dejstev pomaga
odkriti težnje, osnovne smeri, zakonitosti razvoja preučevanega procesa.
Tako nam primerjava procesov gospodarske, politične in vojaške integra-
cije, ki potekajo v evropskem prostoru (Evropska unija, Nato) z odzivi
evropskih vojaških industrij na rastoče stroške razvoja sodobnih oboroži-
tvenih sistemov75, kaže, da se mednarodni projekti oboroženih sistemov
(kot so npr. eurofrigate, eurocopter in drugi) niso pojavili slučajno. 

Nastale so močne mednarodne skupine konstruktorjev in proizvajalcev,
ki so se povezale v grozde (»cluster«), da bi s skupnimi napori gospodarne-
je in hitreje rešili kompleksne probleme; Zahodnoevropska oborožitvena
skupina WEAG (Western European Group), Organizacija za skupno sode-
lovanje na področju oborožitvenih sistemov OCCAR (Organisation for
Joint Armament Cooperation) in podobne mednarodne grupacije76 so se
povezale tudi zato, da bi pod isto streho uspešneje rešile pravne probleme
medsebojnih odnosov, financiranja razvoja, uporabe raziskovalnih inštitu-
tov, izvoza orožja, kompenzacije medsebojnih storitev, patentov idr.

Primerjalna metoda se v vojaških vedah pogosto uporablja tudi kot na-
čin, da se dokaže ali izpelje kak sklep, vendar je pri tem treba imeti pred
očmi nevarnost, da se ta metoda uporabi šablonsko. S pomočjo primer-
jalne metode so npr. v francoskem generalštabu ob izbruhu druge svetov-
ne vojne po analogiji z znanim nemškim Schlieffnovim načrtom iz prve
svetovne vojne sklepali, da Nemcem tudi v drugi svetovni vojni ne preo-
stane nič drugega, kot da izpeljejo glavni udar na Francijo prek Belgije in
severne Francije. Ker je veljalo, da so Ardeni neprehodni za večje nemške
oklepne enote in da bo tudi Maginotova črta neprehodna ovira za nemš-
ke oklepne enote, so zato francoske in angleške glavne sile osredotočili
na severu, kjer so v vseh dotedanjih nemško-francoskih vojnah potekali
glavni spopadi. Na sektorju komunikacij, ki so vodile v Francijo prek Ar-
denov, so zato razporedili le 4 konjeniške divizije in nekaj brigad iz 2. in
9. armade ter vsaki od njih dodelili 15–30 km širok obrambni položaj.
Francoski generalštab je ocenjeval, da bodo te konjeniške enote povsem
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75 Oborožitveni sistemi imajo omejeno življenjsko dobo, ki se lahko sicer podaljša z
modernizacijami, a tudi to ne more trajati v nedogled. Tako je lahko najdaljša živ-
ljenjska doba oklepnikov do 30 let, radarjev 15–20 let, računalniško podprtih siste-
mov 10–15 let ipd. Ker so pri tradicionalnih načinih razvojne faze tekle druga za
drugo in se je zato dogajalo, da so sistemi že zastareli, ko so se pojavili v enotah, se z
novim načinom naslednja faza začne s 30- do 50-odstotnim časovnim zamikom za
prejšnjo fazo (kar v praksi pomeni 2–3 leta). Več o tem in o offset programih je pisal
dr. Dinko Mikulić (Projekti BOV I BVP; Hrvatski vojnik, travanj 2004, str. 6–11).

76 Razvoj in prozvodnja 2.600 kosov novega lovskega letala JSF (Joint Strike Fighter)
bodo stali 200 milijard ameriških dolarjev, pri tem pa z ZDA sodeluje osem evrop-
skih držav (Viktor Kolovrat, Roman Mikulić: Utjecaj offseta na obrambenu industri-
ju; Hrvatski vojnik, travanj 2004, str. 12–17).
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kos morebitnim padalskim desantom in prodorom nemških pehotnih di-
vizij; zato je 24 divizij glavne strateške rezerve razpršil vzdolž cele fronte.

V nemškem generalštabu so se sprva bali, da bodo na severu nakopi-
čene francosko-angleške glavne sile (v katerih je bila glavnina zavezniške
oklepne tehnike) predstavljale nevarnost za morebitni zavezniški prodor
iz Belgije in Nizozemske v severno Nemčijo, a so pozneje prevladala sta-
lišča in ocene generala Guderiana, ki je v takšni razmestitvi teh zavezniš-
kih francosko-britansko-belgijskih sil ter v oblačnem vremenu, ki je ščiti-
lo nemške enote pred odkritjem iz zraka, videl idealno priložnost za udar
nemških oklepnih enot skozi – Nemci so dobro poznali to francosko pre-
pričanje – »za tanke neprehodne« Ardene v globino Francije, prek Seda-
na in Amiénsa vse do Atlantika; videli pa smo, da so ta sektor branile le
drugorazredne francoske enote.

Tako so se Nemci odločili, da na stičišče 1. in 2. skupine zavezniških
armad udarijo s svojo 4., 12. in 16. armado, ki so imele v svoji sestavi 
70 % skupnega števila vseh nemških oklepnih divizij. Ko so Nemci z drz-
nim globokim prodorom skozi Ardene in s forsiranjem reke Meuse hitro
prodrli med 1. skupino in 2. skupino zavezniških armad v zaledje glavni-
ne francosko-angleških sil, ki so ostale na severu (Nemci so v treh dneh
prodrli v globino 100 km), je res kmalu za tem prišlo do strateške ohromi-
tve in hitre kapitulacije Francije77.

Znan je tudi nasproten primer uporabe primerjalne metode. Eden 
hrvaških vodilnih generalov je namreč po operaciji Nevihta (s katero so
porazili Vojsko Republike Srbske krajine) leta 1995 javno predstavil tezo
o tem, da je hrvaška vojska izpeljala operacijo Nevihta po načelih ameriš-
ke doktrine zračno-kopenske bitke (air-land battle). Ta (samo)všečna trdi-
tev, s katero je hrvaško vojsko in njeno doktrino primerjal z najsodobnej-
šo armado sveta in njeno doktrino, pa je bila v popolnem nasprotju z
resničnostjo, saj nasprotnik hrvaške vojske v tej operaciji sploh ni imel
strateške globine niti večjih količin sodobne oklepne tehnike, ki so bili
gonilo za razvoj ameriške in natovske doktrine zračno-kopenske bitke
(air-land battle), na katero se je vehementno skliceval hrvaški general.
Poleg tega hrvaška vojska ni imela oklepnih enot, helikopterjev, mane-
vrirnih raket (tomahawk) in nove generacije samovodljivih orožij, ki so
neogiben pogoj za izvedbo doktrine zračno-kopenske bitke, in jih zato
tudi ni mogla množično uporabiti.
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77 Podrobnosti operacije so nazorno opisane v Guderianovih spominih (Hajnc Guderi-
jan: Vojni memoari; VIZ, Beograd 1961); iz njih se da razbrati, da se je moral izredno
truditi, da je v pravilnost svoje ideje manevra prepričal Vrhovno poveljstvo, kjer so
bili njegovi predstojniki še vedno pod močnim vtisom Schliffnovega manevra iz
prve svetovne vojne, kjer je imela prednost severna smer, zaradi česar pa bi – če bi
jo Nemci leta 1940 res uporabili – nemška glavnina trčila na francosko-angleško
glavnino. Potek nemške operacije in zmedo pri Francozih pri uporabi strateških re-
zerv, ki so bile v kritični fazi povsem pasivne in brez letalske podpore, opisuje mo-
nografija Druga svetovna vojna (Drugi svetski rat – pregled ratnih operacija, 1. knji-
ga, str. 228–235; Vojno-istorijski institut JNA, VIZ, Beograd 1957).
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ZDA so namreč v sedemdesetih letih preteklega stoletja pri oblikova-
nju te doktrine skušale najti rešitev problema, kako v primeru vojne
(za)ustaviti veliko »maso« oklepnih enot Varšavskega sporazuma, ki so
prihajale iz globine Vzhodne Evrope, da bi izkoristile preboj enot svojega
prvega ešalona in se čim hitreje prebile do obal Rokavskega preliva (pre-
den bi se v atlantske luke prepeljale ameriške strateške rezerve iz ZDA).
Rešitev tega problema bi bili globoki udari Nata z letali, raketnimi enota-
mi in helikopterji po drugem in tretjem ešalonu Varšavskega sporazuma.
Toda hrvaška vojska teh sil in sredstev ni imela (komajda simbolično šte-
vilo), maloštevilnejši nasprotnik pa je imel zelo plitev bojni razpored in
ni imel oklepnih in mehaniziranih rezerv, ampak so bile njegove sile raz-
pršene kordonsko od severa proti jugu, zato takšnega koncepta sploh ni
mogla uresničiti. Uspešne primerjave so torej možne samo med medse-
bojno povezanimi, istovrstnimi in na enak način merljivimi dogodki
(dejstvi).

Pri tem je treba paziti, da se ne preučuje samo tisto, kar imajo ta dejs-
tva skupnega, ampak tudi tisto, kar je različno, a je bistvenega pomena.
Če se npr. učinkovitost hitrih bojnih čolnov v drugi svetovni vojni pri-
merja z učinkovitostjo današnjih, ne zadostuje imeti pred očmi tega, da
so hitri čolni v drugi svetovni vojni imeli kot glavno oborožitev torpede,
topove in mine, danes pa imajo protiladijske in protiletalske rakete; treba
je upoštevati tudi jakost obrambe pred čolni v drugi svetovni vojni in
danes, predvsem pa spremembe, ki so jih v vojskovanje na morju vnesli
helikopterji in sredstva za elektronsko motenje, ki jih v drugi svetovni
vojni sploh ni bilo v taki obliki kot danes. Šele po takšni primerjavi bi
lahko oblikovali ugotovitve o sedanji učinkovitosti hitrih bojnih čolnov in
ukrepih, ki naj bi omogočili poln izkoristek njihovih bojnih zmogljivosti
v morebitnih bodočih vojnah. Prav to velja tudi za perspektivnost tankov
v luči razvoja množice protioklepnih raket in jurišnih helikopterjev ter
sredstev za miniranje iz zraka.

Abstrahiranje je sestavljeno iz miselnega selekcioniranja oziroma izlo-
čanja tistih lastnosti, povezav in odnosov, ki otežujejo preučevanje razi-
skovanega predmeta v čisti obliki, kakršna je potrebna v konkretni etapi
raziskovanja. Rezultat abstrahiranja je abstrakcija, kakršna je npr. tank
nasploh. Z njo pridemo do tega, da je tank oklepno gosenično vozilo z
maso enako ali večjo od 16 ton, ki je oboroženo s primarnim orožjem
topom s kalibrom vsaj 76 mm ter sekundarnim orožjem – mitraljezom(a).
Ta abstrakcija sicer res omogoča, da tank razlikujemo od pehotnega boj-
nega vozila, oklepnega transporterja in od samovoznega topa havbice, ne
moremo pa z njo ugotoviti, ali gre za tank prve, druge ali tretje generaci-
je. V bistvu te metode je težnja, da se predmet »očisti« nebistvenega, da
bi bilo mogoče globlje preučiti njegovo bistveno konkretno lastnost. Tako
se splošna misel o tanku obogatena vrača k predmetu raziskovanja, kar
bi v tem primeru bili konkretni tanki prve, druge, tretje ali kake druge
generacije; za prvo bi bilo značilno, da imajo topove kalibra do 100 mm,
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jeklene oklepe debele do 150 mm in maso do 40 ton, medtem ko bi tanki
najmodernejše generacije imeli topove kalibra 120–125 mm, kompozitne
oklepe z zaščitno sposobnostjo okoli 1.000 mm (kompozitni oklepi nove
generacije imajo zaščitno sposobnost kot jo imajo jekleni oklepi debeli
1.000 mm!) in maso okoli 60 ton. Da bi dognali bistvo konkretnega poja-
va, se je njegovega preučevanja treba lotiti korak za korakom, stran za
stranjo. Zaradi takega večplastnega načina se po vsakem koraku obliku-
jejo abstrakcije o posameznih straneh procesa; te je potem treba povezati
v eno splošno sliko, ki je konkretnejša od prvotne.

Tako npr. s preučevanjem kake operacije pridemo do abstrahiranja po-
sameznih bojev, ki so potekali v njej, pa tudi do sumarnega abstrahiranja
vseh bojev v zaokroženo celoto. Takšno dvostopenjsko abstrahiranje, v
katerem se izločajo nebistveni momenti (ki niso zanimivi za preučevani
pojav in cilj raziskovanja), je sredstvo, ki omogoča odkriti konkretne pro-
cese z vsemi njihovimi notranjimi povezavami in vsebinskim bogastvom.
Tako se učinkovitosti lovskih letal različnih držav ne da ocenjevati samo
na podlagi razmerja med številom poletov lovskih letal in številom sestre-
ljenih nasprotnikovih bombnikov in drugih vrst letal, če se prej ne analizi-
ra, kakšen vpliv so na to imele vremenske in astronomske okoliščine, v
katerih so bila lovska letala uporabljena (oblačnost, megla, dež, dan, noč),
kakšno je bilo stanje na letališčih, s katerih so vzletala lovska letala, ter
kako so delovali zemeljski radarski sistemi in letala za zgodnje radarsko
odkrivanje (AWACS), ki so odkrivali bombnike in nanje usmerjali lovce.

Metoda prehoda od abstraktnega h konkretnemu je nujna, da bi se do-
kopali do globokega in vsestranskega vedenja o preučevanem procesu.
Ob primeru dvostopenjskega abstrahiranja navedene operacije prehod
od abstraktnega h konkretnemu omogoča, da si v mislih ustvarimo vse-
stransko predstavo o operaciji, njenih ciljih, njenem mestu v vojni, nje-
nem poteku ipd. Tako se pot spoznavanja vije od konkretnega k abstrakt-
nemu in od abstraktnega h konkretnemu.

Ruski izvedenci so na podlagi svojih negativnih izkušenj iz vojne v
Afganistanu (1979–1989) leta 2001 med ameriškimi septembrskimi in ok-
tobrskimi pripravami za protiteroristično operacijo »Trajna svoboda«
(»Enduring Freedom«), vztrajno opozarjali ZDA na učinkovitost afgani-
stanskih gverilcev in nesmiselnost kakršne koli ameriške kopenske akci-
je v Afganistanu. Nasveti so temeljili na konkretizaciji abstrakcije bolečih
sovjetskih izkušenj iz preteklega stoletja (40. sovjetska armada je v dese-
tih letih izgubila v Afganistanu okoli 15.000 vojakov in se na koncu mo-
rala umakniti, ne da bi dosegla pozitivne rezultate), toda izkazalo se je,
da so nasveti zanemarjali nove notranjeafganistanske nevojaške dejavni-
ke (po umiku sovjetske vojske so se pričeli spopadi med Tadžiki, Uzbeki,
Paštuni in Kazari), med vojaškimi pa letalsko moč ZDA, kakovost novih
(samo)vodljivih raket in bomb, ter sposobnost ameriških tajnih služb in
specialnih sil za izvajanje podtalnih operacij (s podkupovanji so uspeli
zanetiti notranji razdor med afganistanskimi oboroženimi skupinami).
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ZDA so najprej s pomočjo Pakistana osamile afganistanski Talib od za-
lednih baz v Pakistanu in podpore pakistanskih skrajnežev, nato pa ob
močni podpori ameriških zračnih sil, ki so jih na cilje usmerjali pripadni-
ki ameriških specialnih enot, izrabili afganistansko Severno zvezo za
napad na Talib; pred tem so z obljubami in podkupovanji povzročili raz-
cep med zmernimi talibani (paštunskimi nacionalisti) in panislamskimi
skrajneži (Arabci, Filipinci, Ujgurci idr.). Konec leta 2001 je kazalo, da so
tisto, česar 40. sovjetska armada ni mogla doseči v desetih letih krvave
vojne z uporabo rednih mehaniziranih enot, Američani dosegli brez več-
jih svojih človeških izgub z metodo »divide et impera!« v samo dveh me-
secih. Osame bin Ladna, ki je bil glavni cilj operacije, jim pri tem resda ni
uspelo ujeti (operacije v gorovju Tora Bora, »Anaconda«, »Snipe« in druge
niso prinesle rezultatov), a so zrušili paštunski talibanski režim in na
ključnem delu ozemlja vzpostavili oblast zahodnim državam naklonjenih
severnih narodov (Tadžikov, Uzbekov in Kazarov).

Vendar so se navkljub hitri ameriški zmagi ruska opozorila Američa-
nom glede nevarnosti, da utegne izbruhniti gverilska vojna na srednje-
vzhodnem prostoru, že naslednje leto pokazala povsem točna. Novousta-
novljena začasna afganistanska vlada (s predsednikom Karzajem na
čelu), ki so jo podprle ZDA, vse do leta 2004 ni uspela vzpostaviti nadzo-
ra nad celotnim afganistanskim ozemljem, akcije islamskih fundamenta-
listov pa so se razširile in zajele tudi Pakistan, Kašmir, Tadžikistan, Uzbe-
kistan in Kirgizijo; čeprav je Američanom uspelo v nadzor nad Kabulom
vključiti tudi zavezniške sile, so se občasni oboroženi spopadi med afga-
nistanskimi frakcijami ter med njimi in zavezniškimi silami nadaljevali
tudi v letih 2002, 2003 in 2004.

Poleg tega so se ruska abstrahiranja desetletnih sovjetskih izkušenj
pokazala točna tudi v naslednji vojni ZDA proti Iraku (leta 2003). Potem
ko so Američani v Afganistanu hitro razbili Talib, jim je aprila 2003 uspe-
lo skupaj z zavezniki v samo dveh tednih zasesti celotno iraško ozemlje, a
se je takoj, ko je ameriški predsednik George Bush ml. maja razglasil v
Iraku zmago, tam razvnela vojna vseh proti vsem; na ameriške enote in
njihove zaveznike ter na državljane zahodnih držav (ki so prišli, da bi ob-
novili iraško gospodarstvo) so streljale vse iraške frakcije razen kurdskih.
Za nameček so aprila 2004 pričeli na stran vstajnikov prestopati tudi pri-
padniki enot nove iraške vojske in policije, ki so ju Američani vzpostavili
zato, da bi iz njihovih rok po njihovem umiku iz Iraka prevzele skrb za
vzdrževanje reda. Zaradi eskalacije oboroženih spopadov so zavezniške
izgube od maja 2003, ko so razglasili zmago in »mir in svobodo«, ki naj bi
to zmago spremljala, postale do aprila 2004 štirikrat večje od izgub v
vojni proti Sadamu Huseinu (do konca aprila je v Iraku izgubilo življenje
okoli 700 ameriških vojakov). S tem se je v prvih letih tretjega tisočletja
tudi na afganistanskem in iraškem vojskovališču konkretno znova potrdi-
la ruska abstrakcija o nevarnosti gverile, pridobljena s krvavimi žrtvami v
osemdesetih letih minulega stoletja.
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Konkretizacija teče od splošnega h konkretnemu, kar pomeni, da ima
obratno smer kot abstrahiranje; pomeni približevanje stvarni, realni,
konkretni enovitosti predmeta. Kot poseben metodski postopek je kon-
kretizacija sinteza abstraktnega splošnega s posebnim in individualnim
ali pa abstraktnega posebnega s splošnim. V sodobnih okoliščinah je ab-
strahiranje v vojaških vedah še posebej pomembno; orožja in oprema se
namreč razvijajo in izpopolnjujejo izredno naglo, ker pa ni na voljo do-
volj podatkov o njihovi uporabi v vojnah, je treba do spoznanj novih po-
javov in tendenc priti s pomočjo abstrahiranja. 

Značilno je, da npr. masa tankov iz generacije v generacijo raste, če-
prav si konstruktorji prizadevajo, da je ne bi povečali, saj se zavedajo, da
težkih tankov ni mogoče prevažati z letali, da se ne dajo vkrcati na želez-
niške vagone (če širina tanka presega širino vagona), da težki tanki ne
morejo čez mostove, predvidene za tovornjake do 30–40 ton, da se težki
tanki na mehkejših terenih ugrezajo ipd. Razvoj pehotnih protioklepnih
orožij, ki iz generacije v generacijo postajajo vse prebojnejša, namreč na-
rekuje povečevanje debeline tankovskih oklepov, njihova večja masa pa
zahteva močnejše motorje. S tem se zapira začarani krog, ki je pripeljal
do tega, da so sodobni tanki zahodnih držav na začetku tretjega tisočletja
presegli maso 50 ton. Tako konkretno imajo sodobni francoski tank lec-
lerc in ameriški abrams maso 54,5 t, izraelski tank merkava pa 60 ton78.

Čeprav se mase teh modernih tankov ne razlikujejo tako veliko od
mas tankov iz končnice druge svetovne vojne, pa so njihove bojne zmog-
ljivosti bistveno drugačne. Čeravno so tako prvi kot drugi po definiciji
tanki, jih med seboj ne moremo primerjati, saj ima npr. leclerc računal-
niško podprt sistem usmerjanja ognja, ki zagotavlja na razdalji 2.500 me-
trov 95-odstotno verjetnost zadetka nasprotnikovega tanka s prvo izstre-
ljeno granato, pri tem pa lahko v 60 sekundah zapovrstjo napade in uniči
kar 6 različnih ciljev79.

Posplošitev in specializacija, indukcija in dedukcija

Metoda posplošitve (posploševanja ali generalizacije) je način miselnega
prehoda od posamičnega k splošnemu ter od manj splošnega k splošnej-
šemu, za kar si pomagamo s poenotenjem vrste dejavnikov, zasnovanim
na nekaterih njihovih skupnih podobnih lastnostih (npr. s posplošitvijo
lastnosti vseh operacij se pride do pojma »operacija«). Gre namreč za to,
da v vsakem, še tako individualnem pojavu oboroženega boja obstajajo
poleg različnih tudi splošne skupne poteze. Vsak boj ima namreč bojišče,
spopadene strani z nasprotujočimi si cilji, trajanje, rezultat in posledice
na spremembo situacije, znotraj katere poteka. Če se želi priti do njih, je
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treba preučiti konkretna dejstva, saj le ta lahko omogočijo posplošitev.
Elementi začetne posplošitve se kažejo že v opisu dejstev, saj je v

opisu zajeta tudi že njihova sistematizacija, sestavljanje podatkov v
(pod)skupine ipd. Pri preučevanju brzostrelk je med najpomembnejšimi
posplošitev, da brzostrelke uporabljajo strelivo za pištole, zaradi česar
imajo bistveno manjše domete od drugih pehotnih orožij, ki so tudi »hi-
trostrelna« (avtomatske puške, mitraljezi idr.). Posebnost, ki brzostrelko
ločuje od drugih orožij, torej ni hitro streljanje (na kar kaže poimenova-
nje), saj hitro streljajo tudi mitraljezi, jurišne puške in topovi majhnega
kalibra, ampak to, da uporablja pištolsko strelivo.

Zapletenejša oblika posplošitve, ki omogoča značilno dejstvo izločiti
izmed drugorazrednih, je tipologizacija; s tem razumemo izločanje tipič-
nih dejstev, ki izražajo najpomembnejšo plat preučevanega pojava ali
skupine pojavov. Takšna oblika posplošitve nas vodi k ugotovitvi latent-
nih povezav med pojavi, kar pa še vedno ne zadošča za ugotovitev bistva,
ker so za to potrebne posplošitve višje vrste (predvsem tiste, ki odkrivajo
ponovitve in vzročno soodvisnost med značilnostmi določenega pojava).
Pri preučevanju tankovskih bitk je za vzorec napačno izbrati vse bitke in
nato na podlagi njih sklepati o »splošnih značilnostih«, saj je znano, da
so se tankovske bitke v puščavah, stepah ali na manevrskih terenih in v
gozdovih razvijale na popolnoma drugačen način in končale s popolno-
ma različnimi rezultati, četudi so bile v njih angažirane podobne sile kot
v mestih, kjer tanki niso bili učinkoviti. »Tipi« bitk bi torej bili tankovske
bitke v mestih, v puščavah, na manevrskem zemljišču itd.

Ena pomembnih oblik posplošitve, ki se pojavlja v začetni fazi razisko-
vanja, je formuliranje tistih ugotovitev, ki posplošujejo vojne izkušnje in
razvoj oboroženih sil, in drugih ugotovitev, iz katerih se lahko izluščijo
koncepcije in teorije. Tako npr. mora raziskovalec, ki želi ugotoviti skup-
ne lastnosti operacij, na vzorcu 25 do 35 napadnih operacij najprej dolo-
čiti spremenljivke, kot so npr dolžina priprav, trajanje, razmerje sil,
tempo nastopanja (km/dan), izgube in prostorski obseg operacije ter
preučiti vsako od teh značilnosti v vsaki operaciji, šele potem pa jih je –
po statistični analizi, med katero se ugotovijo srednje vrednosti, stan-
dardni odkloni, korelacije, momenti višjega reda idr. – smiselno tudi mi-
selno posplošiti. Nesmiselno je npr. v istem vzorcu obravnavati napadne
operacije, ki so potekale v začetnem obdobju druge svetovne vojne v So-
maliji, Etiopiji, severni Afriki, na Balkanu in v zahodni Evropi, ker bi pri
uporabi statističnih metod prišlo do izmaličenja vrednosti spremenljivk
in s tem do neuporabnosti rezultatov.

Zmožnost posplošitve je tako kot sposobnost abstrahiranja tesno po-
vezana s prakso. Vojaški raziskovalec, ki se z raziskovalnim delom ukvar-
ja sistematično, hitreje dojame bistvo preučevanega vojnega pojava in iz-
pelje posplošitve in ugotovitve. Posplošitve so znanstvenega značaja
samo, če so zasnovane na realnih dejstvih. Posplošitev ima dve temeljni
obliki: določitev pojma in indukcijo.
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Določitev pojma (ali definicija) je nadvse pomembna. Če pride do
tega, da se pojav ali predmet, ki ga želimo preučevati, opredeli preohlap-
no, tedaj so tudi sklepi, ki se nanašajo nanj, presplošni; v nasprotnem
primeru so sklepi preozki. Tako bi raziskovalna naloga, ki bi se ukvarjala
z obrambo mest v obdobju po razpadu dvopolnega ravnotežja, lahko
imela naslove Obramba mest v pobipolarnem obdobju, Obleganja mest v ob-
dobju po razpadu sistema dvopolnega ravnotežja ipd. Če bi se raziskovalec
obrambe mest, ki bi svoji raziskovalni nalogi dal naslov Obramba mest v
pobipolarnem obdobju, omejil samo na študijo obrambe Vukovarja, Saraje-
va, Mostarja, Osijeka, Knina, Zadra, Groznega, Koramšarja, Abadana in
Basre, prav gotovo ne bi zajel bistva novonastalega problema. V pobipo-
larnem obdobju mest namreč ne ogrožajo samo kopenske oborožene sile,
ampak so to tudi raketni udari in bombni udari z daljave z samovodljivi-
mi bombami in raketami (uporabljeni so bili v napadih Nata na Beograd),
prav tako pa tudi diverzije (samo)morilskih teroristov, kot se je to zgodilo
v ZDA leta 2001, v Madridu, Riadu in Carigradu leta 2004 ter istega leta
skoraj vsakodnevno v Bagdadu, Basri, Mosulu in v drugih iraških mestih.
Sprememba grožnje (vele)mestom na globalni ravni v pobipolarnem ob-
dobju zahteva torej odmik od klasične definicije obrambe mest, ki je bila
utemeljena na epopejah obleganj Stalingrada, Moskve, Leningrada, Ode-
se, Sevastopola, Berlina in nekaterih drugih mest, znanih po žilavi ali us-
pešni obrambi v drugi svetovni vojni. Rastoča kompleksnost problemati-
ke obrambe mest narekuje, da bi raziskovalna naloga morala posebej
zajeti vzorec klasičnih obleganj, vzorec zračnoraketnih udarov na mesta
in njihovo infrastrukturo ter vzorec terorističnih napadov. Šele z analizo
takšnih vzorcev bi lahko prišli do uporabnih sklepov za sedanjost.

Bistvo indukcije je v premiku misli od posamičnega k splošnemu, od
dejstev k posplošitvam. Indukcija je lahko: 1) popolna (kadar se splošna
ugotovitev oblikuje na temelju vseh v danem trenutku znanih istovrstnih
dejstev), 2) nepopolna (kadar niso znana vsa dejstva) in 3) znanstvena.
Pri znanstveni indukciji se splošne ugotovitve oblikujejo z upoštevanjem
ponavljanja dejstev, poznavanja njihovih značilnosti in vzročnih povezav.
Prispevek indukcije je v tem, da usmerja pozornost k preučevanju posa-
meznih pojavov, dejstev, strani, potez ipd. Zato znanost ne more biti brez
indukcije. Absolutiziranje indukcije vodi v neskončno kopičenje dejstev
(»indukcijski perpetuum mobile«), vrhu vsega pa se pogosto pokaže tudi
tveganje, da niso zbrana vsa dejstva in je končna ugotovitev nezanesljiva.
Zato se je takim indukcionističnim stranpotem treba ogibati in uporablja-
ti tudi druge metode. V statistiki se temu izogibamo s pravilno izbiro
vzorcev.

Posplošitev ima v znanstvenem preučevanju zelo veliko vlogo; to se
vidi v tem, da posplošitve niso le splošni pojmi in zakonitosti vseh ved,
ampak tudi celotne znanstvene teorije in navsezadnje tudi celotne vede.
Tako je npr. dialektična logika kot splošna teoretska veda posplošitev
vseh znanstvenih spoznanj. Posplošitvi nasprotna metoda je specializaci-
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ja, ki pomeni miselni prehod od spoznanj splošnih opredelitev predme-
tov (pojmov, zakonov) k spoznanju njihovih posebnih in individualnih
določil. Specializacija ima dve osnovni obliki: dedukcijo in klasifikacijo
(razvrstitev).

Dedukcija je tak način spoznanja, pri katerem se izhaja iz splošnih
pravil in zakonitosti, da se pride do posebnih, ali drugače rečeno, misel
se pomika od splošnega k posebnemu. Pri tem poznavanje splošnega
omogoča lažje raziskovanje posebnega. Tako npr. dobro poznavanje last-
nosti in poteka sodobne operacije olajšuje dojemanje lastnosti in poteka
sodobnega boja, ki poteka v tej operaciji. Dedukcija kot raziskovalno
sredstvo nas navede, da je za pridobitev novih spoznanj o pojavu treba
izhajati iz zakonitosti, ki velja za vse preučevane pojave, in jo uporabiti
pri posebnem primeru.

Indukcija in dedukcija sta tesno povezani in si ju ni mogoče zamisliti
druge brez druge; uporabljata se medsebojno tesno povezani. Ne smeta
se postavljati druga proti drugi, kajti zgolj kopičenje dejstev, ne da bi jih
teoretsko posplošili, ne vodi daleč. Če imamo obveščevalne podatke o
tem, da je na določenem sektorju fronte nasprotnikova oklepna brigada,
in točne položaje njenih dveh bataljonov, potem je na podlagi apriornih
znanj o formaciji brigade (t. j. skupnem številu bataljonov, ki jih ima
vsaka brigada) in na podlagi značilnosti zemljišča ter naloge te brigade
možno z dokaj veliko verjetnostjo sklepati, kje so njeni ostali bataljoni,
poveljniška mesta, logistična baza in enote (posebno če je znana nasprot-
nikova doktrina). Prav tako je res, da je sleherna znanstvena dedukcija
rezultat poprejšnjega induktivnega preučevanja dejstev, kar bi v primeru
omenjene brigade pomenilo, da moramo poznati ne le njeno formacijsko
sestavo, ampak tudi značajske lastnosti njenega poveljnika in to, kako je
ravnal v prejšnjih bojih. Kakorkoli, preden se zberejo dejstva, je treba o
raziskovanem predmetu izoblikovati splošno misel, da se je potem mogo-
če pomikati po določeni raziskovalni poti in razvrščati zbrana dejstva. In-
dukcija in dedukcija sta potemtakem medsebojno povezani enako kot
analiza in sinteza. V vojaških analizah ima apriorno poznavanje doktrine
in strukture nasprotnikovih sil močno deduktivno vlogo pri obveščeval-
nih ocenah na bojišču, za katere obveščevalna služba praviloma ne more
zbrati vseh podatkov.

Zgodovinska in logična metoda

Da med zgodovinsko in logično metodo obstajajo podobnosti in da med
njima ni protislovij ne pri uporabi ne pri rezultatih, ki se z njimi doseže-
jo, je že v antiki odkril Aristotel, za njim pa potrdili še drugi, med njimi
tudi Hegel. Heglov miselni vpliv je bil zelo močan tudi na utemeljitelja
sodobne vojaške znanosti Carla von Clausewitza in Henrija de Jominija.
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Oba sta izhajala iz tega, da je za odkrivanje novih resnic nujno preučevati
veliko število zgodovinskih primerov vojn, bitk in bojev. Vpogled v upo-
rabo zgodovinske metode pri preučevanju vojn, bitk in bojev kaže, da
praviloma obstaja ujemanje med opisi zgodovinskega poteka dogodkov
in logičnim opazovanjem, saj se je do logičnih metod prišlo v zgodovin-
skem razvoju filozofskega in znanstvenega spoznanja sveta.

Ruski vojaški teoretik V. T. Login, ki se je ukvarjal z epistemologijo vo-
jaške zgodovine, je v delu Dialektika vojaškozgodovinskega raziskovanja
(Dialektika voenno-istoričeskogo issledovanija, Nauka, Moskva 1979) prišel
do sklepa, da vojaška zgodovina raziskuje vojne in oborožene sile kot di-
namične predmete, ki se nepretrgoma spreminjajo (1), da pri teh raziska-
vah sicer preučuje nekatere pojave, ki jih preučujejo tudi druge vojaške
vede (npr. vojaško tehniko, psihološko stanje poveljnikov in enot idr.), a
to le mimogrede, ker mora biti osredotočena na oboroženi boj kot bistve-
no sestavino vojne (2), pri čemer se po svojem značaju in oblikah znans-
tvenega spoznanja zato razlikuje od splošne zgodovine, ker je osredoto-
čena na vojaške dejavnike (3). Login je zgodovinsko metodo obravnaval
kot neko vrsto trdnega »epistemološkega mostu« med znanostjo nasploh
in sistemom vojaških ved.

Močan vpliv uporabe zgodovinske metode se lahko zasledi že v antiki
pri doslej večkrat omenjenem rimskem teoretiku Vegeciju, čigar dela te-
meljijo na uporabi zgodovinske metode in so jih od antike pa vse do 19.
stoletja skoraj vsi dotedanji vojaški pisci upravičeno obravnavali kot svo-
jevrstno »vojaško biblijo«. Vegecij se je opiral na študijo vojaških poho-
dov množičnih armad antičnih vojsk, ki so jih vodili Kserkses, Darij,
Mitridat in drugi, in je v tretji knjigi De re militari ugotovil, da njihovih
številčnejših armad niso premagali manj številni nasprotniki zato, ker
niso bile pogumne, ampak zato, ker so se prepočasi odzivale na povelja
vojskovodij, ker so bile preveč razpršene in ker so med pohodi imele veli-
ke težave z oskrbo s hrano in vodo. Z zgodovinsko metodo je torej že v
antiki racionalno ugotovil, da v vojnah naštetih vladarjev njihovega vo-
jaškega zloma niso povzročile sovražne božanske sile ali pa nizka bojna
morala njihovih vojakov, kakor so pogosto trdili in verjeli njegovi prazno-
verni sodobniki. Ugotovil je, da so bile velike okorne in počasne armade
zelo ranljive na nasprotnikove udare, še posebno pa, kadar so se morale
hitro razviti za boj ali pa so morale forsirati naravne ovire, npr. puščave,
reke, močvirja, gozdove, gore ipd.

Po temeljitem preučevanju razmerja sil, potrebnih za uspeh, je ugoto-
vil, da je dovolj, če Rim v manjših vojnah uporabi pretorja z do dvema
legijama s pomožnimi enotami, proti srednje močnim nasprotnikom je
svetoval uporabo konzula s štirimi legijami, le v primerih največje nevar-
nosti za državo pa je svetoval uporabo dveh konzulov, vsak od njiju pa
naj bi imel po štiri legije. Z opiranjem na zgodovinsko metodo je ugoto-
vil, da se Rim pri obrambi zunanjih mej ne bi smel opirati na vojske, ki bi
bile številčnejše od nasprotnikov, ampak na majhne in hitro premične
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kakovostne vojske, ki bi tako kot rimske vojske v času nastanka rimske
države bile sestavljene iz najkakovostnejših kadrov, disciplinirane in us-
trezno izurjene. Vegecij je s tem, da je kritično analiziral pohode velikih
armad in dokazal vpliv kakovosti enot na razmerje oboroženih sil in nji-
hov uspeh, uveljavil vojaško zgodovinsko metodo. Vse do 19. stoletja so
jo zato imeli za najprimernejšo in včasih celo za edino znanstveno meto-
do, ki jo je mogoče uspešno uporabiti v vojaških vedah.

Tudi danes zgodovinska metoda ni zgolj metoda, ki je v rabi v zgodo-
vinskih vedah, saj jo uporabljajo tudi druge znanosti; kljub razvoju in
uporabi mnogih drugih metod v vojaških vedah se še vedno dokaj pogo-
sto uporablja na vojaškem področju80. Vsebina te metode je preučevanje
procesov razvoja priprav in izvajanja oboroženega boja v njegovi kon-
kretni zgodovinski obliki, pri čemer zajema – po možnosti – čimveč nje-
govih vsebin, etap in oblik. Preučevanje teče od preprostega k zapletene-
mu, od prejšnjega k naslednjemu, cilj vsega pa je, da se ob spremljanju
poteka dogodkov odkrijeta oblika razvoja in zakonitosti preučevanega
procesa, njegovo bistvo. Posebej pomembno je izhodišče, po katerem se
oboroženi boj ali vojna preučuje v kontekstu okoliščin, ki so privedle do
njega ali nje; to pomeni, da se vojna ne obravnava izolirano, zunaj okvi-
rov politike, ki se je vodila pred njo, prav tako kot se boj ne more obrav-
navati izven okvira operacije, katere sestavni del je.

Za zgodovinsko metodo je značilno, da se v njej dejstva in dogodki
preučujejo po možnosti v enakem zaporedju in v enakem obsegu, kot so
se dogajali v resničnosti (kar pomeni, da se ne izpuščajo niti razne stran-
poti, ovinki in slučajnosti, skozi katere si zakonitosti krčijo pot). Zgodo-
vinske metode si ne smemo zamišljati kot empiričnega opisovanja in re-
gistriranja dejstev, ker mora ravno tako odkriti isto logiko, iste zakone
kot logična metoda; toda v nasprotju z logično metodo, ki to počne v
abstraktno-teoretski obliki, zgodovinska metoda odkriva isto logiko v
materialni obliki konkretnih dogodkov, dejavnosti narodov, strank,
vojsk, državnih vodstev in posameznih osebnosti. Prav tako je treba upo-
števati, da se v vojaških vedah niti zgodovinska niti logična metoda ne
uporabljata vsaka v svoji čisti obliki, marveč vedno kombinirano. Meja
med njima je pogojna, saj sta med seboj tesno povezani. Iz tega izhaja, da
raziskovalčevo delo ne sme biti obremenjeno niti z empirizmom (ki vse
skupaj poenostavi na registriranje in opisovanje dejstev, ne da bi odkril
njihovo bistvo in zakonitosti) niti z abstraktno logiko (ki se ne meni za
teoretska spoznanja in posplošitve konkretnih pojavov). Posebno težavo
pri uporabi zgodovinske metode v veščini vojskovanja predstavljajo nas-
protnikovi viri, do katerih je praviloma zelo težko priti.
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Med znane vojaške teoretike, ki so se v 19. in 20. stoletju uveljavili z
uporabo zgodovinske metode, spada francoski teoretik Camon, ki so ga
imeli za najbolj znanega »napoleonologa«, ker se je ukvarjal predvsem s
preučevanjem Napoleonovih vojn (o njih je napisal več kot 3.000 tiskanih
strani!). Znan je predvsem po tem, da je dosledno vztrajal pri tem, da je v
vojaški zgodovini treba pri preučevanjih vojn izhajati iz (1) trdne poveza-
nosti med zunanjo politiko in vodenjem oboroženega boja ter (2) iz boj-
nih poročil, operativnih povelj, direktiv, meteoroloških poročil, zemljevi-
dov (ki so jih imeli na voljo vojskovodje), operacijskih dnevnikov, poročil
o izgubah, obveščevalnih biltenov in drugih dokumentov, ki so jih upo-
rabljali poveljstva in štabi.

Med najbolj uspela Camonova dela sodi študija o Napoleonovih voj-
nah81. V njej je pri preučevanju vojne v Italiji (od leta 1796. do leta 1797)
poskušal ugotoviti, v kakšni strateški situaciji se je znašel 27-letni franco-
ski (»novopečeni«) general Napoleon, ki ga je Direktorij poslal v Italijo, in
kakšna je bila njegova vodilna ideja po prevzemu poveljstva nad franco-
skimi silami v Italiji, ki je bila takrat za Francijo stransko vojskovališče
(na morju jo je na glavni fronti ogrožala Velika Britanija, na kopnem pa
nemške države in Rusija).

Ugotovil je, da je Napoleon, ki je bil stisnjen med sardinsko vojsko na
jugu in avstrijsko vojsko na severu, svoj načrt zgradil na diplomatsko-po-
litičnem protislovju med sardinskim kraljem (ki se je bal revolucije in je
bil zato v prvi vrsti za mir) in avstrijskim cesarjem, ki se je zavzemal, da
obdrži severno Italijo in je zato poskušal ohranjati trdno zvezo s Sardinci,
ki so ogrožali francoski južni bok; obenem pa se je bal za avstrijske logi-
stične baze v severni Italiji, kar je avstrijske enote držalo v »razkoraku«.
Napoleon je ocenil, da lahko italijansko pomožno vojskovališče spremeni
v glavno vojskovališče Francije – če si bo s porazom avstrijske vojske v
Italiji odprl vrata za pohod na Dunaj. S tem bi namreč izločil Avstrijo iz
vojne in prek njenega ozemlja ogrozil na južnem boku nemške države in
Rusijo. Camon se je do te Napoleonove ocene dokopal s preučevanjem
njegove korespondence s strateško kratkovidnim Direktorijem, ki ga je
skrbela predvsem glavna fronta v Franciji.

V skladu s to velikopotezno oceno je Napoleon svoj prvi slepilni mane-
ver izpeljal tako, da so Avstrijci dobili vtis, da se je odpravil v smeri nji-
hovih zalednih baz v severni Italiji, potem pa je udar (pre)usmeril na stik
obeh zavezniških vojsk in že v prvem letu vojne izločil Sardinijo iz vojne.
Nato je najprej forsiral reko Pad (it. Po), potem pa še reko Adižo (it.
Adige); s kontingentom sil, ki so na boku trdno branile Tirolsko, je spom-
ladi 1797 forsiral reko Tilment (it. Tagliamento) in od tam z delom sil od
Trbiža odšel proti Celovcu, z ostalimi pa čez Sočo v smeri Ljubljane. S
tem manevrom je aprila 1797Avstrijo prisilil podpisati mir, ki je bil za
Francijo zelo ugoden.
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Potem ko je Camon analiziral tudi ostale Napoleonove pohode, je ugo-
tovil, da je bilo bistvo Napoleonove ideje v vseh vojnah v tem, da je –
tako kot v svoji prvi kampanji v Italiji – vedno s silami, ki so bile številč-
no šibkejše od nasprotnika, manevriral tako, da je na odločilni točki
vedno dosegel številčno premoč, s katero je zmagal. Camon je ugotovil
tudi to, da je pogoj, s katerim si je Napoleon zagotovil to premoč na odlo-
čilni točki, bil pazljivo izbran centralni izhodiščni položaj (glede na nas-
protnika), ki ga je izkoristil za manevriranje po notranjih krajših strateš-
kih smereh; nasprotnik je zaradi tega vedno zaostajal za njim, saj je bil
prisiljen manevrirati po daljših zunanjih strateških smereh.

Ob koncu 19. stoletja je vzbudil pozornost Engels, ki je v številnih
delih uspešno kombiniral zgodovinsko in logično metodo, da je analiziral
probleme s področja veščine vojskovanja. Njegova dela Krimska vojna
(1853–1856), Vstaja v Indiji (1857–1858), Vojna v Italiji (1859) in Garibaldije-
vo vstajniško gibanje (1860), Državljanska vojna v Ameriki (1861–1865), Av-
strijsko-pruska vojna (1870–71) ter Vstaja bakuninistov v Španiji (1873) so
bile v bistvu študije zgodovinskih primerov, s katerimi je želel čimbolj
vsestransko razjasniti vzroke in napovedati potek in izid novih vojn in
revolucij, ki so se bližale Evropi.82

Uspešna dela s področja uporabe zgodovinske in logične metode je na-
pisal tudi nemški zgodovinar Franz Mehring; z uporabo teh metod je
ugotovil, da so številni zgodovinski viri, ki so jih dotlej šteli za zanesljive,
polni pretiravanj in zato nezanesljivi. Posebej pomembni so njegova me-
toda študijskih potovanj, posvečena vojaškogeografskemu izvidovanju
območij, kjer so nekoč potekale bitke, ter primerjanja tistega, kar je ugo-
tovil na prizorišču, s tistim, kar so navajali antični viri. Tako je uspel do-
kazati tudi: a) da bi bila Kserksova vojska na pohodu dolga okoli 400
milj, če bi res štela toliko vojakov, kot so navajali stari viri; b) da je bil
Julij Cezar v vseh bitkah (razen v eni) številčno močnejši od svojih nas-
protnikov, čeprav je v svojih komentarjih o galskih vojnah trdil, da je bil
vedno šibkejši, idr.83

V novejšem času je historizem začel prodirati celo v naravoslovne
vede; smisel historizma je v tem, da je treba celotno spoznanje obravna-
vati z vidika razvoja. Uporaba historizma lahko privede do določene ne-
varnosti – historicizma. Ta pa pomeni, da so – ker se vse spreminja – vsa
spoznanja relativna in da absolutno resničnih spoznanj ni. Treba je pou-
dariti, da v zgodovinski metodi sodelujejo razni metodski postopki in mi-
selne dejavnosti, tako da je ta metoda – poleg logične – najobsežnejša.
Ko uporabljamo zgodovinsko metodo, se razume, da hkrati uporabljamo
analizo, sintezo, indukcijo, dedukcijo itd. Zato je mogoče skleniti, da 
je zgodovinska metoda bolj vezana na empirizem in da ima sintetičen
značaj.
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Logična metoda je način uporabljanja vedenj in znanj o celoti realnega
sveta (filozofskih spoznanj) in vedenj o njegovih delih (uporablja zgodo-
vinska, socialnoekonomska, vojaška znanja ipd.) za preučevanje novih
pojavov. Pomeni metodo za pridobitev novih rezultatov pri napredovanju
od znanega k neznanemu. V tem smislu se logična metoda pojavlja kot
posplošen odsev zgodovinskega, očiščen vsega drugostopenjskega, slu-
čajnega. Logična metoda je, lahko rečemo, oblika gibanja misli v skladu z
objektivno logiko razvoja predmetov, pojavov, dogajanj in procesov real-
nega sveta. Obsega vse logične prijeme (analizo in sintezo, indukcijo in
dedukcijo, abstrakcijo in konkretizacijo, posplošitev in specializacijo
itd.). Dialektična logika raziskuje procese razvoja pojmov, presoj in skle-
pov konkretne vsebine ter odkriva tisto, kar je v teh procesih splošno.
Formalna logika abstrahira konkretno vsebino teh procesov in odkriva le
njihove oblike. S primerjanjem oblik različnih misli ugotavlja tisto, kar je
v teh oblikah splošno. Po zaslugi logike dobi človek možnost, da pravilno
gradi svoje misli, ugotovitve, sodbe, hipoteze in dokaze. 

Vendar na podlagi tega ne smemo sklepati, da že zgolj poznavanje for-
malne logike zagotavlja vse potrebno za pravilno in znanstveno zasnova-
no razmišljanje. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da lahko vse te znanstve-
ne oblike in oblike razmišljanja, ki jih preučuje formalna logika, v
znanstvenem raziskovanju uporablja le, kdor obvlada veščino uporabe
dialektičnih zakonov in dobro pozna področje, ki ga raziskuje. Za vojaš-
kega raziskovalca sta poznavanje in sposobnost uporabljanja osnovnih
pravil logike enako neogibna, kot je neogibno, da zna slovnico za pravil-
no izražanje svojih misli na papirju.

Bistvo vojaškoteoretskega raziskovanja in razvoja vojaške teorije je v
tem, da mora biti skoznju zajeta logika možne vojne in različnih oblik
bojnih delovanj (ki bi potekala znotraj te vojne), tako da bi se v teh okvi-
rih razkrilo zaporedje dogodkov in jih izrazilo z ustreznimi teorijami. V
tem sklopu graditve teorij si nobenega dela ni mogoče zamisliti brez upo-
števanja izkušenj preteklosti. Da bi ugotovili operacije morebitne prihod-
nje vojne, je treba prej spoznati vsebino operacij, ki so potekale v drugi
svetovni vojni ter v lokalnih vojnah po njej; ko se v to logiko vnesejo po-
pravki za nove razmere, ki danes vladajo v svetu, kakor tudi za tiste dok-
trine in tista orožja, ki doslej še niso bila uporabljena, ter za morebitne
nove cilje spopadenih strani, se lahko pride do okvirne hipoteze o vsebi-
ni in značaju ciljev ter razsežnostih možnih sodobnih operacij. 

Dober primer za ponazoritev so ameriške letalske operacije v Južnem
Vietnamu in v Afganistanu. V Južnem Vietnamu so akcije taktičnega in
strateškega letalstva proti gverilcem bile povsem neuspešne, ker piloti
niso mogli odkriti razpršenih in maskiranih ciljev in so zato praviloma
lahko odmetavali »preproge bomb« le na območja, ki so jim jih zemeljski
opazovalci označili kot rajone zadrževanja gverilskih enot. Trideset let
pozneje so bile te akcije izredno uspešne zato, ker so cilje odkrivali in 
z laserskimi žarki označevali posebni opazovalci, ki so svoje dejavnosti
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usklajevali z enotami kopenske vojske, v sestavi katerih so delovali.
Poleg tega so ameriški piloti uporabljali natančne bombe s satelitskim si-
stemom samovodenja in se opirali na izvidovanje brezpilotnih letal, ki so
lahko med letom na majhnih višinah odkrivala točkaste cilje, ki jih piloti
med letom na varnih višinah (izven dosega ognja zračne obrambe) sami
niso mogli odkrivati.

Temeljna naloga logične metode se zoži na oblikovanje hipoteze o razi-
skovanem pojavu. Kot sredstva za uresničitev te naloge se pojavljajo prej
pridobljene ugotovitve raziskovalcev tako s področja filozofskih po-
gledov na svet kot tudi specialističnih vojaških znanj. Ta znanja potem
rabijo kot merila za selekcijo, sistematizacijo, posplošitve in razlaganje
dejstev, kot instrumenti za postavljanje novih hipotez in oblikovanje ko-
herentne teorije raziskovanega pojava. Znano je, da je marksistična zgo-
dovinska šola izhajala iz tega, da so vse vojne posledica razredne struktu-
re človeške družbe in razrednega boja, ki poteka med izkoriščevalci in
izkoriščanimi. V skladu z načinom te šole je bil kot gonilna sila napredka
obravnavan delavski razred, ki ga – kot najmnožičnejši razred – v boju
proti izkoriščevalcem vodi komunistična stranka. Ko je razvoj znanosti in
proizvodnje v 20. stoletju pripeljal do nastanka močno slojevite družbe, v
kateri so bili gibalna sila visoko izobraženi srednji sloji, delavski sloj pa
je postal manjšina, je nastala potreba po novih teoretskih podlagah za
preučevanje revolucij, vojn in oboroženega boja.

Med takšne novejše načine preučevanja vojn prihodnosti sodita način,
po katerem se bodo v prihodnosti vojne vnemale za prost dostop do su-
rovin in energije (goriva, hrane, vode. ipd.), in način ameriškega druž-
boslovca Samuela Huntingtona, ki izhaja iz tega, da bodo v obdobju po
razpadu blokov vojne in spopadi potekali na stičnih črtah med civilizaci-
jami. Ta način, utemeljen na analizi oboroženih spopadov po razpadu bi-
polarne delitve na območju nekdanje Jugoslavije, na Kavkazu, na Bliž-
njem vzhodu in v Kašmirju, je v močnem nasprotju z ideološkimi načini
iz časa bipolarnega konfrontiranja, ko so bila okvir za spopade in vojne
trenja in napetosti med ZDA in ZSSR oziroma med »svobodnim svetom«
in »socialističnim taborom«.

V spoznanju vojaških pojavov se zgodovinska in logična metoda upo-
rabljata v svoji medsebojni organski enovitosti; le če sta uporabljeni tako,
omogočata razkrivati razmerja med različnimi dejavniki, ki vplivajo na
potek vojn in oboroženega boja v njihovih okvirih. In čeprav se zgodovin-
ska in logična metoda medsebojno razlikujeta, pomenita v procesu spoz-
navanja celoto in se med seboj dopolnjujeta.
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Metoda sistemske analize

V prvih letih novega stoletja so v vojaških vedah še pogosteje kot v drugi
polovici prejšnjega v rabi pojmi »sistem«, »stanje sistema«, »okolje, ki ob-
daja sistem«, »element« ter »struktura/zgradba« in »organizacija siste-
ma«; ti pojmi predstavljajo neke vrste stopnice, po katerih se raziskovalci
korak za korakom prebijajo do spoznanja o zapletenih objektih in proce-
sih. Danes se v praksi z izrazom »sistemski način« pojmuje pomoč razi-
skovalcev tistim, ki sprejemajo odločitve, in sicer v obliki seznanjanja z
različnimi možnimi rešitvami problema in posledicami, ki sledijo, če bi
bila sprejeta ta ali ona možnost84. Sestavine sistemskega načina so: si-
stemsko razmišljanje (1), sistemska analiza (2), sistemska sinteza (3) in
sistemske metode in postopki (4).

Bistvo sistemskega mišljenja je v tem, da v skladno celoto povezuje vse
štiri naštete elemente. Sistemski način zahteva, da se predmet raziskova-
nja prikaže v obliki celovitega odprtega sistema, ki je v interakciji z oko-
ljem. V njem so elementi, ki sestavljajo celoto, povezani z množico med-
sebojnih vezi. Sprva so prevladovali načini, pri katerih je bila pozornost
osredotočena na tanke, ladje, letala in druge platforme, ki so nosile orož-
je. Takšen »platformocentričen« način je vodil do tega, da so se šele
potem, ko je bila izdelana »optimalna« platforma, pojavili problemi pove-
zovanja platforme z vgrajenimi orožji, s senzorji za odkrivanje ciljev, s
sredstvi za komuniciranje, z opremo idr. Posledica je bila, da se je po spo-
jitvi vseh dodatkov na koncu oblikoval »sistem«, ki se je pogosto močno
razlikoval od želenega. Takšen parcialni (»platformocentrični«) način je
povzročil, da so se že med drugo svetovno vojno pokazale številne težave
tudi pri logistični podpori kompleksnih sistemov. Zato so pričeli že v fazi
oblikovanja sistema upoštevati vse njegove podsisteme. Da se je v vojaš-
kih vedah metoda sistemske analize po drugi svetovni vojni pričela vse
bolj uporabljati, so po eni strani pripomogli novi avtomatizirani oboroži-
tveni sistemi, po drugi pa izkušnje, pridobljene na področjih industrij-
skega razvoja, razvoja menedžmenta, potreba po povezovanju manjših si-
stemov v večje kompleksne sisteme idr.

V vojaških vedah se poleg vojaškotehničnih sistemov (npr. ladij, pod-
mornic, letal ali posameznih orožij, kot so torpedi, rakete, mine) pojavlja-
jo tudi »sistemi bojnih delovanj«. Tako so v zadnji četrtini minulega sto-
letja v vojni mornarici »sistematska bojna delovanja« vsebovala množico
dejavnosti, s katerimi se je na celotnem pomorskem bojevališču po eni
strani zagotavljala svoboda uporabe morja lastnim pomorskim silam, po
drugi pa ovirale nasprotnikove pomorske sile v uporabi morskega prosto-
ra; vsebovala so: zračno obrambo, protidesantno obrambo, protiladijsko

XMARSOVA DEDIŠČINAX

84 Sistemski način je podrobneje opisan v učbeniku prof. dr. Franca Bizjaka z naslo-
vom Tehnološki in projektni management (str. 108–112; Nova Gorica 1996).



85

obrambo, protiminsko obrambo, protijedrsko-biološko-kemično obram-
bo, protipodmorniško obrambo, protidiverzantsko obrambo in protielek-
tronsko obrambo. Ker so prišla v uporabo nova orožja, so danes del te
vsebine tudi protiteroristična, protisatelitska, protiraketna in druga bojna
delovanja.

Prva raziskovalca, ki sta odprla pot za uporabo sistemske analize na
vojaškem področju, sta bila ameriška izvedenca, in sicer Alfred Hitch
leta 1955 in Quade leta 1963. Ugotovila sta, da mora izhodišče biti cilj (ki
se želi s sistemom doseči), prav tako pa tudi to, da pri izdelavi in projekti-
ranju orožij ni mogoče uporabiti zakonov tržnega gospodarstva, zato je
treba za ocenjevanje vrednosti orožij uporabljati sisteme drugačnih ka-
zalcev, kot pa so tisti, ki so v uporabi v tržnem gospodarstvu. Med te
nove kazalce ali merila sta uvrstila: število zadetih, uničenih ali poško-
dovanih ciljev v časovni enoti; verjetnost preživetja sistema v primeru
nasprotnikovega zadetka; vrednost porabljenega streliva za uničenje kon-
kretnega cilja; število bojnih nalog, ki jih sistem lahko opravi v določe-
nem časovnem intervalu; zanesljivost sistema itd.

Sestavine sistemske analize so torej: cilji, ki se želijo doseči (1), opcije
(variante ali alternative), s pomočjo katerih lahko dosežemo cilje (2),
stroški in druge zahteve, ki morajo biti izpolnjeni, da bi se lahko udejani-
le posamezne opcije (3), matematični ali fizični modeli oziroma modeli
igre, ki opisujejo odvisnosti med posameznimi opcijami med njihovim
udejanjanjem v oboroženem boju (4) in glavno ter pomožno merilo, ki
omogočata nazoren vpogled v uspešnost posameznih opcij (5)85.

Značilen je primer uporabe sistemske analize pri razvoju novega
tanka, ki bi moral zamenjati tanke starejše generacije, ker se jih ne spla-
ča več modernizirati, saj bi bilo to dražje od tistega, kar bi z modernizaci-
jo pridobili. Znotraj začrtane mase (»tonaže«) tanka (ki jo določajo vojaš-
ki strokovnjaki tankisti), projektanti praviloma zasnujejo tri variante
tanka: pri prvi je večji poudarek na oklepni zaščiti (tank ima v tem pri-
meru močan oklep, a šibkejši top in motor), pri drugi na ognjeni moči
(tank ima v tem primeru močnejši top, a šibkejši oklep) in pri tretji na
večji premičnosti (tank ima v tem primeru močan motor in je hitrejši, a
ima šibkejšo oborožitev in oklep). Vsako od inačic nato podrobneje raz-
delajo in prototipe preizkusijo na modelih in vitro ali na modelih in sili-
co, pri čemer se pri vsaki inačici ocenjujejo udarna moč tanka, verjetnost
preživetja tanka na bojišču, zanesljivost delovanja vseh sklopov, sposob-
nost premagovanja ovir, učinkovitost tankovskega orožja, odpornost tan-
kovskih sistemov na elektronsko motenje, hitrost, s katero je tank mogo-
če popraviti, stroški vzdrževanja tanka (cena streliva, goriva, rezervnih
delov idr.) itd. Posebna pozornost se posveča ergonomskim vidikom po
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navodilih in nasvetih tankovskih posadk. Vsi ti kazalci se nato predstavi-
jo v pregledni obliki tistim, ki morajo na koncu odločiti, katera od treh
ponujenih inačic najbolj ustreza.

Metoda sistemske analize se ne uporablja samo pri tehnološko kom-
pleksnih in dragih sistemih, kot so letala in tanki. Uporabili so jo tudi pri
oblikovanju in izbiri materiala za ameriško novo čelado. Naročniki nove
čelade so v sedemdesetih letih minulega stoletja imeli pred očmi dejstvo,
da je bilo v lokalnih vojnah po drugi svetovni vojni veliko pripadnikov
KOV zadetih v glavo in da so bile te poškodbe in rane praviloma nevar-
nejše od poškodb in ran na drugih delih telesa. Zato so želeli takšno
novo čelado, ki bi pešaku v boju zagotovila boljšo zaščito. Projektanti so
se strinjali, da bi prišle v poštev: (1) lažja čelada, iz titanove zlitine, (2) če-
lada iz novih plastičnih mas in (3) izboljšana klasična jeklena čelada. Ve-
čina projektantov je na začetku menila, da bi bila tretja opcija še najpri-
mernejša, ker so domnevali, da so stare, izkustveno oblikovane čelade
kar dobre in da imajo samo pretenko pločevino, ki ne more zadržati ali
odbiti krogel.

Da bi preverili začetna izhodišča, so o vzrokih za veliko število ranje-
nih v glavo naredili še anketo med vojaki uporabniki čelad; tedaj so pre-
senečeni odkrili, da ranjenci sploh niso dobili ran na glavi zaradi preten-
ke pločevine čelad, ampak zato, ker jih večina v trenutku, ko jih je zadelo
v glavo, čelad sploh ni nosila, povrhu pa so ugotovili tudi to, da ogromne
večine ran na glavi (kar 75 %) tudi niso povzročile krogle pušk, brzostrelk
in mitraljezov, ampak drobci artilerijskih granat in min, ki niso bili težji
od 1 grama. Toda anketirani ranjenci so potrdili, da čelad niso nosili zato,
ker »so bile pretežke«, »ker so jih utrujale«, »ker so jim povzročale pote-
nje in glavobol«, »ker so v tropskem pasu povzročale sončarico« ipd.; za-
vračanje nošenja čelad na bojišču je bilo zato med vojaki množičen pojav.
Potem so konstruktorji nove čelade tudi od drugih vojakov, ki niso bili ra-
njeni, dobili podobne odgovore, pa tudi pritožbe, da dolgotrajno nošenje
čelade otežuje merjenje z orožjem, gibanje, ovira nošenje zaščitne maske,
zaščitnih očal idr. Po temeljitih preizkusih v enotah se je potrdilo, da vo-
jaki določeno maso na glavi občutijo 3- do 4-krat težjo kot enako maso na
hrbtu.

Dodatne raziskave in enotovni poskusi na vajah, ko so morali vojaki
pod nadzorom nositi čelade dalj časa, so nato pokazali prednosti čelade
iz kevlarja, ki je bila veliko lažja od stare jeklene čelade, funkcionalneje
anatomsko oblikovana, ki se je na sončni pripeki v tropskih predelih veli-
ko težje segrevala, hkrati pa je glavo povsem uspešno ščitila tudi pred
najhitrejšimi artilerijskimi drobci. Ker je bila veliko lažja od titanove čela-
de, so jo izbrali kot zamenjavo za stare čelade. Tu se vidi, da so se s po-
močjo sistemske analize izognili napaki, da bi naredili novo težjo eno-
funkcijsko čelado, ki bi sicer morda ščitila pred kroglami, vendar pa je na
bojišču nihče ne bi hotel nositi, saj bi mu s težo, dviganjem telesne tem-
perature in pritiskom na lobanjo zmanjševala bojne zmogljivosti.
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Vidi se torej, da je osrednji pojem sistemske analize »sistem«; odseva
objekt v celoti, v enovitosti njegovih strani, lastnosti in razmerij. V prime-
ru čelade je bil očiten medsebojen učinek med vojakom in njegovo spo-
sobnostjo delovanja v boju ter njegovim odporom do nošenja težke in
pregrete jeklene čelade, pa čeprav bi mu utegnila rešiti življenje.

Drugi pojmi se nanašajo le na nekatere strani in nekatere lastnosti ra-
ziskovanega objekta. Čeprav ni enotne definicije »sistema«, ki bi jo spre-
jeli vsi, je za praktične potrebe zadovoljiva ta, ki kot »sistem« razume
kompleks medsebojno povezanih elementov, namenjen za uresničitev
splošnega cilja. Pri tem se vsak sistem pojavlja kot del sistema višje stop-
nje. V opisanem primeru oblikovanja nove čelade je bil takšen sistem
vojak, ki mu je bila čelada potrebna le za to, da bi lahko uspešneje opra-
vil bojne naloge, ne pa za to, da bi ga samo varovala. Ko so ergonomi ob-
likovali »vojaku prijazno čelado«, so dosegli, da jo je vojak nosil, s čimer
so se zmanjšale izgube, ki so pred tem nastajale, ker vojaki niso marali
»nositi težkih in vročih jeklenih piskrov«. Primer kaže, da med značilno-
sti sistema sodijo: obstoj množice elementov, povezave in razmerja med
temi elementi, notranje in zunanje vzajemno vplivanje na sistem, mno-
žica možnih stanj sistema, funkcija, zaradi katere sistem obstaja, linija
obnašanja sistema ipd.

Pri vojaških sistemih so njihovi sestavni deli ljudje, enote in doktrina
oziroma pravila, po katerih delujejo. S temi pojmi sta tesno povezana
pojma uspešnost (effectiveness) in učinkovitost sistema (efficiency); pod
prvim pojmom se razume uspešnost opravljanja naloge, pod drugim pa
poleg tega tudi temu ustrezna poraba virov oziroma sredstev, da bi se ta
uspešnost dosegla (s tem je povezan pojem analize stroški-uspešnost ozi-
roma cost-effectiveness analysis).

Če imamo npr. ognjeni sistem, ki deluje na 100 ciljev z izstrelki, od ka-
terih vsak izstrelek uniči cilj s 50-odstotno verjetnostjo, tedaj je pri upo-
rabi 100 izstrelkov v povprečju uničeno 50 ciljev, pri uporabi 200, 300 in
400 izstrelkov pa ustrezno temu 75, 87,5 in 93,8 cilja. Očitno je, da uspe-
šnost sistema, izražena v obliki števila uničenih ciljev, raste s porabo stre-
liva, a ta rast ni linearna. Matematično pričakovanje (srednje število) uni-
čenih ciljev je namreč enako: M = 100 ciljev . (1 – qn/100 ciljev) = 100. (1 –
0,5n/100), kjer je q = 1 – 0,5 in n = število izstreljenih raket; če je n = 200, je
M = 75, če je n = 300, je M = 87,5 in če je n = 400, je M = 93,8 cilja.

Zdaj pa učinkovitost tega sistema izrazimo v obliki razlike med vred-
nostjo uničenih ciljev in vrednostjo streliva; če je cilj vreden 3 milijone
USD, izstrelek pa 1 milijon USD, ugotovimo, da so pri porabi 100, 200,
300 in 400 izstrelkov te razlike +50, +25, -34,5 in –118,6 milijona USD. Če
se torej uporabi več kot 200 izstrelkov, vrednost uničenih ciljev postaja
manjša od vrednosti porabljenega streliva in zato sistem z vidika analize
stroški-uspešnost ni več učinkovit, četudi je še vedno uspešen.

Pri oborožitvenih sistemih se za opis značilnosti sistemov uporabljajo
tehnični in taktični kazalci. V primeru jurišne puške so taktični kazalci:
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(1) učinkoviti domet v metrih, ki je odvisen od vrste in velikosti cilja; pri
streljanju na posamične vojake je 200 m do 300 m, pri streljanju na sku-
pinske cilje pa je dvakrat večji; (2) praktična hitrost streljanja (število iz-
streljenih krogel v minuti), ki je odvisna od časa, potrebnega za merjenje,
dolžine rafalov (ki se uporabljajo za streljanje), vrste ciljev (za posamične
cilje se uporabljajo kratki enosekundni rafali, za skupinske cilje pa dolgi
2- do 3-sekundni rafali) in časa, potrebnega za polnjenje orožja; (3) toč-
nost in preciznost streljanja se običajno izražata z verjetnostjo zadetka v
cilj, ki je odvisna od strelne razdalje, dolžine rafalov in velikosti ciljev ter
od tega, ali cilji mirujejo ali se premikajo, prav tako pa tudi od balistične-
ga raztrosa izstrelkov; (4) kot kazalec, ki opisuje učinek krogle na cilju, se
uporablja kinetična energija krogle v joulih, ki je sorazmerna z maso in s
kvadratom končne hitrosti krogle, (5) kot kazalec zanesljivosti orožja pa
se uporablja srednje število porabljenih nabojev med dvema okvarama
orožja.

Kot tehnični kazalci se najpogosteje uporabljajo: (1) masa orožja
v kg; (2) maksimalna hitrost streljanja, ki bi jo orožje imelo, če bi lahko
nepretrgoma streljalo eno minuto; (3) življenje orožja, izraženo s številom
krogel, ki se lahko izstrelijo z orožjem do točke, ko se cev tako izrabi, da
ne omogoča več točnega streljanja; (4) korak cevi, ki predstavlja dolžino
cevi, na kateri krogla naredi v cevi poln obrat; (5) začetna hitrost, ki jo
ima krogla na ustju cevi (v metrih v sekundi); (6) energija trzaja v joulih,
ki jo ima orožje pri streljanju s kratkimi ali dolgimi rafali oziroma posa-
mičnimi streli; (7) možnost hitrega popravila, kadar pride do okvare; (8)
možnosti moderniziranja ali rekonstrukcije sistema idr.

Med vojaškogospodarske kazalce sodijo: (1) nabavna cena puške, pri-
bora za njeno vzdrževanje, rezervnih delov, optične ali optoelektronske
namerilne naprave in kompleta streliva; (2) stroški za popravila in vzdr-
ževanje orožja v enoti oziroma (de)konzervacije in shranjevanja v skla-
dišču; (3) stroški urjenja strelca, (4) stroški za strelišča in za simulatorje,
potrebne pri urjenju; (4) stroški za delavnice, skladišča in drugo infra-
strukturo; (5) stroški moderniziranja sistema; (6) stroški umika sistema iz
operativne uporabe idr.

V raziskovanjih na področju vojaških ved se kot objekti raziskav pravi-
loma pojavljajo zapleteni sistemi, v katere so vključeni raznovrstni ele-
menti (zvrsti in rodovi svojih in nasprotnikovih sil, kompleksi bojne teh-
nike ipd.), ki so odvisni od drugih sistemov in okolij, ki jih obdajajo, ti
drugi sistemi in okolja pa od njih. Celotna organizacijska zgradba oboro-
ženih sil je takšna, da je vsak njen element samostojen sistem nižje ravni
in hkrati element sistema višje ravni. Tako so armade sestavljene iz kor-
pusov, korpusi iz divizij, divizije iz brigad, brigade iz bataljonov itd.

Vsi vojaški sistemi neodvisno od ravni se lahko razdelijo na tri osnov-
ne tipe:
a) na materialne sisteme, v katere so povezani kompleksi sil in sredstev,

namenjenih za izvajanje oboroženega boja (npr. posamezna orožja, kot
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so jurišne puške, ali kompleksna, kot so sistemi zračne obrambe, siste-
mi za protioklepni boj, sistemi za protiartilerijski boj, sistemi za proti-
pehotni boj ipd.);

b) na funkcionalne sisteme, ki so v bistvu »procesi kot sistemi« (npr. si-
stem vzgoje in bojnega urjenja zajema cilje usposabljanja, sredstva in
metode usposabljanja, poligone, imitatorje in simulatorje, bojno, mo-
ralno-psihološko in telesnovzgojno pripravo ipd.);

c) poseben tip je sistem poveljevanja oziroma upravljanja, v katerega so
vgrajene lastnosti prvih dveh sistemov, a tudi doktrina, po kateri funk-
cionira sistem v celoti; ta ju namreč povezuje in jima omogoča, da se
celovito uporabljata v oboroženem boju; sistem upravljanja vsebuje
poveljstva in štabe, sisteme C4I/CM (Command, Control, Communica-
tions, Computers and Intelligence / Counter Measures), doktrino, po
kateri delujejo, in procese upravljanja, ki potekajo znotraj teh siste-
mov in med njimi in sosednjimi sistemi, ki so lahko povezani v »zvez-
de«, »prstane« in druge topološke strukture.

Sistem je mogoče analizirati samo, če je natančno definiran. Pri tem se
raziskujejo:
1) možna stanja sistema, t. j. njegove konkretne lastnosti (bojna uspe-

šnost, bojna učinkovitost, premičnost, hitrost reagiranja na spremem-
be ipd.) v različnih okoliščinah (npr. v času napada, obrambe, pohoda
ipd.);

2) okolje, ki obdaja sistem, t. j. drugi sistemi, katerih delovanje vpliva na
raziskovani sistem (v okolje, ki obdaja raziskovani sistem, se lahko raz-
vrstijo enote v bojnem sodelovanju, sosedi, nadrejeno poveljstvo in na-
vsezadnje tudi nasprotnik, ki se postavlja po robu našemu sistemu);

3) obnašanje sistema, t. j. vsaj ene izmed bistvenih lastnosti sistema; pri
tem se analizirajo vse posebnosti stanja sistema, ne glede na to, zaradi
katerih (notranjih ali zunanjih) vzrokov prihaja do njih. Ker je obnaša-
nje vojaškega sistema v vojni osnovna odlika, s katero se izraža njego-
va zmožnost, da preživi in zmaga v okolju, ki ga obdaja, so v analizi
sistema pomembne naloge: opisovanje, razlaganje in prognoziranje
obnašanja sistema v različnih okoliščinah situacije. Vse to se počne,
da bi prišli do sistema z optimalnim obnašanjem;

4) pravila, po katerih deluje sistem, ki se v vojaških vedah označujejo s
pojmom doktrina.

5) Kot »element« se razume relativno samostojen del sistema, ki je z dru-
gimi elementi povezan z določenimi vezmi. Elementi sistema zračne
obrambe so npr. radarske postaje za odkrivanje ciljev (1), sredstva za
zveze za prenos informacij o ciljih (2), topovske in raketne baterije (3),
poveljstva in štabi, ki odločajo o uporabi vseh elementov sistema (4),
ter enote za logistično podporo (delavnice, orodja, rezervni deli, skla-
dišča idr) (5).
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Pri ocenjevanju učinkovitosti sistema zračne obrambe je treba upošte-
vati, da sistem brani določene enote in objekte in da je toliko uspešnejši,
kolikor manjša škoda nastane na teh objektih in pri enotah med napadi
nasprotnikovih letal. Pomembno je, da obstoj tega sistema sili nasprotni-
kovo letalstvo, da se izogiba ognju zračne obrambe, da za nevtraliziranje
tega sistema uporablja posebne sile, ki se zato ne morejo uporabiti za na-
pade na branjene objekte, in podobno. Prav te vezi pa opredeljujejo
strukturo in delovanje sistema kot celote. Kot elementi vojaških sistemov
se lahko pojavljajo posamezne enote, organi, poveljniška mesta, skladiš-
ča ipd. Vsi ti elementi so med pripravami in izvajanjem oboroženega boja
vzajemno povezani. Med raziskovanjem se elementi s podobnimi funkci-
jami pogosto združujejo v skupine; tako se npr. znotraj plovne sestave
izdvojijo izvidniška skupina, zavarovalna skupina in glavna udarna sku-
pina, ki so lahko, ni pa nujno, istovrstne.

V analizi sistema se »vez« razume kot vzajemni odnos, medsebojna
odvisnost med elementi, ne pa kot primopredaja informacije. Raziskova-
nje vezi v vojaških sistemih je nadvse zapletena naloga, saj nanje močno
vpliva in deluje nasprotnik. Da bi take sisteme ločili od drugih, nekateri
avtorji uporabljajo poimenovanje »sistemi spopadenih strani«, vendar bi
se lahko imenovali tudi »sistemi oboroženega boja«. V teh sistemih funk-
cioniranje ne teče samo pod vplivom fizičnih sprememb, ki jih povzroča-
jo orožja (izgub in škode), ampak pod vplivom procesov upravljanja in
podpore bojnega delovanja. Vse to raziskovanja zapleta.

Kot zgradbo ali »strukturo« razumemo elemente in določene vzajemne
vezi, medsebojne odnose med elementi. Množica vseh elementov in nji-
hovih medsebojnih vezi sestavlja notranjo zgradbo (strukturo) sistema.
Razporeditev elementov v realnem okolju in dejavnosti, usmerjene v to,
da elementi zavzamejo svojo razporeditev, se imenujejo organizacija si-
stema; ta je povezana s procesom upravljanja, vseeno pa se z njim ne
more izenačiti, ker se od naloge do naloge spreminja. V oboroženem boju
je glavna vzpodbuda za njegovo spreminjanje nasprotnik.

Osnovna načela, na katerih je zasnovan sistemski način dela, so na-
slednja:
– predstavljanje raziskovanega objekta kot celovitega sistema,
– izločanje osnovnih elementov in medsebojnih vezi, ki omogočajo, da

elementi uspešno delujejo v sistemu,
– analiza strukture in organizacije sistema,
– izgradnja sheme delovanja sistema in
– razlaga obnašanja sistema v različnih okoliščinah.

Osnovna metoda raziskovanja zapletenih sistemov je metoda modelira-
nja, pri čemer pod modelom pojmujemo abstraktni opis realnega sveta,
oziroma poenostavljeno predstavitev kompleksnejših form, procesov in
funkcij fizičnih fenomenov ali idej. To pripomore, da je rezultat uporabe
metode sistemske analize bistveno odvisen od kakovosti modeliranja.
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Metoda sistemske analize je bila na Zahodu v vojaški strategiji prvič v
uporabi za modeliranje izmenjave jedrskih udarov v termonuklearni
vojni; s pomočjo analize naj bi ugotovili, kakšne rezultate bi lahko dose-
gli z različnimi variantami jedrskih udarov.86 Vsaka stran v spopadu je
imela v tem modelu te elemente: oborožene sile, poveljstvo oboroženih
sil, sistem zvez (ki so povezovale poveljstvo z oboroženimi silami) in in-
dustrijska središča ter mesta, ki so bila – skupaj z oboroženimi silami –
potencialni nasprotnikovi cilji. Ker je vsaka stran imela pred seboj sez-
nam nasprotnikovih ciljev, katerih število je presegalo število raket, ki jih
je imela, se je znašla pred številnimi protislovji. Če bi npr. raketirala vo-
jaške cilje, bi tvegala, da ostane bojna morala nasprotnikovega politične-
ga vodstva in prebivalstva visoka, če pa bi obstreljevala vojaško industrijo
in mesta, bi tvegala, da nasprotnikove nedotaknjene vojaške sile doseže-
jo uspehe ipd.

Posredniki na vaji so imeli zveze z obema spopadenima stranema in
jima – med igro – na podlagi presoje sodnikov po zvezah sporočali – upo-
števaje realne zamude in nepopolnost izvidovanj – podatke o rezultatih
njihovih akcij (da bi se igra lahko odvijala čim stvarneje). Ti so tudi pre-
mikali sile in izvajali druge dejavnosti v skladu z ukazi igrajočih povelj-
stev ter v trenutku prejema ukaza merili čase, potrebne igrajočim, da pri-
dejo do te ali one odločitve. Vsaka od treh funkcionalnih skupin (»rdeči«,
»modri«, posredniki) je bila ločena od drugih skupin in je delala neodvi-
sno od njih. Sodniki pa učinkov, ki sta jih dosegali igrajoči strani (akterja
igre), niso presojali »na pogled«, ampak s pomočjo generatorja naključ-
nih števil in matematičnih modelov, v katere so že pred igro uvedli verjet-
nosti zadetkov z raznimi raketami, srednje relativne izgube itd. Ker so
bile v računalnike vnešene norme zamujanj pri izstrelitvah raket in drugi
normativi, pridobljeni med usposabljanjem in poskusnimi streljanji, so
tako nastale možnosti, da je na tem modelu lahko potekalo usposabljanje
v realnem času. Pozitivni rezultati, do katerih so prišli med takimi vajami
na Vzhodu in Zahodu, pa kažejo, da se bo v prihodnosti spoj vaj in si-
stemskih analiz uporabljal tudi za preučevanje učinkovitosti perspektiv-
nih konvencionalnih sil, perspektivnih formacij ipd.87
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Metode matematičnega modeliranja

Čeprav je v vojaških vedah prišlo do prvih znanih poskusov uporabe ma-
tematičnih metod že v 18. stoletju (prve znane poskuse je naredil von
Büllow), so ti poskusi tem metodam takrat naredili več škode kot koristi.
Razloge bi bilo treba iskati v dejstvu, da so takratni raziskovalci priča-
kovali od matematike eksaktno rešitev problemov, ki pa so bili napačno
formulirani in za katere so bili poleg tega uporabljeni napačni vstopni
podatki. Vse do druge svetovne vojne je v vojaški teoriji prevladovalo
mnenje, da je od vseh matematičnih metod mogoče v veščini vojskovanja
uspešno uporabiti samo statistično metodo. To predvsem zato, ker je bila
statistična metoda vezana na obdelavo dejstev iz prakse in določanje za-
konitosti za procese, ki so se že zgodili. Zato so vse do druge svetovne
vojne v štabih in teoretskih raziskavah uporabljali od matematičnih
metod v glavnem le statistično metodo, s katero so izbirali vzorce in nato
določali norme porabe streliva v napadu (obrambi), hitrosti napredova-
nja, hitrosti mobilizacije idr.

Šele v drugi svetovni vojni so po zaslugi operacijskih raziskovanj tudi v
procese analize, načrtovanja in prognoziranja bojnih delovanj množične-
je prodrle druge matematične metode; po vojni so jih začeli vse širše upo-
rabljati za modeliranje bojnih delovanj obstoječih sil ter pripravo priporo-
čil za razvoj oboroženih sil (za eksperimente na modelih se je uveljavil
izraz poskusi in silico!). V novejšem času so se uveljavile metode teorije
matematičnih katastrof, ki je kot nova veja topologije nastala v šestdese-
tih letih (njen ustanovitelj je bil eminentni matematik René Thom, ime
pa ji je dal Cristopher Zeeman). S pomočjo te nove metode so v ZDA us-
pešno preučevali vpliv zloma sistema poveljevanja na delovanje bojnih
enot. Ugotovili so, da imajo udari po sistemu poveljevanja z večjimi eno-
tami na te enote podoben učinek, kot ga imajo v boksu udarci v plexus
solaris, ki podrejo boksarja na tla, četudi mu z udarcem neposredno niso
prizadete mišice in moč. Verjetno so s pomočjo te nove matematične me-
tode preizkušali novo ameriško doktrino informacijskega vojskovanja
(Information Warfare).

V vojaških vedah se matematične metode uporabljajo predvsem na na-
slednjih področjih:
1) Na področju presojanja bojne učinkovitosti enot so matematične me-

tode v uporabi za določanje količinskih značilnosti, s pomočjo katerih
se meri stopnja uspešnosti ali učinkovitosti uresničevanja konkretnih
bojnih nalog (na podlagi vrednosti porabljenega streliva in vrednosti
uničenega ali onesposobljenega cilja se npr. lahko ugotovi, katera orož-
ja so najprimernejša za posamezne naloge).

2) Na področju presojanja bojnih zmogljivosti enot v času priprav in na-
črtovanja bojnih delovanj se matematične metode uporabljajo za
oceno učinkovitosti variant bojnih delovanj (običajno dveh do treh);
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uporablja se več kriterijev, da bi se dobila osnova za izbiro najugodnej-
še variante.

3) Na področju optimiziranja uporabe enote se v nasprotju s prejšnjima
področjema analizirajo bojne možnosti v vseh možnih variantah,
potem pa se iz njihove množice izbere najsprejemljivejša; v praksi se-
zaradi omejenega časa običajno ne analizirajo vse variante, pa vendar
njihovo skupno število daleč presega tisto, kar se presoja med ocenje-
vanjem bojnih možnosti.

4) Na področju znanstveno argumentiranih priporočil za razvoj oborože-
nih sil se uporabljajo raznovrstne matematične metode, s pomočjo ka-
terih se po eni strani upoštevajo razpoložljiva gospodarska sredstva,
cene orožja in drugi stroški, z druge strani pa rezultati, ki jih lahko te
sile dosežejo v primeru spopada z nasprotnikom. Cilj uporabe mate-
matičnih metod, ki se uporabljajo v sklopu sistemske analize, je priti
do optimalne rešitve ne le po merilu oboroženega boja, ampak tudi po
gospodarskem in drugih merilih, kar zahteva dosti bolj zapletene me-
tode, kot pa so tiste, ki se uporabljajo na drugih področjih.

5) Na področju obdelave podatkov, pridobljenih z obveščevalnimi in opa-
zovalnimi metodami, se matematične metode uporabljajo za klasifika-
cijo, sistematizacijo in posplošitev ter za verjetnostno oceno točnosti
in verodostojnosti informacij (v ta namen se uporabljata predvsem sta-
tistična metoda in metoda teorije zanesljivosti).

V metodologiji se uporablja nekaj klasifikacij matematičnih metod. Po ne-
katerih načinih se vse matematične metode obravnavajo le kot sestavine
operacijskih raziskovanj, po drugih pa kot samostojne metode, ki se upo-
rabljajo za modeliranje (kot delu operacijskega raziskovanja) in potem za
posplošenje rezultatov dobljenih pri eksperimentiranju na modelih.

Ker so operacijska raziskovanja znanstvena disciplina, ki se ukvarja z
uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod pri iskanju poti za izbolj-
šanje obstoječih rešitev, so matematične metode v okviru tega področja
pomemben, vendar ne edini del. V operacijskem raziskovanju se pojav-
ljajo v sintezi z logičnimi metodami, ki so tu za to, da se definira naloga,
zberejo podatki in izberejo ustrezne matematične in druge metode za
njeno rešitev oziroma preverjanje hipotez; potem ko se s pomočjo mate-
matičnih metod izračunajo rezultati, se logične metode ponovno upora-
bijo za prikaz in interpretacijo rezultatov. S tega vidika metode operacij-
skega raziskovanja niso samo matematične, ampak hkrati tudi logične (v
ruski strokovni terminologiji se zato imenujejo »logiko-matematičeskie
metody«); ves proces njihove uporabe je natanko predpisan v več stop-
njah. Ker so bile logične metode v tem učbeniku že opisane, metode ope-
racijskih raziskovanj so pa že podrobneje predstavljene v učbenikih in
priročnikih drugih avtorjev, ki so se pri nas ukvarjali z vojaško problema-
tiko (dr. Ivan Lah, dr. Tomaž Savšek), bodo v tem poglavju predstavljene
le temeljne značilnosti najpogosteje uporabljenih matematičnih metod.

XXMETODE VOJASKIH VEDXX



94

Statistične metode

Statistične metode kot metode za raziskovanje, preučevanje in spoznava-
nje množičnih pojavov so se najprej uporabljale v vojaški geografiji,
potem pa so prodrle tudi v taktiko, operatiko in strategijo. Najšire sta
med zakoni prišla v uporabo zakon normalne distribucije, zakon enako-
merne distribucije, poleg teh pa tudi Poissonova hipergeometrijska in
Pascalova distribucija, od zakonov pa Bernouillijev zakon velikih števil. V
široko uporabo so prišli tudi vzorčenja, razni testi in določanje koeficien-
tov korelacije med dvema in več spremenljivkami.

Statistika je na vojaškem področju pričela dobivati vse večji pomen v
19. stoletju, ko je bila v vseh državah uvedena splošna vojaška obveznost,
saj se ta ni našala le na moške prebivalce določenih starostnih skupin,
ampak tudi na posamezne dele zasebne lastnine državljanov (ob razglasi-
tvi mobilizacije so bili državljani dolžni oddati določeno število konj, go-
vedi, voz ipd.). Da bi evropske države imele v 19. stoletju že v miru čim
točnejše podatke o potencialu, ki bi ga lahko izrabile v vojni, so mnoge
vzpostavile v oboroženih silah posebne statistične službe in pričele redno
tiskati posebne statistične letopise (tudi v Avstro-Ogrski je npr. vsako
leto izhajal Militar-Statistisches Jahrbuch)88.

Danes se statistika – ob opiranju na empirične podatke – ne uporablja
le za spremljanje sprememb na področju obrambnega potenciala, ampak
tudi za določanje norm bojnih zmogljivosti orožij oziroma enot ter za
oceno njihove pripravljenosti za boj. Skoraj vsaka enota ima pravilnike
za zbiranje in obdelavo statističnih podatkov z vaj, streljanj, pohodov,
preverjanj bojne usposobljenosti enot, okvar na orožjih, porabe streliva,
goriva ipd., ki jih mora v rednih presledkih pošiljati nadrejenim poveljs-
tvom; prav tako ima tudi določene časovne norme, ki jih mora pri urjenju
doseči, nanašajo pa se na čas, potreben za njeno mobilizacijo, na njen
premik do rajona bojne uporabe, na porabo časa za njeno utrjevanje in
maskiranje ipd. Znane so tudi norme, ki se nanašajo na velikost bojnega
položaja, ki ga branijo čete, bataljoni, brigade in višje enote, ter norme, ki
se nanašajo na povprečne dnevne izgube v napadu ali obrambi idr. Prav
tako je ognjena podpora vedno sorazmerna številu ciljev, ki jih je treba
uničiti ali nevtralizirati, pri čemer je poraba streliva za tipske cilje (vkopa-
ne ali nevkopane pehotne enote, artilerijske enote na položajih, povelj-
niška mesta idr.) eksperimentalno določena že v miru.

Brez uporabe statistične metode si danes ni mogoče niti zamisliti pos-
ploševanja načinov uporabe enot in njihove oskrbe, ni pa tudi mogoče
podati utemeljene ocene o uspešnosti vaj, učinkovitosti streljanja ipd.
Evidence, pregledi, načrti, dnevniki preizkusnih vaj, podatki preizkušanj
ipd. rabijo kot vir podatkov za uporabo statistične metode, do teh podat-
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kov pa se v raziskovanjih pride tudi s posebej organiziranimi opazovanji
in poskusi ali pa med rednimi dejavnostmi enot (s posebej organizirani-
mi merjenji). Ker se norme, ki jih dosegajo enote, pogosto razlikujejo
tudi takrat, ko so dosežene z enakimi orožji in opremo, se kot najuspe-
šnejši način njihovega preverjanja pojavljajo statistični testi, s katerimi
lahko natančno ugotovimo, ali so razlike med normami slučajne ali pa
gre za pomenljiva odstopanja.

Na področju raziskovanja oboroženega boja, za čigar potek in izide so
značilna nihanja količinskih kazalcev (okoli stabilnih srednjih vrednosti),
je statistična metoda v bistvu edina matematična metoda, ki omogoča
uspešno odkrivanje zakonitosti in posploševanje zbranih množic empi-
ričnih podatkov. Da se sploh lahko uporabi, morajo biti pojavi, ki se
preučujejo, množični. Statistična metoda namreč omogoča s posamičnih
opazovanj preiti na množična.

Nazoren primer je določanje radarskega dosega, ki je pri vsakem kon-
kretnem radarju močno odvisen ne le od moči radarja, njegove valovne
dolžine, koeficienta usmerjenosti radarske antene in občutljivosti spre-
jemnika, ampak tudi od velikosti radarske odbojne površine cilja, višine
radarskega položaja in meteoroloških ter atmosferskih dejavnikov (pada-
vin, temperature površine Zemlje in zraka, oblačnosti, megle idr.). Le s
pomočjo sistematičnega merjenja razdalj odkrivanja različnih ciljev
(brezpilotnih letal, izvidniških letal, lovskih bombnikov, manevrirnih
raket idr.) v različnih meteoroloških razmerah in uporabe statistične me-
tode za analizo vzorca zbranih podatkov lahko določimo srednje radar-
ske dosege za vsako kategorijo zračnih ciljev posebej. Pogosta napaka, ki
jo je moč zaslediti v praksi, je, da se vsi zbrani podatki obravnavajo kot
enoten vzorec, kar pa praviloma ne ustreza realnosti. Če seštejemo vse
dosege radarjev, dobimo kot aritmetično sredino imaginarni doseg, ki ga
v praksi ni. Če pa v vzorcu ločimo dosege, ki so doseženi v burji, od do-
segov, doseženih v jugu oziroma pri prehodu vremenske fronte, dobimo
tri vzorce z različnimi refrakcijami. Zlahka se da ugotoviti, da je pri pozi-
tivni radarski refrakciji domet radarja petkrat do desetkrat večji kot pri
normalni refrakciji, pri negativni refrakciji pa trikrat do petkrat manjši
kot pri normalni refrakciji.

Statistična metoda se uporablja posebej uspešno, če so pojavi, ki se
preučujejo, številni, enostavni in potekajo v istem obdobju. Takšni mno-
žični ponavljajoči se pojavi so npr. artilerijska streljanja s topovi enakega
kalibra na enaki razdalji na cilje stalne velikosti (npr. na položaje vkopa-
nih čet ali vodov), raketna streljanja, poraba materialnih sredstev za iz-
vedbo določenih nalog ipd. V tem sklopu se pojavlja problem vzorčenja.
Kljub težavam, ki se pojavljajo pri zbiranju podatkov (težko je npr. v
vojni ugotoviti dejanske učinke lastnega ognja, saj so za to potrebna za-
sliševanja vojaških ujetnikov, ki niso vedno pripravljeni na sodelovanje),
je statistične metode vseeno mogoče uporabiti; pogoj za to je določena iz-
hodiščna teoretska postavka, kot je to npr. pri streljanju znani normalni
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zakon razsipanja izstrelkov, katerega veljavnost je univerzalna za vsa
strelska orožja, balistične izstrelke idr.

Drugače se statistične metode, ki naj bi imele vlogo raziskovalnih
metod, lahko hitro spremenijo v »igro številk« in grmade podatkov, ki – s
seštevanjem jabolk in hrušk – raziskovalca in uporabnika njegovih stori-
tev bolj dezinformirajo kot pa informirajo. V prej opisanem primeru dolo-
čanja radarskega dosega je avtor tega učbenika kot mornariški častnik
med svojo ladijsko prakso odkril, da je »analitik«, čigar naloga je bila, da
ugotovi doseg določenega ladijskega radarja, to storil tako, da ni upošte-
val meteoroloških razmer; ker razlika med temperaturo zraka nad gladino
morja in na večjih višinah ter veter (ki razpršuje kapljice morske vode in
ustvarja v zraku nad morsko gladino električno nabite plasti) bistveno
vplivata na lomljenje radarskih žarkov, je prezrl, da so se norme odkriva-
nja pri pozitivnem koeficientu lomljenja do desetkrat razlikovale od norm
pri normalnem koeficientu lomljenja radarskih žarkov. Namesto tega je
izračunal povprečje med obema ekstremoma, ki pa ga v naravi ni bilo.

Ob pravilnem klasificiranju zbranih podatkov je na podlagi analize
vzorca istovrstnih operacij korpusov oziroma armad, ki so potekale v
istem obdobju vojne na istem vojskovališču možno zanesljivo ugotoviti
povprečna trajanja operacij, povprečne širine in globine operacijskih
con, povprečna razmerja sil, povprečne hitrosti napredovanja, povprečne
dnevne relativne izgube vojakov in bojne tehnike, prav tako pa povpreč-
no dnevno porabo streliva, goriva, rezervnih delov in druge vojaške opre-
me. Različne vojske imajo npr. zelo različne izgube, pa tudi vojskovodje
imajo pri tem svoj delež, saj njihov način vodenja in napake spremljajo
izgube, ki so pri neuspešnih vojskovodjih praviloma večje. S pomočjo
analize koeficienta korelacije je tudi mogoče ugotoviti, kakšna je korela-
cija med hitrostjo napredovanja in razmerjem sil, med hitrostjo napredo-
vanja in relativnimi dnevnimi izgubami, med gostoto bojne tehnike in
žive sile na kilometer fronte in globino prodora itd.

Sovjetski teoretik V. E. Savkin, ki je preučeval hitrost napredovanja
sovjetskih armad v napadu, je s pomočjo statistične metode ugotovil, da
so sovjetske kombinirane armade v sklepnih operacijah druge svetovne
vojne (1944/1945) dosegle sicer povprečno dnevno hitrost napredovanja
20–30 km na dan, toda pri napadu skozi Karpate niso mogle doseči več
kot 2–3 km na dan in pri napadu na Berlin ne več kot 7–14 km na dan89.
V Karpatih je bil vzrok gorski teren, ki ni omogočal izkoristiti tankov, kar
se je zgodilo tudi med bitko za Berlin, katerega mestno območje je bilo
prepredeno z rekami. Da je bila majhna hitrost napredovanja izjema in
ne pravilo, je Savkin ugotovil med sklepnimi operacijami v Mandžuriji,
kjer so čelne sovjetske tankovske kolone v sodelovanju s padalskimi de-
santi leta 1945 napredovale s hitrostjo 100–150 km na dan. Ta avtor je
tudi ugotovil, da je med številčnim razmerjem sil napadalca in branilca in
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med hitrostjo napredovanja obstajala na manevrskih zemljiščih visoka
pozitivna korelacija (r = +0.75).

Pri uporabi statistične metode imamo vedno tri etape: prva je statistič-
no opazovanje (vključno z merjenjem), druga je prehod s posamičnih po-
datkov k celoviti osvetlitvi vseh opazovanih enot s pomočjo številk (t. j.
prehod k splošnim rezultatom) in tretja je izpeljava posplošenih kazal-
cev, njihov izračun in analiza rezultatov. Osnovna vprašanja, ki se zastav-
ljajo pri statističnem opazovanju, so: a) izbira opazovanih objektov, b)
opazovane enote in c) lastnosti, ki se bodo merile (oziroma registrirale).
Najboljši vir opazovanja je »neposredno opazovanje« samega raziskoval-
ca, ki meri posamezne pojave, jih opazuje in registrira. Tega pa ni mogoče
uporabiti vedno, ker raziskovalca omejujeta prostor in čas in ne more biti
navzoč povsod. To ga navede k posrednemu opazovanju (t. j. da prihaja
do podatkov z zbiranjem pri drugih ljudeh ali z njihovimi raziskovanji).
Neposredno opazovanje in posredno opazovanje sestavljata primarno
statistiko, podatki, do katerih se pride iz uradnih dokumentov (poročil,
ki jih podrejeni pošiljajo nadrejenim ipd.), pa se imenujejo sekundarna
statistika.

Če se želi preučiti kompleksnejši proces, ga je treba razstaviti na tak-
šne elemente, ki zadosti opredeljujejo njegove kvalitativne lastnosti. Kot
je očitno iz opisanega primera določanja norm za konkretno vrsto opera-
cij, je bilo treba konkretno operacijo razstaviti na spremenljivke (razmer-
je sil, širino in globino operacijske cone, hitrost napredovanja, dnevne re-
lativne izgube, dnevno porabo streliva in drugega materiala itd.), nato pa
za vsako spremenljivko določiti merne enote (število tankov, vojakov,
topov; hitrost napredovanja v km na dan; poraba streliva, goriva, maziva
v tonah na dan; odstotek izgub na dan itd.).

V ZSSR so v drugi svetovni vojni s pomočjo statistične metode uspe-
šno rešili problem obrambe vojaških železniških kompozicij, ki so jih si-
stematično napadala nemška letala. Sprva namreč niso vedeli, ali bi
kompozicije sploh bilo smotrno braniti z vkrcanimi protiletalskimi topo-
vi in mitraljezi, ker je bilo znano, da se lafete topov in podstavki mitralje-
zov med streljanjem med vožnjo zelo močno tresejo, zadevanje pa so kva-
rila tudi pospeševanja, ker so strojevodje med napadom samogibno
povečevali hitrost. Primerjave med napadenimi oboroženimi vlaki (imeli
so po 1–2 odprta »protiletalska« vagona, na katerih so bili po 3–4 večcev-
ni mitraljezi ali 2 avtomatska topa) in napadenimi neoboroženimi vlaki
so pokazale, da so nemški piloti napadali neoborožene vlake z višin
50–200 metrov, oborožene pa z višin 1.200–2.000 metrov. Brž ko so piloti
zagledali trasirne izstrelke, ki so švigali iz vlaka v njihovi smeri, so takoj
brez razmišljanja povečali višino leta. Pokazalo se je tudi, da so piloti, ki
so napadali oborožene vlake, naredili le 1–2 naleta na cilj, na nebranjeni
vlak pa 4–5 naletov. Pokazalo se je, da je bilo pri napadih na neoborože-
ne vlake v enem naletu uničeno ali poškodovano 7–15 vagonov, pri napa-
dih na branjene vlake pa le en vagon ali dva. Končna analiza je pokazala,
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da je bilo v oboroženih vlakih uničeno 10- do 15-krat manj vagonov kot v
neoboroženih vlakih90. Na tej podlagi je bila sprejeta odločitev, da je
treba vlake oborožiti, četudi so njihove protiletalske posadke le bolj po-
redko uspele sestreliti kako nemško letalo. Ogenj topov sicer ni bil učin-
kovit, je pa uspešno odvračal pilote nemških letal in jim oteževal napade.

Znan je tudi primer, kako so s pomočjo statistične metode rešili prob-
lem manevriranja ameriških ladij v končnici druge svetovne vojne91.
Ameriški znanstveniki so pri raziskovanju vpliva manevrov ameriških
ladij na zgreške japonskih pilotov samomorilcev (ki so te ladje napadali),
spremljali manever ladje in letal ter pri tem ugotovili štiri osnovne polo-
žaje, v katerih se je lahko znašla ladja po končanem manevru: položaj
ladje pravokotno na kurz letala (1), položaj ladje vzdolž kurza letala (2)
ter dva položaja, v katerih je ladja s premcem (3) oziroma krmo (4) ležala
poševno na smer letala. Ugotavljanje najmanjših odstotkov zgreškov pri
različnih položajih ladje jim je pomagalo ugotoviti, kateri položaj je za
ladjo najugodnejši, da se izogne zadetku samomorilskega letala, če jo je
napadlo z majhne višine ali v strmoglavljenju. Z navodili, ki so jih nato
izdelali, so poveljnikom ladij omogočili optimalno manevriranje in
zmanjšali ladijske izgube za okoli 50 odstotkov.

Pri grupiranju zbranih statističnih podatkov je treba paziti, da se v po-
samezne skupine vključijo le istovrstni pojavi. V prej omenjeni raziskavi
so napade pilotov samomorilcev razvrstili v dve skupini: na napade z
majhne višine (med spuščanjem) in napade s strmoglavljenjem z velikih
višin. Šele ob taki delitvi in ob upoštevanju vseh štirih manevrskih polo-
žajev, ki so jih lahko izvedle ladje, ko so se skušale ogniti letalom pilotov
samomorilcev, so se lahko dokopali do uporabnega priporočila, da je naj-
prikladneje, da se ladje obrnejo bočno na smer letala, ki je v strmoglav-
ljenju, in s premcem oziroma krmo v smeri letala, ki je v spuščanju. Brez
poprejšnjega grupiranja podatkov bi bile ugotovitve trivialne, saj bi velja-
le za »povprečni manever«, ki nikakor ni mogel biti aritmetična sredina
vseh manevrov.

Iz naštetih primerov je očitno, da je pri uporabi statistične metode zelo
pomembno pravilno izbrati vzorec (oziroma opazovano enoto), pomem-
bno pa je tudi zadostno število opazovanj. V prej opisani raziskavi so v
drugi etapi raziskovanja šli še bolj v globino; izbrali so dve opazovani
enoti: večje ladje z močno protiletalsko artilerijo (PLA) in skromnejšimi
manevrskimi zmogljivostmi ter manjše, šibkeje oborožene, vendar hitrej-
še ladje. Takšna izbira je omogočila, da so izoblikovali priporočila tako za
prve kot za druge. Za večje ladje je veljalo, da morajo energično spreme-
niti kurz, za manjše pa, da morajo pluti brez spremembe kurza. Pri večjih
ladjah je namreč energičen manever zelo malo vplival na zibanje ladje in
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na točnost ognja protiletalskih topov, kar pa ni veljalo za manjše ladje,
kjer so topničarji zaradi zibanja ladje na valovih in nagiba palube med
obratom občutno težje merili. Število opazovanj bistveno vpliva na toč-
nost rezultatov, zato jih praviloma ne bi smelo biti manj kot 20–30.

Pri izračunavanju rezultatov ne zadostuje določiti samo aritmetične
sredine oziroma srednje vrednosti, ampak tudi standardni odklon ter za-
nesljivost rezultatov pri danem številu opazovanj. Aritmetična sredina
sama po sebi ne da popolne predstave o celoti preučevanega procesa in o
slučajnostih, ki ga spremljajo in ki vplivajo, da je srednji rezultat samo
povprečje, okoli katerega nihajo drugi rezultati. To je posebno dobro
vidno pri daljavah odkrivanja ciljev, saj za zakon odkrivanja ciljev velja
normalna distribucija, kar pomeni, da daljave odkrivanja nihajo za +4
oziroma –4 standardne odklone od srednje daljave odkrivanja. Za zanes-
ljivo odkrivanje cilja morajo zato razdalje med opazovalci biti enake 1,4-
kratniku srednje daljave odkrivanja.

Statistična metoda ima omejen doseg. Daje točne rezultate le za tisto,
kar se je že zgodilo, ne pa tudi za prihodnost; ker se v vojnah praviloma
spreminjajo okoliščine, v katerih potekajo meritve (npr. nova orožja ni-
majo enakih lastnosti kot nekdanja ipd.), njihove »spremembe« pa je vča-
sih težko ugotoviti, je treba norme iz preteklosti vedno preverjati. Zaradi
tega se norme, do katerih privede statistična metoda, štejejo med empi-
rična (izkustvena) pravila in norme, ki veljajo le za določeno obdobje. Po-
manjkljivost statistične metode je tudi v tem, da je ni mogoče uporabiti,
če ni na voljo zadostnega števila primerov, na katerih je moč izvesti opa-
zovanja, ali če so okoliščine, v katerih se pojavljajo, tako zelo različne, da
primerov ni možno obravnavati kot istovrstnih. Zaradi vsega tega se stati-
stična metoda uporablja predvsem kot komplementarna metoda v sklo-
pu drugih metod.

Metode teorije verjetnosti

Teorija verjetnosti preučuje zakonitosti slučajnih dogodkov in procesov.
Na vojaškem področju sodijo v to kategorijo vsa streljanja, pa tudi boji,
bitke in operacije, saj se v njih le redko ponavljajo razmere, v katerih po-
tekajo. Dovolj je, če se med streljanjem na kak cilj spremenita samo hi-
trost vetra (ki vedno niha okoli svoje srednje vrednosti) in hitrost cilja
(tudi tank se npr. po zaradi granat razritem bojišču ne premika enako-
merno, ker je bojišče kotanjasto, na njem so naravne in umetne ovire,
rastlinje idr.), pa že pride do spremembe točke prehitka izstrelka, pri če-
mer se odstopanja zaradi vetra in spreminjanja hitrosti cilja lahko medse-
bojno seštejejo in še povečajo ali pa zmanjšajo. Ker na potek in rezultate
bojnih delovanj vpliva veliko število različnih dejavnikov, ki niso stalne
velikosti, je za njihovo označitev mogoče uporabiti matematični aparat
teorije verjetnosti 92.
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V ospredju so teoreme, ki veljajo za odvisne in neodvisne verjetnosti.
Kadar več strelcev hkrati strelja na cilj, ne da bi korigirali ogenj (bodisi da
se cilj pojavlja za zelo kratek čas, bodisi da ni možno opaziti padnih točk
izstrelkov), tedaj za opis te situacije uporabljamo teoreme neodvisne ver-
jetnosti. Če npr. prvi strelec zadene cilj z verjetnostjo p1 = 0,5 in drugi z
verjetnostjo p2 = 0,7, tedaj je verjetnost W1, da je cilj zadet vsaj enkrat, če
nanj streljata oba strelca: W1 = 1 – (1 – p1) . (1 – p2) = 1 – (1 – 0,5) . (1 –
0,7) = 0,85. Kadar strelec, ki je s prvim strelom zgrešil, upošteva padno
točko zgreška in popravi strelne elemente za drugi strel, tedaj uporablja-
mo teoremo odvisnih verjetnosti. Če je npr. verjetnost zadetka cilja s
prvim strelom p1 = 0,5, z drugim »popravljenim« strelom pa p2 = 0,6,
tedaj je končna verjetnost, da bo zadel cilj vsaj enkrat, W1 = p1 + (1 – p1) .

p2 = 0,5 + (1 – 0,5) . 0,6 = 0,8. Prvi člen je verjetnost zadetka v cilj s prvim
strelom; do drugega strela pride le, če cilj ni bil zadet s prvim strelom,
kar opisuje vrednost v oklepaju. Verjetnost, da bo cilj zadet z drugim
strelom, je tako zmnožek verjetnosti, da cilj ne bo zadet s prvim strelom,
z verjetnostjo zadetka z drugim strelom, ki pa je – zaradi korekture
zgreška – večja od verjetnosti zadetka s prvim strelom oziroma p2 > p1.

Pomembno področje uporabe verjetnostne teorije je področje določa-
nja učinkovitosti različnih orožij (oziroma potrebnega števila sredstev za
uničenje cilja z dano stopnjo zanesljivosti). Cilji bojnega delovanja se pri
tem delijo na štiri skupine: točkaste cilje (npr. posamezno letalo, tank,
ladja ipd.), skupinske cilje (npr. skupina tankov, ladijski konvoj), površin-
ske cilje (npr. bazni rajon, letališče) in delujoče cilje (npr. tovarna, ki je
odvisna od dobave energije in ki ne more delovati, če je uničeno električ-
no omrežje, po katerem se oskrbuje). Kot merilo učinkovitosti se vzamejo
verjetnost uničenja (nevtraliziranja) točkastega cilja, relativni odstotek
uničenih ciljev iz sestave skupinskega cilja (oziroma odstotek razdejane
površine), srednje število (matematično pričakovanje) uničenih ciljev ali
verjetnost (ne)delovanja cilja.

V drugi svetovni vojni so Britanci s pomočjo teorije verjetnosti uspe-
šno rešili problem ešaloniranja sil in sredstev svoje zračne obrambe na
dostopih do Londona. Pri sprejemanju odločitve so se namreč strokov-
njaki razhajali glede tega, kako bi bilo treba razporediti protiletalske ba-
terije; prvi so izhajali iz tega, da bi bilo najbolje vse baterije razporediti v
enem samem obrambnem pasu, njihov ogenj pa razporediti enakomer-
no, in sicer tako, da bi na vsak zračni cilj streljalo enako število baterij;
drugi so spet trdili, da bi bilo bolje, če bi se na prvem pasu razporedilo 
50 % baterij, prav toliko pa na drugem pasu, pri čemer so bili prepričani,
da bi tako sestrelili večje število ciljev kot v prvem primeru. Spet tretja
skupina izvedencev je zagovarjala stališče, da bi bilo bolje baterije razpo-
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92 Edini učbenik slovenskega avtorja, ki se ukvarja z uporabo matematičnega aparata
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kapitan bojne ladje Radoslav Saje (Teorija verovatnoće i teorija grešaka sa prime-
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rediti v treh zaporednih pasovih, ipd. Analize s pomočjo teorije verjetno-
sti so pokazale, da je bilo optimalno ešaloniranje sil po globini.

Če kot izhodišče za rešitev tega problema vzamemo preboj 100 zračnih
ciljev skozi ogenj 210 protiletalskih baterij (od katerih je vsaka uničila ali
onesposobila zračni cilj, na katerega je streljala, z verjetnostjo 50 %),
lahko kot podlago za analizo sprejmemo dve osnovni opciji: prvo enopa-
sovno, pri kateri na vsaki zračni cilj streljajo 210 : 100 = 2,1 baterije, ter
drugo, tripasovno, pri kateri je na vsakem pasu 70 baterij, pri tem pa ba-
terije drugega pasu streljajo samo na cilje, ki so se prebili skozi prvi pas,
na tretjem pasu pa le na tiste, ki so se uspeli prebiti skozi prvi in drugi
pas. Matematično pričakovanje uničenih ciljev pri prvi opciji je:

100 . (1-q210/100) = 100 . (1 – 0,52,1) = 76,6 uničenega cilja; matematično
pričakovanje uničenih ciljev pri drugi opciji je na prvem pasu M1 = 100 .
(1 – q70/100) = 100 . (1 – 0,50,7) = 38,44 cilja; na drugem pasu je matematič-
no pričakovanje uničenih ciljev: M2 = (100 – 38,44) . (1 – 0,570/100-38,44) =
33,34 cilja, na tretjem pa v skladu s tem 23,08 cilja. V drugi opciji je torej
uničeno 95 ciljev (38,44 + 33,34 + 23,08 = 94,86), kar kaže na dokaj višjo
stopnjo učinkovitosti ešaloniranja sil v več obrambnih pasovih.

Pri obstreljevanju površinskih ciljev se kot kazalec uspešnosti ognja
uporablja površina, ki jo uničijo posamezni izstrelki ali plotuni. Če npr.
na površinski cilj, ki ima površino Mo = 10.000 m2, izstrelimo neodvisno
tri plotune, od katerih prvi uniči površino m1 = 2.000 m2, drugi m2 =
1.000 m2 in tretji m3 = 3.000 m2, tedaj je skupni odstotek uničene površi-
ne Z enak: Z (%) = 1 – (1 – m1/Mo) . (1 – m2/Mo) . (1 – m3/Mo) = 1 – (1 –
2.000/10.000) . (1 – 1.000/10.000) . (1 – 3.000/10.000) = 1 – (1 – 0,2) . (1 –
0,1) . (1 – 0,3) = 1 – 0,8 . 0,9 . 0,7 = 50 %. Proračun s pomočjo modela
neodvisnih verjetnosti jasno kaže, da odstotek uničene površine ni sešte-
vek površin, ki jih uničijo posamezni plotuni in ki meri 6.000 m2, ampak
– ker je Z = 50 % – meri le 5.000 m2. Vzrok te razlike je možnost, da del
izstrelkov pade na površino, ki so jo uničili že drugi.

Na teorijo verjetnosti se je opiral tudi angleški znanstvenik Frederick
Lanchester, ko je pričel modelirati dinamiko izgub obeh strani v boju.v
funkciji časa. Njegovo začetno izhodišče je bilo, da vsaka od strani, vple-
tenih v boj, uniči naslednje število nasprotnikovih ciljev:

A = N1
. C1

. P1
. B = N2

. C2
. P2,

kjer je A = število ciljev, ki jih uniči prva stran v eni časovni enoti, in B
=število ciljev, ki jih v tem času uniči druga stran. Pri tem je N1 = število
vojakov prve strani, C1 =število izstrelkov, ki jih izstreli en vojak prve
strani v časovni enoti, ter P1 = verjetnost uničenja nasprotnikovega cilja –
posameznega vojaka – z enim nabojem. Enako velja za drugo stran.

Lanchester je nato izrazil relativne izgube obeh strani: za prvo stran R1
= B/N1 in za drugo stran R2 = A/N2. Ko je primerjal relativne izgube obeh
strani in jih izenačil, je dobil razmerje C:

C = R1/R2 = N2
2 . C2

. P2
. N1

2 . C1
. P1.
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Iz analize tega razmerja med relativnimi izgubami spopadenih strani (C)
se vidi, da na razmerje relativnih izgub veliko močneje vpliva število voja-
kov kot pa ognjena moč njihovih orožij. Če se število vojakov prve strani –
pri enakem orožju obeh strani – poveča za dvakrat, potem se relativne iz-
gube povečajo za štirikrat; če pa se zmnožek hitrosti streljanja z verjetnost-
jo uničenja z enim nabojem poveča pri prvi strani za dvakrat, se bodo pri
enakem številu vojakov obeh strani relativne izgube nasprotnika povečale
le za dvakrat. Prva variabla – razmerje števila vojakov – torej vpliva na raz-
merje izgub kvadratno, druga – učinkovitost orožij – pa le linearno.

Iz prakse druge svetovne vojne je znan primer, ki ga je s pomočjo teo-
rije verjetnosti uspešno rešil angleški znanstvenik Evan Williams, specia-
list za protipodmorniški boj. Poskušal je ugotoviti optimalno globino eks-
plozije globinske bombe, na katero je treba naravnati tempirni vžigalnik
letalskih globinskih bomb. Pri analizi je izhajal iz naslednjega podatka:
kadar so posadke nemških podmornic med površinsko plovbo, ko so
polnile akumulatorske baterije, ugotovile, da so jih medtem odkrila an-
gleška protipodmorniška letala in se usmerila proti njim, so imele v pov-
prečju dve minuti časa, da so se umaknile z mosta, zaprle vodotesna
vrata na poveljniškem mostu, izključile dizelske motorje in se pričele po-
tapljati. Williams je na podlagi tega časa s pomočjo teorije verjetnosti
izračunal, da se podmornica do trenutka, ko padejo v morje globinske
bombe, lahko najverjetneje potopi do globine 30 metrov. Na to globino
so zato tempirali letalske globinske bombe; vendar so pri analizah uspe-
šnosti napadov in vivo odkrili, da pričakovanih rezultatov ni bilo.

Williams je nato celoten raziskovalni postopek preračunal znova. Ugo-
tovil je, da so bile vse ocene točne, a tudi to, da je bila v tempirniku glo-
binske bombe nastavljena »povprečna globina povprečne podmornice«
(30 metrov) prevelika, kajti podmornice, ki so reagirale počasneje kot
povprečna podmornica, so bile v trenutku eksplozije globinskih bomb
šele v globini, manjši od 30 metrov. »Prepočasno« reagiranje jih je reševa-
lo, saj so bombe eksplodirale globoko pod njimi. V skladu s tem je Wil-
liams za nastavitev globinskih bomb izbral globino 8 metrov. Zelo kmalu
so se izgube podmornic povečale za 2,5-krat. Te počasnejše podmornice
so bile med manevrom tudi veliko bližje morski gladini, to pa je pilotom
– zaradi mehurjev zraka, ki so ga iztiskale iz balastnih tankov, kamor so
naplavljale morsko vodo, močno olajševalo merjenje (merili so v sredino
razpenjene morske gladine). Ujeti nemški podmorničarji, ki so se vse
dotlej uspešno izogibali napadom, so bili prepričani, da so Angleži pričeli
uporabljati nove bombe težjega kalibra ali nove eksplozive. To seveda ni
bilo res, pač pa je bilo res to, da je bil zmnožek verjetnosti, da bo pod-
mornica zamudila povprečni čas potopitve, z ustrezno verjetnostjo njene-
ga uničenja z bombami, tempiranimi na globino 8 metrov, kar 2,5-krat
večji od zmnožka verjetnosti, da podmornica ne bo zamudila povprečne-
ga časa potopitve, z verjetnostjo njenega uničenja z bombami, tempirani-
mi na globino 30 metrov.
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Verjetnostne metode se nikoli ne uporabljajo same, ker se uvodni po-
datki – verjetnosti, ki se vnesejo v formulo in s katerimi se izvajajo prora-
čuni – dobijo s statističnimi metodami, metodami ekspertne ocene in na
druge načine; same formule se izberejo šele potem, ko se uporabijo meto-
de primerjanja in analogije, s katerimi se določi, v kolikšni meri ustrezajo
opisu danega streljanja.

Navadno se s pomočjo verjetnostne teorije – ob opiranju na normalni
zakon razsipanja izstrelkov – rešujejo naslednje tipične naloge:
– določi se verjetnost zadetka v cilj z enim izstrelkom (pri čemer so

znani dimenzije cilja, razsipanje izstrelkov in polmer učinka eksplozije
vsakega od njih);

– določi se poraba streliva za dano stopnjo zanesljivosti zadetka v cilj,
pri čemer so znani prej našteti podatki;

– išče se verjetnost uničenja cilja pri izstrelitvi znanega števila izstrelkov,
z znano verjetnostjo zadetka enega izstrelka.

Med najbolj znanimi zakoni teorije verjetnosti, ki se uporabljajo za ope-
rativno-taktične proračune, je zakon Kolmogorova; v celoto povezuje: a)
verjetnost zadetka v cilj z enim izstrelkom (p), b) povprečno število za-
detkov v cilj, ki so potrebni za uničenje cilja (c), c) število izstreljenih pro-
jektilov (n) in č) verjetnost uničenja cilja (W). Zakon ima obliko: W = 1 –
(1 – p/c)n oziroma n = log (1 – W) / log (1 – p/c).

Če npr. izstrelimo na cilj 3 oziroma 4 projektile (n = 3 ali 4), od katerih
ga vsak uniči z verjetnostjo p = 50 %, je verjetnost uničenja cilja s tremi
izstrelki W3 = 1 – (1 – 0,5)3 = 88%, s štirimi pa W4 = 1 – (1 – 0,5)4 = 94 %.
Očitno je rast verjetnosti uničenja cilja eksponencialna, saj je prirastek
učinkovitosti, če povečamo količino streliva za 1 naboj (s 3 na 4 naboje!),
komaj 94 % – 88 % = 6 %.

Prav tako sta v široko uporabo prišla zakona t. i. organiziranega in t. i.
neorganiziranega ognjenega udara po skupinskem cilju (zakon Kolmogo-
rova). Pri prvem se izhaja iz tega, da so vsi izstrelki enakomerno razdelje-
ni po vseh ciljih, pri drugem pa iz tega, da lahko vsak izstrelek zadene
vsak cilj, kar pomeni večanje možnosti, da nekateri cilji ostanejo neob-
streljevani in torej sploh ne morejo biti zadeti.

Prvi zakon »organiziranega« udara ima obliko:
M1 = M . [1 – (1 – p/c)N/M ], kjer je M1 = število uničenih ciljev, N = šte-

vilo izstrelkov, p = verjetnost zadetka v cilj, c = potrebno število zadetkov
za uničenje cilja, M = število ciljev.

Drugi zakon »neorganiziranega« udara ima obliko:
M2 = M . [1 – (1 – p/Mc)N]
Kadar je M = 4, p = 0,9, c = 1 in N = 4, je v prvem primeru uničeno M1

= 3,6 cilja, v drugem pa M2 = 2,64 cilja, kar pomeni, da se z »organizira-
nim« udarom doseže okoli tretjino boljši rezultat od rezultata z »neorga-
niziranim« udarom. Ker v realnem boju udar dokaj redko poteka povsem
po prvi shemi ali povsem po drugi shemi, se kot realističnejši način upo-

XXMETODE VOJASKIH VEDXX



104

rablja interpolacijski zakon. Če se pri presoji razmer ugotovi, da 25 % od-
lično in prav dobro izurjenih posadk strelja »organizirano«, 75 % slabše
izurjenih pa »neorganizirano«, se rezultat dobi tako, da se M1 pomnoži z
0,25, M2 pa z 0,75, potem pa se zmnožka seštejeta; v našem primeru: M =
0,25 . 3,6 + 0,75 . 2,64 = 2,88 cilja.

Metode teorije zanesljivosti

Vsak oborožitveni sistem je praviloma sestavljen iz množice elementov –
podsistemov, pri čemer je za uspešno delovanje oborožitvenega sistema v
boju potrebno, da normalno delujejo vsi njegovi podsistemi. Tako npr.
morajo pri bojnem letalu med izvajanjem naloge normalno delovati ne le
motorji, navigacijske naprave in krmila, ampak tudi radar za odkrivanje
ciljev, identifikator, namerilna naprava, računalnik (za izračun točke pre-
hitka pri streljanju), lansirni podsistem, podsistem za elektronsko mote-
nje, radijska postaja in rakete. Če kaj od tega ne deluje, tedaj pilot bojne-
ga letala ne more uspešno opraviti svoje naloge.

Teorija zanesljivosti je področje uporabne matematike, ki se ukvarja z
oceno kakovosti oborožitvenih sistemov z vidika njihove tehnične zanes-
ljivosti93. Pod zanesljivostjo se v najširšem pomenu besede pojmuje ver-
jetnostno izražena sposobnost tehničnega sistema, da v določenem ča-
sovnem intervalu deluje v okviru standardov, predpisanih za izvajanje
njegovih nalog z določeno stopnjo zaupanja (top, npr., ne sme imeti več-
jega razsipanja od konkretne vrednosti, drugače to povzroča negospodar-
no porabo dragega streliva, isto velja za porabo goriva pri motorjih ipd.).
Pri tem je treba upoštevati tudi razmere, v katerih deluje sistem, kar po-
meni, da je pri določenem topu treba upoštevati njegovo starost, število
granat, ki jih je že izstrelil, hitrost streljanja (čim višja je, bolj je obreme-
njena cev) idr. Če npr. za oborožitveni sistem rečemo, da deluje z zanes-
ljivostjo 95 % pri stopnji zaupanja 90 %, potem to pomeni, da obstaja 10 %
verjetnosti, da bo sistem deloval z manj kot 95-odstotno zanesljivostjo.

Začetke teorije zanesljivosti je bilo mogoče opaziti v tridesetih letih
prejšnjega stoletja, ko se je pričela intenzivneje razvijati letalska industri-
ja. Zaradi okvar motorjev in drugih delov letal so se namreč dogajale
hude nesreče, v katerih se niso samo razbila letala, ampak so tudi umrli
piloti in potniki, zato je bilo treba najti nove poti za nadzor kakovosti
letalskih sklopov. V začetku štiridesetih letih je že prevladala zahteva, da
letala ne smejo imeti več kot ene okvare na 100.000 ur letenja. Med drugo
svetovno vojno so vse kompleksnejši oborožitveni sistemi odprli pot
nadaljnjemu napredku in razvoju teorije zanesljivosti.
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Ker v elektronski industriji sprva niso posvečali velike pozornosti ka-
kovosti proizvodov, je v Vojnem letalstvu ZDA prišlo do tega, da je na
elektronskih sklopih v bombnikih minilo med dvema okvarama povpreč-
no samo 20 ur. V Vojni mornarici ZDA je bilo stanje še slabše, saj kar
okoli 50 %–60 % rezervnih delov za elektronske sisteme (radarje, radijske
postaje, sonarje idr.), ki so jih pošiljali ladjam na Tihem oceanu, sploh ni
bilo uporabnih (poškodovali so se med prevozom, škodilo jim je neu-
strezno skladiščenje v tropski klimi idr.). Takrat so študije pokazale, da je
za vsak dolar vrednosti vgrajene elektronske opreme.bilo letno treba po-
rabiti 2 dolarja za vzdržavanje. V času povečanih obremenitev tehničnih
sistemov je bilo kar 2/3 občutljive elektronske opreme v popravilu ali je
čakalo na popravilo. Za odpravljanje teh pomanjkljivosti so v oboroženih
silah ZDA zato ustanovili posebne komiteje, kar je pozitivno vplivalo
tudi na razvoj teorije zanesljivosti.

Zanesljivost oborožitvenega sistema se danes vedno izraža z verjet-
nostjo pri določeni stopnji zaupanja, da bo sistem uspešno opravil svojo
funkcijo. Če npr. za kak radar trdimo, da ima zanesljivost 0,95 pri stopnji
zaupanja 90 %, to pomeni, da obstaja tveganje 10 %, da bo ta radar imel
zanesljivost manjšo od 0,95. Če imamo npr. trimotorno letalo, v katerem
vsak motor v določenem časovnem obdobju deluje normalno z verjet-
nostjo 95 %, tedaj je stopnja zaupanja, da bo normalno delovalo vsaj 66 %
motorjev (t. j. dva od treh motorjev), enaka: 0,953 + 3 . 0,952 . 0,05 = 99 %.
Obstaja torej le 1 % verjetnosti, da bo deloval en sam motor in je verjet-
nost, da ne bo deloval niti en motor, komaj 0,0125 promile. Pozornost
teorije zanesljivosti je usmerjena predvsem v predvidevanje (prognozo)
nenadnih okvar in zastojev, ki onemogočajo uporabo sistemov med
bojem ali izvajanjem bojne naloge, kot so npr. zapahnitev zaklepa pri
puški med hitrim streljanjem, eksplozija granate v topovski cevi, pregore-
vanje elektronske cevi, okvara motorja v tanku idr.

V praksi se najpogosteje srečujemo s sistemi brez rezervnih sklopov,
ki bi v primeru okvare prevzeli funkcijo pokvarjenega sklopa. V tem pri-
meru je zanesljivost normalnega delovanja sistema enaka zmnožku za-
nesljivega delovanja njegovih sestavnih elementov. Če imamo npr. samo-
vodljivo raketo, pri kateri normalno delujejo startni motor (buster) z
verjetnostjo p1 = 0,99, pohodni motor z verjetnostjo p2 = 0,99, agregat za
napajanje radarske glave za samovodenje in radarskega višinomera ter
avtopilota z verjetnostjo p3 = 0,98, radarski višinomer z verjetnostjo p4 =
0,99, avtopilot (z giroskopi) z verjetnostjo p5 = 0,98, radarska glava za sa-
movodenje z verjetnostjo p6 = 0,99 in vžigalnik z verjetnostjo p7 = 0,99,
tedaj je verjetnost zanesljivega delovanja rakete enaka:

Pz = p1 
. p2 

. p3 
. p4 

. p5 
. p6 

. p7 = p1 
. p2 

. p3 
. p4 

. p5 
. p6 

. p7.= 0,99 . 0,99 .
0,98 . 0,99 . 0,98 . 0,99 . 0,99 = 0,92

Iz tega matematičnega opisa se vidi, da upošteva, da raketa deluje nor-
malno le, če normalno delujejo startni motor, pohodni motor in vžigal-
nik, medtem ko je delovanje elektronskih sklopov odvisno od napajanja

XXMETODE VOJASKIH VEDXX



106

z električno energijo; če agregat ne opravi svoje naloge, tudi visoka za-
nesljivost sklopov, ki morajo dobiti električno energijo od njega, prav nič
ne pomaga. Odtod se verjetnost normalnega delovanja agregata pojavlja
kot faktor, s katerim se množi verjetnost normalnega delovanja vsakega
elektronskega sklopa posebej. Četudi je zanesljivost delovanja posamez-
nih sklopov zelo visoka, je končna zanesljivost delovanja rakete kot celo-
te komaj 92 %. Če imamo npr. raketni ali kak drug sistem, ki ima 10 med-
sebojno odvisnih sklopov, od katerih vsak med trajanjem naloge deluje
zanesljivo z verjetnostjo 95 %, je končna zanesljivost sistema enaka:

Pz = 0,9510 = 0,60
Tudi pri tem primeru je očitno, kako hitro upada zanesljivost normal-

nega delovanja pri povečevanju kompleksnosti sistema, katere glavni ka-
zalec je veliko število elementov.

V teoriji zanesljivosti se pogosto srečujemo tudi s pojmom uspešnosti
sistema. Uspešnost sistema se obravnava kot zmnožek štirih verjetnosti –
zanesljivosti sistema (reliability), operativne razpoložljivosti sistema
(availibility), vzdrževalnosti sistema (maintainibility) in uspešnosti ozi-
roma verjetnosti, da bo opravil bojno nalogo (oziroma uničil cilj). Če
imamo npr. letalonosilko ali podmornico, ki jo je treba generalno obnovi-
ti vsaki dve leti in generalna obnova traja 4 mesece, je verjetnost njene
operativne razpoložljivosti enaka: (2 . 12 – 4): (2 . 12) = 20/24 = 83 %. Ta
kazalec kaže, kolikšen delež časa se lahko računa na uporabo letalonosil-
ke. Vzdrževalnost je razmerje med trajanjem bojne naloge na morju in
vsoto tega trajanja časa, ki ga letalonosilka ali podmornica porabita v
bazi ali na morju, da vkrcata strelivo, gorivo, zaloge hrane in vode, zdra-
vila idr., čemur se pridruži tudi čas za odhod v bazo in vrnitev iz nje. Če
patruljiranje na morju traja 60 dni in odhod v bazo 5 dni, kolikor traja
tudi vrnitev iz baze na položaj patruljiranja na morju, medtem ko samo
bivanje v bazi traja 5 dni (ki se porabijo za vkrcanje zalog, popolnjevanje
izgub, manjša popravila ipd.), je vzdrževalnost enaka: 60 : (60 + 2 . 5 + 5)
= 80 %. Ta kazalec kaže, kolikšen je delež časa, v katerem letalonosilka
med plovbo po morju lahko opravlja bojne naloge.

Zanesljivost je verjetnost, da bodo med trajanjem naloge na morju
normalno delovali vsi tehnični sklopi. Če je verjetnost normalnega delo-
vanja pogonskega sistema med plovbo 99 %, verjetnost normalnega de-
lovanja vseh dvigal (s katerimi se dvigajo letala iz hangarjev na palubo)
99 % in verjetnost normalnega delovanja vseh katapultov (s katerimi
vzletajo letala s palube) 99 %, je zanesljivost delovanja letalonosilke R =
0,99 . 0,99 . 0,99 = 0,97. Tudi če bi letalonosilka lahko z udarom vkrcanih
letal uničila nasprotnikov skupinski cilj (skupino ladij, letalsko bazo ipd.)
z verjetnostjo 1,0, vidimo, da je uspešnost analiziranega sistema enaka
komaj: 0,83 . 0,8 . 0,97 . 1,0 = 0,64.

Na podoben način se določi uspešnost pri drugih sistemih. Za nemške
podmornice je bilo v drugi svetovni vojni znano, da so imele zmnožek
razpoložljivosti z vzdrževalnostjo 0,33, ker se jih je ena tretjina vedno
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mudila v bazah na popolnjevanju porabljenih zalog in odpravljanju okvar
ter poškodb (ki so jih doživele v bojih), ena tretjina jih je bila na plovbi
nazaj v baze ali na poti v rajone bojnih akcij, le ena tretjina pa je dejan-
sko bojno delovala proti nasprotniku v rajonih pomorskega prometa.
Znano je tudi, da je na ameriških letalonosilkah pri daljših akcijah na
morju le 66–70 % za boj pripravljenih letal.

V teoriji zanesljivosti se kot osnovni kazalec kakovosti oborožitvenih
sistemov najpogosteje uporablja srednje ali povprečno število okvar v ča-
sovni enoti, ki je značilno za vsak element sistema in se ga da dokaj eno-
stavno določiti iz dnevnikov in knjižic uporabe orožij; če npr. analiziramo
raketni sistem, tedaj se število okvar v časovni enoti v njegovi raketi raz-
likuje od števila okvar na njegovi namerilni napravi, sklopu za vodenje
rakete, agregatu za napajanje rakete in sklopu za testiranje raketnega si-
stema v celoti (ki se tudi pokvari). Vzemimo za primer, da imajo kom-
pleksni raketni lansirni sistemi, ki so vsakodnevno v uporabi v bojih in
se jih med bojem ne da idealno vzdrževati, v povprečju pa boji trajajo po
4 dni, povprečno po dve okvari v teh štirih dneh; kot kazalec njihove ka-
kovosti se uporablja povprečni (srednji) čas med dvema okvarama (Mean
Time Between Failures = MTBF), ki je v tem primeru t = 4 dni: 2 okvari =
2 dni/1 okvara.

S pomočjo tega kazalca kakovosti lahko potem – z opiranjem na Pois-
sonov zakon, ki velja za slučajne dogodke – prognoziramo zanesljivost
delovanja sistema v bojih, ki trajajo znano število T dni. Zanesljivost
brezhibnega delovanja raketnega sistema (Pz), pri katerem prihaja do
ene okvare v povprečju na vsakih t-časovnih enot, je v tem primeru
enaka:

Pz = e–T/t

Če s pomočjo tega matematičnega modela prognoziramo zanesljivost
delovanja omenjenega sistema, pri katerem prihaja do okvare v povpreč-
ju v dveh dneh (t = 2 dni), tedaj bi v bojih, ki bi trajali T = 1 dan, 2 dni, 3
dni, 4 dni, lahko ugotovili, da bi temu ustrezne zanesljivosti normalnega
delovanja raketnega sistema bile 1. dan 61 %, 2. dan 37 %, 3. dan 22 % in
4. dan 13 %. Zanesljivost torej zelo hitro upada, saj je četrtega dne komaj
13 %, kar je komaj 21 % zanesljivosti, ki jo je sistem imel prvega dne.

Očitno je, da gre za nezanesljiv sistem, čigar zanesljivost bi se lahko
popravila le tako, da bi ga uporabljali v kratkih bojih. Če bi vsak dan 50 %
sistemov poslali v zaledje na vzdrževanje in bi se drugi dan ti sistemi vr-
nili v enote, bi enote v povprečju vedno imele na voljo 50 % krat 61 % ozi-
roma 31% tehnično brezhibnih sistemov. Prvi dan boja bi takšna odloči-
tev bila slaba, saj bi se odrekli delovanja 50 % vseh sistemov. V dalj časa
trajajočih bojih pa bi očitno takšen postopek pripomogel k večjem številu
sistemov v enotah; v bojih, ki bi trajali 3 dni in bi v njih uporabili vse si-
steme, bi že tretji dan enote imele le 22 %, četrti dan pa komaj 13 % upo-
rabnih sistemov. Obe števili sta bistveno nižji od 31 % (to vrednost dobi-
mo, če 50 % vseh sistemov, kolikor bi jih imeli v enoti, pomnožimo z
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zanesljivostjo sistema pri enodnevni uporabi, ki je 61 %), ki bi jih dosegli
z ustrezno logistično podporo, pri kateri bi polovico sistemov vsak drugi
dan poslali na preventivne preglede.

Kadar za okvare in zastoje pri konkretnem oborožitvenem sistemu ne
velja Poissonov eksponencialni zakon, ampak normalni zakon, se posto-
pek določanja zanesljivosti sistema določi tako, da se izračuna dejavnik
F(z). Če imamo npr. tank, ki v boju deluje 200 ur, zanj pa je znano, da
med dvema okvarama mine srednji čas 250 ur in da je standardni odklon
od te vrednosti 20 ur, je z = (200 – 250): 20 = 2,5. V tabeli za normalni
zakon lahko ugotovimo, da vrednosti 2,5 z ustreza nezanesljivost 1 –
0,993790, oziroma da je zanesljivost tanka v boju, ki traja 200 ur, enaka
0,993790.

Metoda množične strežbe

Metode (teorije) množične strežbe, ki jih nekateri imenujejo tudi metode
(teorije) čakalnih vrst, so se med vsemi doslej naštetimi metodami pojavi-
le najpozneje; uporabljajo se za reševanje problemov, v katerih se na eni
strani pojavlja neenakomeren pretok zahtev ustrezne gostote (ki med
bojem vstopa v strežni sistem v obliki zahtev za evakuacijo in oskrbo ra-
njencev; klicev, ki prihajajo v center zvez; zahtev pehote, ki hoče dobiti
letalsko ali artilerijsko podporo; zračnih ciljev, ki vstopajo v cono zračne
obrambe; zahtev enot za popravila poškodovanih tankov idr.), na drugi
pa se pojavljajo »kanali strežbe«, katerih naloga je, da na te zahteve reagi-
rajo, pri tem pa se zahteva učinkovitost celotnega sistema, ki se izraža z
odstotkom zahtev, ki so zadovoljene v določenem času. Kadar prepustna
moč kakega sistema postane »ozko grlo« (kadar se sistem začne »dušiti«
pod zahtevami, ki jim ne more pravočasno odgovoriti), se da z uporabo
metod množične strežbe ugotoviti dolžina čakalnih vrst in priti do pripo-
ročil, ki omogočijo rešitev problema.

V vojaški praksi se v boju ali operaciji kot »pretoki zahtev« pojavljajo
nasprotnikovi cilji (letala, rakete, tanki ipd.), ki vstopajo (z naključno raz-
porejeno gostoto) v cono bojnih delovanj obrambe praviloma neenako-
merno (pri tem se dogaja, da se gostota oziroma število ciljev v minuti
spreminja, oziroma da se lahko v nizu hkrati pojavi po več ciljev, po če-
mer sledijo pavze, za njimi pa ponovno nizi novih ciljev itd.), kot »kanali
strežbe« pa se pojavljajo sile in sredstva obrambe (lovci prestrezniki, ra-
ketne baterije, topovi ipd.), ki delujejo na te cilje. Pri tem se iščejo tudi
odgovori na vprašanja, ali bo ogenj – v okoliščinah dane gostote napadov
(posebno kadar je število ciljev večje od števila obrambnih sistemov) –
mogoče odpreti na vse nasprotnikove cilje ali le na določen odstotek,
kakšen bo učinek ognja ipd. Zelo pomembno je, da se kanali strežbe – si-
stemi, ki »strežejo ciljem« – prej natanko opišejo in da se ugotovi, ali
spada sistem v skupino »sistemov z izgubami« (pri katerih zahteva preide
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skozi sistem, če se nanjo ne da odgovoriti v trenutku), v skupino »siste-
mov s čakanjem« (pri katerih zahteva nekaj časa čaka, šele nato pa prei-
de skozi sistem) ali pa v »mešan sistem«, mešanico prvega in drugega.
Med sisteme, pri katerih cilji ne čakajo na strežbo, sodijo sistemi zračne
obrambe in protioklepne obrambe; če namreč teh hitrih ciljev, ki se pre-
bijajo skozi obrambo, niso »postregli« topovi in raketni sistemi obrambe
(ki za »strežbo« rabijo čas, potreben za izbiro streliva in polnjenje orožij,
čas za merjenje, čas za usmerjanje raket ter čas za prenos ognja), ostane-
jo ti cilji neuničeni. Med sisteme, pri katerih cilji čakajo na strežbo, spa-
dajo tanki, ki čakajo na popravila, artilerijske enote, ki čakajo na popol-
nitev porabljenih zalog streliva, kolone vozil, ki čakajo na prehod čez
pontonske mostove idr. Vsak od teh sistemov ima svoj matematični opis.

Če imamo sistem zračne obrambe, ki ga tvorijo n = 3 raketne baterije
od kateri vsaka rabi za cikel streljanja t = 5 minut (cikel streljanja zajema
odkrivanje cilja, določanje njegovih koordinat in kinematskih parame-
trov ter izstrelitev in vodenje raket do zadetka v cilj) in pričakujemo, da
bodo rajon zračne obrambe preletala letala v povprečni gostoti 24 letal v
eni uri, lahko s pomočjo matematičnega modela določimo, koliko letal se
bo prebilo skozi ta rajon, ne da bi nanje odprli ogenj. Izhodišče je pri tem
hipoteza, da letalo, ki preleti, ni cilj obstreljevanja samo, kadar so zasede-
ne s streljanjem vse tri baterije. V idealnem primeru bi ena baterija lahko
v eni uri streljala v = 60 min : 5 min = 12 letal. Verjetnost, da bodo pri na-
letu posameznega letala – kadar letala letijo neodvisno drugo od drugih –
vse 3 baterije zasedene s streljanjem na cilje, je enaka:

p3 = 23 : (3! (1 + 2 + 22/2! + 23/3!)) = 21 %.
Proračun torej pokaže, da od 24 letal, ki bi v eni uri preletela obrambni

rajon, na 21 % oziroma na 5 letal sploh ne bi odprli ognja. Ustrezni prora-
čuni zasedenosti baterij s streljanjem kažejo, da je verjetnost, da bosta
zasedeni s streljanjem 2 bateriji, enaka 32 %, prav tolikšna pa je verjet-
nost, da bo s streljanjem zasedena samo 1 baterija; verjetnost, da bodo
vse 3 baterije proste, je 16 %. V povprečju bo torej zasedena 1,59 baterije
oziroma 1–2 bateriji. Ker ima sistem 3 baterije, pridemo torej do paradok-
salnega sklepa, da bi v povprečju vsaka baterija bila zasedena s strelja-
njem le 1,59/3 = 53 % celotnega časa. Gre torej za to, da baterije niso do
konca izkoriščene, pa vseeno kar 21 % vseh letal sploh ne bi moglo biti
obstreljevano.

Za ponazoritev matematičnega opisa si lahko izberemo tudi primer
napada letal na cilje na tleh; branita jih 2 sistema zračne obrambe, ki
med napadi lahko v eni minuti hkrati odpirata ogenj na 1 cilj ali pa vsak
od njiju odpira ogenj na svoj cilj. Letala napadajo cilje na tleh praviloma
neodvisno drugo od drugega, vendar z določeno gostoto, ki je praviloma
stabilna. Če npr. letala napadajo cilje v obrambnem pasu pehotne divizije
neodvisno drugo od drugega z gostoto 3 letal na minuto in ima pri tem
vsako od treh letal verjetnost p1 = 50 %, da bo cilj napadlo v prvi sekundi
minute, in verjetnost p2 = 50 %, da bo cilj napadlo v 31. sekundi minute,
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je verjetnost, da bodo vsa 3 letala napadla cilje v prvi sekundi, p1
3 = 12,5

%; da bosta v prvi sekundi cilje napadli dve letali in v 31. sekundi eno le-
talo, je verjetnost 3p1

2 . p2 = 37,5 %; da bo v prvi sekundi cilje napadlo
eno letalo, drugi dve pa bosta cilje napadli v 31. sekundi, je verjetnost 
3p1 

. p2
2 = 37,5 %; verjetnost, da bodo cilje vsa tri letala napadla v 31. se-

kundi, je enaka p2
3 = 12,5 %. Očitno je, da je pri takšnem napadu tudi

verjetno, da se bodo v zraku naenkrat pojavili trije cilji; ker pilot tretjega
letala ne bo čakal na to, da ga zračna obramba »postreže«, ampak bo de-
loval, bo eden od zračnih ciljev sploh ostal neobstreljevan in bo torej ne-
moteno opravil nalogo. To se bo zgodilo z verjetnostjo p1

3 + p2
3 = 25 %.

Verjetnost, da bosta oba »kanala strežbe« zasedena s prvim in drugim le-
talom, kar pomeni, da bo tretje letalo neobstreljevano, je torej 25 %.

S pomočjo metod množične strežbe se lahko reši veliko nalog s po-
dročja oskrbovanja, popravil in generalnih obnov (remontov) oborožitve-
nih sistemov, izvidovanj, vzdrževanja zvez in podobno, tudi za te metode
pa velja, da je uvodne podatke, ki zadevajo čas trajanja strežbe, gostoto
ciljev, čas čakanja na strežbo ipd., treba določiti s statističnimi metoda-
mi. Navadno se s pomočjo metode množične strežbe rešujeta dve osnov-
ni nalogi:
– ugotavlja se število sistemov strežbe, ki omogoča, da sistem ne uresni-

či manj od zadanega odstotka (ali števila) zahtev, ali pa se
– ugotavlja gostota zahtev, pri kateri obstoječe število sistemov strežbe

še vedno zagotovi odgovore na zadani odstotek zahtev.

Metode matematičnega programiranja

Matematično programiranje je matematična disciplina, ki ima osnovno
nalogo, da preučuje in rešuje naloge o pogojnih ekstremnih vrednostih
matematičnih funkcij. Aparat matematičnega programiranja sestavlja
množica matematičnih metod, ki se uporabljajo za doseganje optimalnih
rešitev. Izhodišče matematičnega programiranja pri reševanju vojaških
problemov s področja sprejemanja odločitev je vzpostaviti funkcijsko od-
visnost med skupnim učinkom (ki je lahko uspešnost uničenja kakega
objekta, trajanje kake operacije ipd.) in med množico faktorjev, ki vpliva-
jo na ta skupni učinek. Dobljena funkcija se imenuje kriterij uspešnosti
ali funkcija (doseganja) cilja. V najsplošnejši obliki se naloga določitve
optimalne rešitve zoži na iskanje skrajnosti (maksimuma ali minimuma)
matematične funkcije, ki količinsko izraža cilj operacije, ki se spreminja
glede na načine bojnih delovanj. Kot omejitve v količinski obliki nastopa-
jo čas, prostor, lastnosti orožja, število orožij ipd. Odvisno od zapleteno-
sti teh omejitev in od števila etap operacije se izberejo te ali one metode
programiranja: klasične metode matematične analize, linearno programi-
ranje, nelinearno programiranje, dinamično programiranje, stohastično
programiranje ali hevristično programiranje.
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Klasične metode matematične analize (metoda ugotavljanja maksimu-
ma in minimuma funkcije) se v vojaški tehniki uporabljajo že od zdavnaj,
z uvedbo računalnikov v štabe, vojaške šole in učilnice pa se je pričela
uporabljati tudi v štabnem delu. Običajno se kot maksimum funkcije po-
javlja škoda, povzročena nasprotniku, kot minimum pa lastne izgube, čas
trajanja naloge ipd.

Značilen primer je iskanje poti, po kateri pride tankovska enota v naj-
krajšem času do cilja, kadar je znano, da je od najbližje ceste, ki vodi do
objekta, h kateremu mora priti, oddaljena d-km ter da je objekt od te toč-
ke oddaljen s-km, po terenu, ki vodi do ceste, se lahko premika s hitrost-
jo v1 (km/h), na cesti pa s hitrostjo v2 (km/h). Funkcija kriterija je vsota
časa, ki ga enota porabi, da pride do ceste (t1), in časa, ki ga rabi, da po
cesti pride do mosta (t2); ima obliko parabole: tmin = t1 + t2, ker je t1 količ-
nik med kvadratnim korenom iz (x2 + d2) in v1, t2 pa ulomek med (s-x) in
v2; x je pri tem oddaljenost od najbližje točke (na cesti) do točke na cesti,
do katere se morajo prebiti tanki, da bi v najkrajšem času prišli do cilja.

Čeprav je bila pomembnost pravilnega formuliranja naloge poudarje-
na že večkrat, si je koristno ogledati primer matematičnega programira-
nja iz prakse ameriške mornarice. Skupini za analizo operacij je bilo v za-
četku druge svetovne vojne postavljeno vprašanje, kako izboljšati sile in
sredstva protipodmorniške obrambe. Skupina je takoj začela iskati naju-
činkovitejše protipodmorniške ladje in orožja ter opremo za odkrivanje
podmornic. Med temi raziskavami so si raziskovalci postavili vprašanje,
zakaj je pravzaprav treba uničevati podmornice. Ko so dobili odgovor, da
je to zato, ker podmornice uničujejo trgovske ladje, ki prevažajo vojaške
tovore, se je začetno vprašanje preformuliralo v vprašanje, kako izboljšati
organizacijo pomorskega prometa. Kot kriterij za ocenjevanje uspešnosti
so izbrali maksimizacijo količin tovora, prepeljanega čez ocean v določe-
nem časovnem obdobju, kot pomožni pa vrednost potopljene tonaže. V
tem sklopu je zmanjšanje izgub trgovskih ladij zaradi napadov podmor-
nic sicer bilo pomembno, a so pomembno vlogo dobili tudi iskanje poti
za skrajšanje časa za prevoz tovorov, skrajšanje časa za vkrcanje in izkr-
canje tovora, iskanje vzrokov zastojev v lukah in na morju idr. Širše us-
merjene raziskave so zajele celoten sistem čezoceanskega transporta in
kmalu pokazale, da je treba pozornost usmeriti tudi na zračno in proti-
minsko obrambo konvojev, delo luških nakladalno-razkladalnih podjetij
idr. Izgube časa, ki so se pojavljale v lukah, remontnih zavodih, ladjedel-
nicah, pri čakanju na sestavo konvojev, pri čakanju na minolovce, da so
preiskali plovne poti in nevtralizirali mine in podobno, so v veliko večji
meri zmanjševale količino prepeljanih tovorov kot same izgube trgovskih
ladij zaradi podmornic. Na koncu raziskave so naročniki dobili priporoči-
la, ki so povsem ustrezala realnim razmeram.

Linearno programiranje se uporablja, kadar je merilo učinkovitosti li-
nearna funkcija, omejitve pa so linearne enačbe. Takšno funkcijo imamo,
kadar npr. iščemo prevoz določene količine streliva (Z) ter določene koli-
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čine rezervnih delov (G) z najmanjšim številom treh vrst vozil (x1, x2, x3)
znanih – ustrezno zaporedju vozil – nosilnosti a, b in c, ker ima takrat
funkcija kriterija obliko: x1 + x2 + x3 = min, omejitvi pa sta G + Z < ax1 +
bx2 + cx3. Tudi pri tem programiranju se rešitev dobi z ugotovitvijo mini-
muma funkcije.

Kadar so kriteriji in rešitve nelinearni, se uporabi nelinearno progra-
miranje. To je npr. takrat, ko se v udaru po skupinskem cilju, sestavlje-
nem iz treh ciljev, obstreljujejo posamični cilji, ki imajo različno vrednost
(npr. tonažo c1, c2, c3 ton), z m-izstrelki, iščejo pa se tiste pripadajoče
vrednosti pripadajočih raket različnim ciljem m1, m2 in m3, ki omogočajo
maksimizacijo škode – sumarno potopljene tonaže; merilo učinkovitosti
streljanja je maksimizacija vsote škode, povzročene vsem ciljem. Verjet-
nost uničenja posamičnega cilja W1 je pri tem nelinearna funkcija W1 = 1
– (1 – p1)m

1, kjer je p1 – verjetnost uničenja cilja z enim izstrelkom, m1 pa
število izstrelkov, izstreljenih na cilj. Oblika funkcije kriterija je: MAX =
c1 

. W1 + c2 
. W2 + c3 

. W3. Omejitev je pri tem: m = m1 + m2 + m3.
Če streljamo na dve ladji, od katerih ima prva nosilnost 20.000 ton,

druga pa 40.000 ton, s plotunom 4 protiladijskih raket in je znano, da ra-
keta uniči prvi cilj z verjetnostjo 80 % (q1 = 20 %), drugega pa z verjetnost-
jo 30 % (q2 = 70 %), bi funkcija potopljene tonaže (Z) imela pri lansiranju
4 raket obliko: Z = 20000 . (1 – q1

n) + 40000 . (1 – q2
m) = 20000 . (1 – 0,2n)

+ 40000 . (1 – 0,7m); pri tem je n + m = 4 rakete. Možne kombinacije raz-
poreditve raket po ciljih so: (1) n = 4, m = 0; (2) n = 3, m = 1; (3) n = 2, m =
2; (4) n = 1, m = 3, in (5) n = 0, m = 4. Pri četrti kombinaciji, ko se na prvi
cilj izstreli 1 raketa, ostale 3 pa na drugi cilj, je Z maksimalen, in to
42.280 ton, kar je 2.680 ton več, kot bi dosegli s suboptimalno razporedi-
tvijo, s katero bi na vsak cilj lansirali po 2 protiladijski raketi. Opisani
model se lahko uporabi za optimizacijo tudi pri streljanju na cilje na kop-
nem, v zraku ipd.

Dinamično programiranje se zelo uspešno uporablja pri večetapnih
procesih. Klasičen primer dinamičnega programiranja je ugotavljanje op-
timalnega kurza približevanja letala oziroma podmornice (čez območje,
ki ga branijo nasprotnikove sile) na njegovi oziroma njeni poti do cilja na-
pada. Zaradi tega se cona okrog cilja razkosa na rajone; vsak rajon brani-
jo sile povsem določene učinkovitosti; kurz letala čez to »šahovnico« je
treba izračunati tako, da letalo prileti do cilja napada s kar največjo stop-
njo verjetnosti, da ne bo sestreljeno, da pa mu pri tem še vedno ostane
dovolj goriva za vrnitev v bazo.

Stohastično programiranje se uporablja za ugotavljanje optimalnih re-
šitev v neopredeljenih okoliščinah (t. j. kadar so del podatkov o situaciji
naključne velikosti). To se npr. zgodi, kadar zanesljivo vemo, da je cilj v
enem od treh rajonov, a ne vemo, v katerem. V tem primeru ocenimo ver-
jetnosti navzočnosti cilja v posameznih rajonih, upoštevajoč, da je njiho-
va vsota enaka 1. Sile, ki ga iščejo, moramo razporediti tako, da ga najde-
jo z največjo skupno verjetnostjo, ki je seštevek zmnožkov verjetnosti
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navzočnosti cilja v vsakem od rajonov s pogojno verjetnostjo, da bodo
sile v rajonu preiskale rajon in odkrile cilj, kadar je v rajonu. Hevristično
programiranje pa je metoda, pri kateri se s selekcijo, zasnovano na logiki,
oddvojijo od možnih samo najverjetnejše opcije, zatem pa zagotovi njiho-
va optimalnost. Čeprav ta metoda ne zagotavlja, da bi bila rešitev vedno
strogo optimalna, pa občutno skrajšuje čas in je zato zelo uporabna. Zato
morajo pri tem pomagati specialisti, ki sodelujejo pri dajanju ocen po
ekspertni metodi.

Metoda mrežnega načrtovanja

Metoda mrežnega načrtovanja in upravljanja (network analysis and ma-
nagement control), ki se uporablja v Vojni mornarici ZDA od leta 1958, je
ime dobila zaradi vizualnih značilnosti načrta, ki se predstavlja v obliki
»mreže«; razvila se je iz teorije grafov, pod vplivom dosežkov na področju
uporabne matematike, računalnikov in razvoja kibernetike94. Njena upo-
raba v Oboroženih silah ZDA je obvezna od leta 1964, in sicer za vse
sisteme, pri katerih so razvojni stroški višji od 25 milijonov ameriških do-
larjev. Njena uspešna uporaba na področju razvoja oborožitvenih siste-
mov je pripomogla, da so jo pričeli uporabljati tudi pri načrtovanju boj-
nih delovanj enot v kompleksnejših operacijah z velikim število različnih
udeležencev, kot so npr. zračnodesantne, pomorskodesantne in druge
operacije. Nadomestila je starejše grafične metode, ki pri vse komplek-
snejšem načrtovanju niso mogle v celoti izraziti časovne odvisnosti med
vsemi dejanji in dogodki v kompleksnih projektih z velikim številom ak-
terjev in procesov, katerih število je – zaradi vse večje zapletenosti sodob-
nih oborožitvenih sistemov in (ali) operacij – naraščalo, spremljalo pa ga
je tudi naraščanje različnih medsebojnih odvisnosti. Poleg tega starih
metod načrtovanja ni bilo mogoče uporabljati za prognoziranje v okoliš-
činah, ko so posamezni dejavniki imeli slučajne velikosti (časi trajanja
posameznih dejavnosti praviloma niso bili konstante, ampak spremen-
ljivke, ki so imele srednjo vrednost in standardni odklon od te vredno-
sti).95

Osnovna področja, na katerih se v vojaški domeni uporablja mrežno
načrtovanje, so: (1) načrtovanje korpusnih in armadnih operacij; (2) letno
načrtovanje urjenja in usposabljanja enot; (3) načrtovanje kompleksnej-
ših vaj, manevrov in poligonskih preizkušanj novih oborožitvenih siste-
mov; (4) načrtovanje učnega in študijskega procesa v štabih in vojaških
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94 Prvič je bila praktično uporabljena med razvojem ameriške strateške balistične pod-
morniške rakete polaris. Dobila je oznako PERT, kar je kratica za Program Evalua-
tion and Review Technique in pomeni tehnika preverjanja in vrednotenja (razisko-
valno-razvojnih – opomba A. Ž.) programov.

95 V. D. Skugarev, L. V. Kudin: Setevoe planirovanie na flote; Voennizdat, Moskva
1973.
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visokih šolah; (5) načrtovanje konstruiranja, izdelave in preizkušanja
oborožitvenih sistemov; (6) načrtovanje preverjanja bojne pripravljenosti
in izurjenosti enot in štabov, (7) načrtovanje izvajanja in kontrole razi-
skav ipd.

Metode mrežne analize (ali mrežnega programiranja) imajo kot osnovo
mrežne modele, ki s svojo pajčevinasto mrežno zgradbo nazorneje od
drugih metod predstavljajo grafično sliko zaporedja in vzajemne poveza-
ve med dejanji in ukrepi, ki jih je treba uvesti pri uresničevanju kakega
projekta oziroma dejanja. Temelj obeh metod so aktivnosti, katerih traja-
nje in povezanost z drugimi aktivnostmi ter dogodki je treba ovrednotiti;
za izvajanje aktivnosti so praviloma potrebni ljudje, sredstva, denar ali
informacije. Razlikujemo dve inačici mrežnega programiranja: metodo
kritične smeri oziroma CPM (Critical Path Method) in metodo vrednote-
nja programa oziroma PERT (Program Evaluation Review Technique).
Prva metoda se uporablja v prvi vrsti pri načrtovanju vojaških operacij,
druga pa pri vojaških raziskovalnih projektih.

Pri metodi CPM se izhaja iz tega, da so časi trajanja posameznih dejav-
nosti deterministični; metoda se ukvarja s tem, koliko časa trajajo dejav-
nosti, kdaj se začnejo in kdaj se končajo ter kakšna sredstva oziroma
stroški so povezani z udejanjanjem posameznih dejavnosti ipd. V nas-
protju z njo poskuša metoda PERT odgovoriti na vprašanje, kdaj in s
kakšno verjetnostjo se bodo zgodili posamezni, zlasti najpomembnejši
dogodki v projektu; pri tej metodi gre torej za verjetnostno (probabilistič-
no), ne pa za deterministično oceno.

Za ponazoritev si oglejmo delovanje štaba artilerijskega bataljona, ki
načrtuje podporo napada pehotne brigade, pri čemer mora štab artilerij-
ske enote čim prej seznaniti poveljnika pehotne brigade, kdaj ga bo arti-
lerijska enota lahko začela podpirati. Poveljnik in štab artilerijske enote
vedo, da morajo med pripravami opraviti številne dejavnosti, da bi lahko
učinkovito podprli pehoto. Tako mora poveljnik artilerijskega bataljona
biti seznanjen z nalogo pehotne brigade, še posebno pa s številom, vrsto
in razporeditvijo ciljev, ki jih bo moral obstreljevati v posameznih fazah
in etapah boja; prav tako mora vedeti, kje bodo med bojem položaji last-
nih enot, da jih ne bi pomotoma obstreljeval. Za to rabi neposreden stik s
poveljnikom pehotne brigade in čas T1. 

Šele ko je seznanjen s temi elementi, lahko presodi, s katerimi bateri-
jami, s katerim strelivom in s katerih položajev bo lahko opravil svojo na-
logo; za to rabi čas T2. Po izteku vsote časov (T1 + T2) poveljnik seznani
poveljnike baterij z nalogo pehotne brigade in s cilji, ki jih bodo morali
obstreljevati, ter s količino in vrstami streliva, ki ga bodo porabili za po-
samezne naloge, potem pa lahko baterije pričnejo s premikom na položa-
je, s katerih bodo podprle pehotne bataljone; prva, druga, tretja in četrta
baterija rabijo za te priprave ustrezen čas t1, t2, t3 in t4. Največji med temi
časi je tmax. Da bi lahko začeli s podporo, morata biti izpolnjena še dva
pogoja: (1) s podporo se lahko prične šele, ko vse baterije zasedejo ukaza-
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ne ognjene položaje, in (2) s podporo se lahko prične, če je obenem kon-
čan tudi proces organizacije sobojevanja med baterijami in bataljoni, ki
jih bodo posamezne baterije podpirale (določeni morajo biti zveza, signa-
li idr.). Ker se baterije premikajo na nove položaje vzporedno z artilerij-
skimi opazovalci (ki so odgovorni za usmerjanje in korekturo ognja po ci-
ljih, ki jih označi poveljnik pehotnega bataljona), je artilerijska enota
pripravljena za nalogo šele takrat, ko je končana najpoznejša med našte-
timi dejavnostmi in so preverjene zveze.

Organizacija sobojevanja je praviloma najbolj potratna z vidika porabe
časa, ker zahteva, da artilerijski opazovalci, ki so odgovorni za usmerja-
nje in korekturo ognja, pravočasno pripravijo in zasedejo artilerijske opa-
zovalnice ter organizirajo zanesljive zveze z artilerijskimi baterijami (ki
bodo podprle bataljone) in pehotnimi bataljoni, ki jih bodo baterije pod-
prle. Opazovalci v sestavi prvega, drugega, tretjega in četrtega bataljona
rabijo za to ustrezne čase c5, c6, c7 in c8. Zaradi daljšega časa, ki se porabi
za organizacijo sobojevanja, je ta dejavnost kritična. Ker so pehotni bata-
ljoni na različnih topografskih objektih, se časi ci, ki so artilerijskim opa-
zovalcem potrebni, da zasedejo položaje, fortificirajo in maskirajo opazo-
valnice ter preverijo zveze, lahko zelo razlikujejo. Artilerijska enota je
popolnoma pripravljena za podporo šele, ko tudi najbolj oddaljena sku-
pina artilerijskih opazovalcev zasede položaj in vzpostavi zveze. Temu
ustreza čas cmax. Mrežni načrt, ki ga dobimo z grafično predstavitvijo
celotnega procesa priprave artilerijske podpore, kaže, da je kritični čas
seštevek: T1 + T2 + T3 + tmax + cmax.

Uporaba metode mrežnega programiranja zagotavlja: 
1) dober pregled in analizo kompleksa vzajemno povezanih dejanj in

ukrepov,
2) odkrivanje časovnih rezerv in rezerv virov ter njihovo gospodarno

uporabo,
3) izvajanje vodenja programa, 
4) logično prognoziranje poteka uresničevanja programa in
5) povečanje učinkovitosti vodenja v celoti ob hkratnem razmejevanju

odgovornosti med voditelji projekta in njegovimi izvajalci.

Odvisno od parametrov, ki se analizirajo, obstajajo mrežni modeli, v ka-
terih se analizirajo dejavniki »čas«, »čas – stroški«, »čas – resursi«, »čas –
stroški – resursi«, »čas – tehnično-ekonomski kazalci«, »čas – stroški –
tehnično-gospodarski kazalci«, »čas – viri – tehnično-gospodarski kazal-
ci«, »čas – število ljudi« in »čas – stroški – viri – tehnično-gospodarski
kazalci«. Kot vire razumemo vse, kar se uporablja v času delovanja, koli-
činsko pa se ne spreminja (npr. število raziskovalcev, število ladij, letal
ipd.).

Metode mrežnega programiranja se lahko v raziskovanjih uporabljajo
za načrtovanje del v raziskovalnih projektih ter za prognoziranje trajanja
in stroškov projektov. Prav tako so zelo primerne za načrtovanje mobili-
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zacije, razvoja oboroženih sil, načrtovanje priprav za operacije idr.
Norme za posamezne dejavnosti, ki se uporabljajo za izdelavo projekta,
se določajo s pomočjo statističnih metod.

Metode teorije iger

Teorija iger je matematična disciplina, ki preučuje količinske zakonitosti
v konfliktnih situacijah, v katerih izid spopada (»rezultat igre«) ni odvi-
sen samo od bojnih delovanj ene strani, ampak tudi od bojnih delovanj
druge. V takih razmerah, še sploh če ima vsaka stran veliko svobodo ak-
cije, je izid težko napovedati. Teorija iger pa gradi rešitve problemov na
tem, da je mogoče vse možne akcije vsake od spopadenih strani izraziti v
obliki hipotez (v teoriji iger se imenujejo »strategije«), katerih verjetnost
uporabe ni znana, ker je odvisna od ad hoc opcij delovanja spopadenih
strani. Na podlagi tega se izdela matrika s »strategijami« obeh strani.

V teoriji iger se vsak boj (oziroma operacija) predstavlja v obliki ma-
trične igre, v kateri so nasprotniki »igralci«, ki imajo nasprotne cilje; za
njihovo uresničitev lahko vsak od akterjev uporablja različne opcije.
Obvezen pogoj je, da je uresničitev cilja enega igralca odvisna od izbire
opcije bojnega delovanja drugega igralca, pri čemer se vnaprej ne ve, za
katero opcijo se bo ta odločil. Kot enostaven primer lahko vzamemo raz-
poreditev sil napadalca in branilca v coni, v kateri – zaradi topografskega
sklopa – obstajajo tri smeri, ki omogočajo prodor do branjenega objekta.
Napadalec lahko za napad izbere eno samo smer, lahko deli sile in napa-
da na dveh ali pa na vseh treh smereh. V prvem primeru pošlje vse sile
na eno smer; v drugem primeru lahko polovico sil pošlje na eno smer,
polovico na drugo, na tretjo pa nič; v tretjem primeru pošlje na vsako
smer tretjino sil. Branilec ne ve vnaprej, katero opcijo bo izbral napada-
lec; tudi on lahko vse sile razporedi za obrambo ene od treh smeri, ali pa
jih deli na dve od treh smeri oziroma zapre s silami vse tri smeri. Kot re-
zultat naštetih opcij branilca in napadalca dobimo matriko z devetimi
možnimi razmerji sil in iz tega izhajajočimi rezultati. Iz nje nato lahko
izračunamo optimalni strategiji napadalca in branilca. Teorija iger je upo-
rabna zelo široko; lahko se uporablja za reševanje problemov s področja
učinkovitosti sil in sredstev, pa tudi – kot se vidi iz prejšnjega primera –
reševanja problemov pri določanju načinov uporabe sil in sredstev v ope-
racijah in bojih. Pri tem se opaža, da se teorija iger manj uporablja na po-
dročju raziskovanj operacij in bojev, predvsem zato, ker z njo ni mogoče
opisati tveganja, presenečenja in drugih dejavnikov, ki v praksi pogosto
odločilno vplivajo na izid bojev in bitk.

Ko gre za učinkovitost oborožitvenih sistemov, se lahko metode teorije
iger uporabljajo za reševanje nadvse raznolikih nalog. Tako se npr. pri
streljanju na konvoj, ki se brani z uporabo mešanice lažnih radarskih in
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toplotnih ciljev, lahko določi, kakšna bi morala biti optimalna struktura
raketnega plotuna (t. j. kolikšen odstotek raket bi moral imeti toplotne in
kolikšen radarske samovodljive glave). Na podoben način se lahko določi
optimalna »mešanica« oklepnoprebojnega in zažigalnega streliva v boj-
nem kompletu, kadar se vnaprej ne ve, kakšni cilji se bodo pojavili med
izvajanjem bojne naloge, itd. Pilot, ki vzleti na bojno nalogo, namreč ne
more vnaprej vedeti, ali bo odkril nasprotnikovo motorno vozilo ali pa
oklepnik, prav tako pa ne more v zraku izbirati najprimernejše strelivo.
Zato se že pred vzletom mora v bobnu s strelivom sestaviti ustrezna kom-
binacija oklepnih in zažigalnih nabojev, ki mu zagotavlja največjo pov-
prečno učinkovitost. Pilotovi »strategiji« sta torej izbiri enih ali drugih na-
bojev, pri čemer vnaprej ne ve, kakšne cilje bo odkril. »Cena igre« je pri
tem verjetnost uničenja odkritega cilja z enim izstreljenim rafalom.

Pomanjkljivost metode teorije iger je v izhodišču, da imata obe spopa-
deni strani identičen cilj, ki se lahko izrazi z enim indikatorjem. V opera-
cijah in bojih pa ni vselej tako, saj lahko npr. ena stran stremi k uničenju
druge, ki pa ima lahko le cilj, da pritegne nasprotnika nase in da se pri
tem uničenju izogne, ne pa simetričen cilj uničiti prvo stran. Tako pojma
»zmaga« ni mogoče izraziti v matriki igre, zato so tudi priporočila, do ka-
terih se pride, neuporabna. Ta pomanjkljivost in hkrati nezmožnost, da
bi se upoštevalo presenečenje in sprejemljivo tveganje, občutno vplivata
na to, da na področju operatike teorija iger ni prišla v širšo rabo.

Splošne učne metode

Ker vojne potekajo le včasih, se oborožene sile v miru večji del časa pri-
pravljajo za vojno tako, da se usposabljajo za vojne naloge v simuliranih
razmerah, ki morajo biti čim bolj podobne razmeram v pravi vojni; to pri-
pravljanje oboroženih sil v bistvu poteka postopno od lažjih oblik k vse
težavnejšim, in sicer skozi specifične oblike in vsebine učenja oziroma
skozi prenos znanj in veščin po (za vse oborožene sile) predpisanih enot-
nih (»standardnih«) empirično preverjenih metodikah. Splošna zna-
čilnost tega instruktivno naravnanega procesa je povezovanje teorije s
prakso, da bi se tako v največji možni meri zagotovila strokovna kompe-
tentnost posameznih vojakov, vojaških enot, štabov in poveljnikov. V bis-
tvu gre pri tem za povezovanje znanj, veščin in dojemanj kolektivnega
bistva oboroženega boja. Nova vse zahtevnejša orožja so pripomogla, da
je postal proces učenja (oziroma usposabljanja) vojakov in štabov za nji-
hovo uporabo v vojni veliko kompleksnejši in dražji kot nekoč. Ker gre za
učenje sui generis, smo v tem učbeniku zajeli tudi to področje, s katerim
se sicer ukvarja posebna disciplina polemistike, ki je na Zahodu znana
pod imenom »vojaška vzgoja in vodenje«96, sicer pa pri nas pod imenom

XXMETODE VOJASKIH VEDXX

96 Hermann Jung: Education, pedagogy and the military (objavljeno v zborniku Jean



118

vojaška andragogika97. Vojaško mirnodobno usposabljanje oziroma uče-
nje, s katerim se pridobivajo znanja in veščine (potrebni za uspešno boje-
vanje), je torej sestavni del mirnodobne priprave oboroženih sil za vojno
in bojna delovanja. Zato se v vseh oboroženih silah že v miru posveča
izredna pozornost didaktično-metodičnemu urejanju procesa usposablja-
nja in urjenja poveljstev in štabov ter njegovi logistični podpori, vse z na-
menom, da se po eni strani doseže čim višja stopnja učinkovitosti in ra-
cionalnosti delovanja enot kot celote, po drugi pa, da se s tem ustvarijo
možnosti za vrhunsko kakovost in standardizacijo procesa sprejemanja
odločitev na taktični, operativni in strateški ravni98. Pri tem si v vseh
oboroženih silah prizadevajo za sintezo teoretskih in praktičnih oblik in
vsebin učenja99.

V nasprotju z drugo polovico 19. stoletja, ko je bil močan poudarek na
izpopolnjevanju metod, ki so se uporabljale za urjenje, izobraževanje in
vzgojo vojakov, podčastnikov in taktičnih enot, se od tistega obdobja
dalje posveča vse večja pozornost izobraževanju in vzgoji višjih častni-
kov, še posebno generalštabnih100. Zasluga za ta zasuk gre v marsičem
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Callaghan, Franz Kernic: Armed Forces and International Security, str. 261–265; LIT
VERLAG, Munster 2003.

97 Vojaška andragogika je disciplina andragogike, ki preučuje, odkriva in oblikuje za-
konitosti in izkušnje na področju izobraževanja in vzgoje vseh pripadnikov oborože-
nih sil tako v miru kot v vojni. V nekaterih oboroženih silah se to področje še vedno
obravnava znotraj pedagogike. Vojaška andragogika kot sistem vsebuje splošno vo-
jaško andragogiko, vojaško didaktiko in posebne metodike (za vojake, za podčastni-
ke, za častniške kandidate, za častnike) ter metodike za posebne predmete (npr. tak-
tiko, topografijo itd.); ni zožena le na kolektivne dejavnosti v enotah in štabih med
delovnim časom, ampak vsebuje tudi metodike izobraževanja izven delovnega časa
ter metodike samoizobraževanja (Vojni leksikon, str. 25; VIZ, Beograd 1981; Vojna
enciklopedija, II. izdaja, 10. zvezek, str. 549–551).

98 V JLA je obstajal poseben pravilnik (z naslovom Metodične osnove vojaško-strokov-
nega usposabljanja starešin, poveljstev in štabov v oboroženih silah; ZSLO – Gene-
ralštab JLA – IV. Uprava, Beograd 1979), ki je imel 189 strani in je nosil oznako »vo-
jaške skrivnosti«. Uporabljala ga je tudi TO RS.

99 To ne pomeni, da proces učenja ne poteka, kadar kaka vojska nima ustrezne učne
baze, knjižnic, raziskovalnih inštitutov, vojaških šol, preverjenih metodik ipd. V
zvezi s tem je poučen pogovor, ki ga je imel poznejši sovjetski maršal, takrat pa še
poveljnik polka Žukov leta 1923 s svojim poveljnikom divizije. Žukov se mu je prito-
žil, da imajo staro orožje, v enotah uporabljajo konjenico kot v prvi svetovni vojni
ter da nimajo znanj, poveljnik mu je rekel: »To drži … Prizadevamo si, da bi naši
poveljniki končali vojaške in politične tečaje in akademijo. Toda to je dolgotrajen
proces, šol pa imamo za zdaj še malo. Nekaj časa se boste pač morali učiti sami.«
(Žukov: Spomini in razmišljanja, str. 80, 107; DZS, Ljubljana 1969).

100 V prvem obdobju je bil močan poudarek na urjenju (»drilu«), da so vojaki in enote
dosegli podnevi in ponoči predvidene hitrosti premika na daljših pohodih, sposob-
nost hitrega premagovanja naravnih ovir, hitrega vkopavanja, maskiranja in izdela-
ve fortifikacijskih objektov, prav tako pa predvideno točnost in hitrost streljanja.
Norme so dosegali s stalnim ponavljanjem in preverjanjem. Za motivacijo so zato
organizirali tekmovanja, uvajali najrazličnejše nagrajevalne ukrepe, kadar pa norm
niso dosegli, so sledila tudi kaznovanja.
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načelniku nemškega generalštaba feldmaršalu Moltkeju, ki se je od svo-
jih predhodnikov razlikoval po tem, da ni vztrajal pri slepi poslušnosti
podrejenih častnikov, ampak mu je šlo za samostojnost in ustvarjalnost
podrejenih oficirjev. To najbolje ponazorijo njegove besede, izrečene leta
1878, potem ko je posplošil izkušnje iz treh zmagovitih vojn, v katerih je
sodeloval. Ko je videl podcenjevalni odnos mnogih sodobnikov do teorije
in njihovo poveličevanje enotovnega »drila«, je takrat rekel: »Čeprav nas
teoretično znanje samo po sebi ne pripelje do zmage, ga vseeno ne
smemo popolnoma zanemariti. Od tega, da nekdo ‘ve’, do tega, da to
tudi zmore ‘narediti’, je samo en korak, medtem ko je od ‘ne vedeti’ do
‘znati narediti’ potrebno veliko več. Najboljši poduk za prihodnost dobi-
mo iz svoje izkušnje; ker pa nam ta vedno ne daje veliko, se moramo
opreti tudi na izkušnje drugih, t. j. na zgodovino vojne veščine.«101 Zanj
so bila zato vrhunec izobraževanja in vzgoje generalštabnih oficirjev vsa-
koletna študijska skupinska potovanja, ki jih je vodil on osebno ter pri
tem postavljal podrejenim naloge, nato pa ocenjeval njihove rešitve. Za
Moltkeja so bile že leta 1878 »naravne učilnice« bodoča bojišča prve sve-
tovne vojne, skupinski problemski poduk pa najboljša »aplikativna me-
toda poduka«, s katero je preverjal znanja oficirjev, ki so jih pridobili s
samostojnim študijem zgodovinskih primerov.

Na obliko in vsebino normativov, s katerimi je danes urejen proces us-
posabljanja in urjenja poveljništev in štabov v kaki armadi, vplivajo cilji
in naloge enot (npr. v oklepnih enotah se štabi usposabljajo za drugačne
naloge kot v zračnodesantnih enotah), njihova oborožitev in oprema,
stopnja izobraženosti vojaških kadrov (npr. kadri enot, sestavljenih iz
profesionalcev, kot so npr. letalske enote, se bistveno razlikujejo od ka-
drov vpoklicanih rezervnih enot), velikost enot (v polku in brigadi se raz-
likujejo od korpusa in armade), razpoložljiv čas, infrastruktura (poligoni,
oprema štabov z računalniki idr.), kakor tudi izkušnje udeležencev celot-
nega procesa usposabljanja.

Učne metode, ki se uporabljajo pri usposabljanju oboroženih sil za na-
loge, ki bi jih izvajale v vojni, se lahko opredelijo kot ciljno usmerjeni po-
stopki predavateljev in tistih, ki se usposabljajo, njihov namen pa je, da
se s skupnimi prizadevanji in s pomočjo preučevanja učnega gradiva in
uporabe razpoložljivih učnih sredstev (poligonov, vadišč, strelišč, labora-
torijev, učilnic, maket, imitacij, filmov, učbenikov in priročnikov, raču-
nalnikovsimulatorjev, imitatorjev.ipd.) dokopljejo do potrebnih znanj,
veščin, navad in osebnih sposobnosti102.

Te metode, ki so z vidika našega učbenika v žarišču naše pozornosti,
so pri usposabljanju častnikov tele:

XXMETODE VOJASKIH VEDXX

101 Fridrih fon Kohenhauzen: Od Šarhorsta do Šlifena, str. 276–279; Geca Kon, Beograd
1936.

102 Dr. Ilija Mrmak: Metode vojne nastave, str. 24–25; VIZ, Beograd 1967.
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a) Z ustno metodo se snov lahko podaja v obliki predavanja, pripovedo-
vanja, opisovanja, pojasnjevanja in dokazovanja.

b) Metoda razprave (metoda diskusije) lahko poteka v celotni učni skupi-
ni (v skladu s številom in zaporedjem vprašanj, ki jih določi predava-
telj, ki praviloma tudi določa, kdo bo odgovarjal na posamezna vpraša-
nja), znotraj celotne skupine v manjših skupinah (5–7 častnikov) ali pa
v obliki panelne razprave pred skupinami 25–80 udeležencev, in to
tako, da znani strokovnjaki podajo svoje poglede na skupni problem,
pri čemer ga osvetljujejo pogosto z zelo različnih, ne redko tudi nas-
protnih stališč.

c) Metoda pogovora (dialoška metoda) lahko poteka tako, da vprašanja
postavljajo udeleženci usposabljanja, odgovarja pa vodja usposab-
ljanja, ali pa nasprotno – vodja usposabljanja postavlja vprašanja, na
katera nato odgovarjajo udeleženci usposabljanja; kot zelo praktično
se je pokazalo, da se pogovor organizira o kakem problemu.

č) Metoda demonstracije temelji na nazornem prikazovanju konkretnega
predmeta (oborožitvenega sistema, opreme, streliva idr.), konkretnega
postopka (npr. napada oklepne enote na utrjeni položaj, napada letala
na maketo mostu idr.) ali njihovih modelov – sheme letala, preseka
topa ali granate, filma o napadu letala in posledicah tega napada na
zadetem cilju ipd.. Pri tem ne gre za navadno opazovanje, ampak za
osmišljen intelektualni trud vseh udeležencev demonstracije, ki med
opazovanjem samostojno odkrivajo podrobnosti in jih smiselno pove-
zujejo, pri čemer uporabljajo vsa čutila.

d) Na koncu, a ne nazadnje bi bilo treba upoštevati, da imajo v domeni
usposabljanja častnikov in oboroženih sil kot celote za vojno največjo
vlogo in pomen metode različnih vojaških vaj. Njihov pomen smo
lahko spoznali iz Moltkejevih še vedno zelo aktualnih besed, omenje-
nih na začetku tega poglavja, zato so podrobneje opisane pri temeljnih
metodah vojaških ved; gre za podpoglavja, ki se nanašajo na aplikativ-
ne oblike in vsebine, kot so vojne igre, enotovne vaje in manevri ter
poveljniško-štabne in štabne vaje.

V sklopu predstavljenih metod, ki se v praksi najpogosteje uporabljajo
kombinirano, se kot standardne organizacijske oblike uporabljajo: (1)
učna ura; (2) vaja (kakršne so opisane v poglavjih o PŠV, ŠV ter manevrih
in vajah enot); (3) seminar; (4) instrukcije in (5) učni zbor103. Učna ali šol-
ska ura traja načeloma 45 minut in je v bistvu najpogostejša oblika, pred-
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103 Načini izvajanja teh oblik in vsebin niso odvisni samo od učnih programov ter kvali-
ficiranosti izvajalcev in udeležencev (oziroma nadzornikov oziroma ocenjevalcev uč-
nega procesa), ampak tudi od »učne baze«, ki se iz generacije v generacijo oboroži-
tvenih sistemov spreminja in postaja vse zahtevnejša. Če je nekoč učni proces
potekal v učilnicah (teoretični del) in na poligonih (praktični del), zdaj njegov velik
del poteka na imitatorjih, simulatorjih, trenažerjih in v »taktičnih laboratorijih«, kjer
so integrirani vrhunski dosežki matematičnega modeliranja, programov umetne in-
teligence in sodobne elektronike.
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stavlja pa logično, didaktično in psihološko celoto. Lahko se izvaja v šti-
rih oblikah: 
a) Pri individualni obliki vsak udeleženec samostojno preučuje ali rešuje

manjši problem; določil mu ga je predavatelj, ki mora zato zelo dobro
poznati zmogljivosti in znanja vseh udeležencev učnega procesa.

b) Pri frontalni obliki je težišče na izvajalcu predavatelju, ki predstavlja
snov, tako da jo razčleni na več manjših podcelot, ki jih nato poveže v
smiselno celoto.

c) Pri skupinski obliki predavatelj vsakemu udeležencu procesa določi
manjšo logično podceloto, pri čemer predavatelj nato poskrbi, da na-
stope in predstavitve udeležencev poveže v strnjeno smiselno celoto.

č) Kombinirana oblika predstavlja sintezo vseh treh prej omenjenih
oblik; ker zahteva več časa, se praviloma izvaja v blokih, sestavljenih iz
več učnih ur.

Seminar je pomembna organizacijska oblika, ki vzpodbuja in razvija sa-
mostojno in ustvarjalno delo častnikov in njihovo poglobljeno seznanja-
nje s preučevano snovjo. Njegova prednost je predvsem v tem, da preda-
vatelju in drugim udeležencem omogoča vpogled v stopnjo znanja, s
katero je vsak od udeležencev seminarja opravil svoj del naloge, kakor
tudi to, kako udeleženci medsebojno povezujejo samostojno pridobljena
znanja. Na uspeh seminarja vplivajo priprave vseh udeležencev, pri če-
mer je temeljna vloga predavatelja v tem, da izbere ustrezno temo, ki se
da seminarsko obdelati, da določi literaturo in čas za njeno realizacijo ter
da zagotovi prostor, čas in druge elemente infrastrukture (projektorje, ra-
čunalnike, ozvočenje, grafoskope, mikrofone, CD ipd.); zelo pomembno
je, da v fazi priprav usmeri vsakega udeleženca seminarja na konkreten
problem, ki ga mora samostojno rešiti do pričetka seminarja, in da ga
med konsultacijami (govorilnimi urami) pripravi za referiranje na semi-
narju. Vsak od udeležencev se mora pripraviti za svoj nastop, pri čemer
ima pomembno vlogo uporaba shem, posnetkov, zemljevidov, prosojnic,
disket, zgoščenk, po potrebi pa tudi tonskih zapisov, prosojnic ali filmov
za projiciranje ipd. Med potekom seminarja je vloga predavatelja v tem,
da skrbi, da vsi udeleženci seminarja spoštujejo dnevni red in časovne
omejitve, ter da usmerja razpravo med njimi in da na koncu oblikuje
sklepe seminarja.

Instrukcije so posebna organizacijska oblika, ki je predvidena za izva-
jalce usposobljanja v enotah, da bi se jim bilo lažje didaktično-metodično
čim bolje pripraviti za učni proces v enotah, oziroma da lahko čim uspe-
šneje prenesejo svoja znanja na druge častnike, podčastnike in vojake.
Splošne instrukcije se praviloma izvajajo za daljše obdobje usposablja-
nja; če se npr. načrtuje večja vaja korpusa ali armade, za katero trajajo
priprave več mesecev, se pred pričetkom priprav za vajo za vse udeležen-
ce organizirajo splošne instrukcije. Neposredne instrukcije se izvajajo z
izvajalci usposabljanja neposredno pred začetkom usposabljanja častni-
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kov ali vojakov; če je npr. glavna vsebina vaje zračno desantiranje, se z iz-
vajalci vaje organizirajo neposredne instrukcije o vkrcavanju desanta,
prevozu desanta do rajona bojnih delovanj, izkrcavanju desanta in pro-
doru desanta v globino nasprotnikove obrambe do zavzetja glavnega ob-
jekta. Instrukcije se po cilju delijo na strokovne (glavna vsebina teh je
npr. vkrcavanje na desantne ladje, prekrcavanje z desantnih ladij na de-
santne jurišne čolne ipd.) in metodične (v tem primeru se npr. določi šte-
vilo ur za posamezne teme, določijo učna sredstva, način uporabe poligo-
nov ipd.).

Učni zbor je posebna oblika predstavitve priprave novih načinov uspo-
sabljanja in urjenja, priprave novih oborožitvenih sistemov za uporabo,
novih načinov uporabe sil in sredstev, novih načinov sodelovanja med
enotami ipd. Cilj je, da se častniki, ki so odgovorni za izvajanje usposob-
ljanja, s predstavitvijo čim nazorneje seznanijo s pravilnim izvajanjem
usposabljanja enot in problemi, ki jih bodo pri tem morali reševati v
praksi. V ta namen se določijo vodja predstavitve – poveljnik enote in
njemu podrejena vzorčna enota, ki se v ta namen posebej pripravijo. Os-
tali, ki se udeležijo zbora, morajo biti pravočasno seznanjeni s časom,
prostorom in vsebino zbora, tako da se lahko pred pričetkom zbora (s
preučevanjem literature) pripravijo za učna vprašanja, ki bodo predstav-
ljena na zboru, ter za razpravo, ki sledi zboru. Kadar se na zboru želijo
udeleženci seznaniti z novimi orožji, se praviloma organizira najprej teh-
nični zbor, na katerem se prikažejo posamezni sklopi orožja, vrste streli-
va, polnjenje orožja s šolskim strelivom, namerilne naprave za dnevno in
nočno streljanje, orodja za popravilo orožja ipd. Kadar se na zboru želijo
udeleženci seznaniti z delovanjem orožja v boju, se praviloma organizira
taktični zbor, na katerem se predstavi celoten proces od odkrivanja in
prepoznavanja cilja, prek določanja prehitka in izbire vrste streliva do
odpiranja ognja in korekture morebitnih zgreškov, vse dokler se ne dose-
že zadetek v cilj oziroma uničenje cilja. V nekaterih primerih se lahko
tehnični in taktični zbor združita v enoten taktično-tehnični zbor.

Pomembno je poudariti, da sodobne tehnologije odpirajo pot novim
metodam. Med njimi bi bilo treba poudariti mesto in vlogo študija na da-
ljavo. Izkušnje tujih oboroženih sil kažejo, da so televizija, medmrežje,
baze (računalniško dostopnih) podatkov, zgoščenke, filmi, matematično
modeliranje ter diskete v povezavi z vse večjimi zmogljivostmi računalni-
kov ustvarili zelo ugodne razmere za daljinski prenos znanj, za samosto-
jen študij, za izvajanje učnih vaj na daljavo (distant learning), prav tako
pa tudi za ocenjevanje znanj in veščin. To novo področje ni izredno po-
membno samo zato, ker omogoča hiter dostop do podatkov, ampak pred-
vsem zato, ker odpira možnost za »individualizacijo« in »demokratizaci-
jo« učenja, še posebno takrat, kadar motiviranih posameznikov v enotah
ni mogoče poslati na redni študij.
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TEMELJNE METODE, KI SO V RABI 
V RAZISKAVAH V VOJAŠKIH VEDAH

Že v poglavju, kjer je bila predstavljena evolucija metod, ki so bile doslej
v teoriji in praksi v uporabi v miru za urjenje in pripravljanje oboroženih
sil za vojno in v vojni za presojo razmer in sprejemanje odločitev, je bilo
poudarjeno, da sta od pradavnih časov do danes imeli prvorazredni
pomen dve skupini metod. Za izobraževanje in usposabljanje častnikov
za vojno in oboroženi boj so imele v miru največji pomen učne metode,
ki so kot posebna oblika problemskega pouka omogočale učenje na mo-
delih vojne in oboroženega boja; v to kategorijo sodijo večetapne vojne
igre, ki so bile pravzaprav modeli oboroženih spopadov, v katerih so
igralci pod nadzorom sodnika oziroma vodstva vaje presojali razmere in
sprejemali odločitve, nato pa so se – po presoji sodnikov – spopadali z
njihovimi posledicami. Ko je enkrat do vojne prišlo, so prvorazredni
pomen dobile prav metode presoje razmer in sprejemanja odločitev, ki so
jih pred tem v miru uporabljali na vojnih igrah.

Med antologijske primere tesne povezanosti vojaških učnih iger (»mo-
delov vojne«) in metod odločanja v konkretni vojni sodi primer, znan iz
nemške vojske v drugi svetovni vojni, ko so nemški poveljniki, ki so leta
1940 hitro prodirali skozi Ardene v Francijo, zaradi časovne stiske, v ka-
teri so se znašli, na reki Meusi posegli kar po poveljih iz elaborata vojne
igre (ki so jo pred tem preigrali v Koblenzu kot poskus, na katerem so
preverjali uresničljivost drznega prodora oklepnomehaniziranih enot
skozi Ardene) in jim spremenili le datume. Znano je, da so v teku zgodo-
vinskega razvoja vojaških ved med obema dejavnostima (sprejemanjem
odločitev na igrah in sprejemanjem odločitev na realnem bojišču) obsta-
jale močne interakcije, ki se vidijo v tem, da so igre dvigale raven znanj in
veščin, potrebnih za reševanje različnih primerov psevdobojev, psevdo-
bitk in psevdooperacij, realni primeri vojn, bojev, bitk in operacij pa so
bogatili bazo za oblikovanje novih iger. V tem poglavju bo zato poudarek
na eni strani na metodah presoje razmer in sprejemanja odločitev v
bojih, bitkah in operacijah, na drugi pa na metodah oblikovanja iger, s
katerimi se simulirajo boji, bitke in operacije.

Metoda razvoja oboroženih sil in razvoja oborožitvenih sistemov

Kakor države se morajo tudi oborožene sile nepretrgoma prilagajati spre-
membam v širšem okolju in vojaškim grožnjam. Splošna značilnost tega
procesa je, da v njem oborožene sile želijo že v miru pridobiti prednosti
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pred potencialnimi nasprotniki ali (in) tekmeci. Številni zgodovinski pri-
meri prepričljivo kažejo težke posledice, do katerih je vedno prišlo,
kadar so oborožene sile ali pa le njihove posamezne zvrsti (kopenska voj-
ska, letalstvo, mornarica) zaostale v razvoju ali stagnirale104. »Odziv« na
spremembe v okolju zajema pravočasno popolnjevanje oboroženih sil z
moštvom, oblikovanje in organiziranje enot, njihovo razporeditev, urje-
nje, šolanje častnikov in podčastnikov, nabavo novih orožij in opreme,
sprejemanje ustreznih vojaških pravilnikov in zakonov, financiranje, iz-
gradnjo vojaških objektov ter izbiro ustrezne doktrine vojaške obrambe.
Ker se za ta namen porabijo velika denarna sredstva, ki se jih ne da zago-
toviti v enkratnem znesku, se razvoj načrtuje dolgoročno, praviloma v
obliki programov za obdobje 5–10 let.

Čim bolj je mednarodno okolje razburkano in čim večja je verjetnost,
da bo prišlo do izbruha vojne, tem pomembneje je, da se države in oboro-
žene sile pravočasno in na primeren način odzovejo na grožnje. Razum-
ljivo je, da ima v tem procesu vojaška obveščevalna služba, katere glavna
naloga je, da odkriva vojaška ogrožanja, izredno pomembno vlogo. Raz-
voj oboroženih sil je sestavni del integralnega razvoja države, ki vedno
poteka pod močnim vplivom odločitev vladajoče elite in njene notranje
politike ter z njo tesno povezane zunanje politike. Za razvoj oboroženih
sil je po eni strani značilna multidisciplinarnost (ki se kaže v tem, da v
procesu prilagajanja oboroženih sil izzivom prihodnosti, sodelujejo ob-
veščevalci, operativci, tehnični izvedenci, izvedenci za vojaško industrijo,
vojaškogospodarski izvedenci.idr.), po drugi pa dolgoročnost.

Razlikujemo dve osnovni vrsti razvoja oboroženih sil: prediktiven raz-
voj in reaktiven razvoj. Pri prediktivnem razvoju skušajo državni organi
skupaj z vojaškimi oblastmi predvideti grožnje in se vnaprej premišljeno
in sistematično pripraviti za morebitno vojno; v ta namen se pravočasno
določijo denarna sredstva ter že v miru zakonsko uredi, kdo in pod kate-
rimi pogoji je lahko pripadnik oboroženih sil, koliko sredstev bo porab-
ljeno za posamezne obrambne sektorje, koliko vojakov bo vojska imela v
miru in v vojni, kako bo organizirana, urjena in oskrbovana ter kakšno
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104 Med temi primeri sta v ospredju primer rimske države pred prvo punsko vojno
(264–241pr. n. št.) in podoben primer carske Rusije med krimsko vojno (1853–1856).
Rimljani so se kot kopenska sila spopadli s Kartagino, ki je imela premoč na morju,
in niso mogli izkoristiti svoje prednosti v številu in kakovosti pešakov, vse dokler je
Kartagina imela premoč na morju. Šele ko so tudi sami zgradili močno bojno floto,
so lahko osvojili Sicilijo in prenesli vojno na ozemlje severne Afrike ter nato v na-
slednji vojni uničili Kartagino. Podobno se je zgodilo carski Rusiji, ki je na začetku
druge polovice 19. stoletja še vedno imela floto pretežno na jadra (od 36 bojnih ladij
in fregat je le 11 ladij imelo parni pogon!), s katero se je v Črnem morju zelo uspešno
bojevala proti Turčiji, a je bila brez moči, ko so jo napadle flote zahodnih evropskih
držav. V njeni sestavi je bilo 89 bojnih ladij in fregat, od tega pa kar 54 parnih ladij z
debelim oklepom. Ruska flota pri takšnem razmerju sil na morju ni mogla preprečiti
izkrcanja zavezniškega pomorskega desanta, s katerim so zahodni zavezniki pozne-
je premagali tudi rusko kopensko vojsko (S. E. Zaharov idr.: Istorija voenno-morsko-
go flota, str. 64–5; Voenizdat, Moskva 1969).
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obliko in vrsto vojne bo vodila država idr. Pri reaktivnem razvoju je zna-
čilno, da država in oborožene sile (bodisi zaradi podcenjevanja nevarno-
sti za izbruh vojne, bodisi zaradi podcenjevanja nasprotnika ali zaradi
napak v presoji razmer) vzdržujejo status quo, dokler se ne pojavi nepo-
sredna vojna nevarnost ali izbruhne vojna. Takrat poskušajo v naglici re-
šiti problem in posegajo po nekonvencionalnih rešitvah. Pogosto se »ko-
rigirani razvoj« izvaja, kadar po izgubljeni vojni pride do okupacije in
vstaje, pri čemer se enote vstajnikov organizirajo v manjše skupine in od-
delke, ki se – po meri naraščanja števila vstajnikov, večanja količine nji-
hovega orožja in znanj ter veščin, pridobljenih v vojni – postopno zdru-
žujejo v brigade, korpuse, armade in večje oddelke105.

Da so že v antiki ločili metode razvoja oboroženih sil od metod ocene
razmer in sprejemanja odločitev za uporabo oboroženih sil na bojišču,
kažejo ostanki fortifikacijskih sistemov, ki so jih gradili dolga stoletja in
od katerih so mnogi ostali ohranjeni vse do naših dni. Med najstarejše
materialne dokaze dolgoročnosti takratnih vojaških razvojnih projektov
te vrste spada kitajski zid; začeli so ga graditi že v 5. stoletju pred našim
štetjem, nato pa z večjimi ali manjšimi premori dograjevali, popravljali,
širili in podaljševali vse do 17. stoletja106. Ko so na njem prenehala dela,
je bila njegova dolžina 2.414 km, skupaj s podaljški in dodatki pa okoli
4.000 km. Čeprav ni uspel ustaviti prodorov severnih narodov v Kitajsko,
je vseeno pomemben kot dokaz, da je bil več kot dva tisoč let v žarišču
pozornosti vseh kitajskih vladarjev. Podobne, čeprav manjše fortifikacij-
ske sisteme so skoraj celo tisočletje razvijali tudi v starem Rimu, nato
tudi v Bizancu. Zanimivo je, da so še v obdobju med prvo in drugo sve-
tovno vojno v skorajda vseh evropskih državah celo desetletje sistematič-
no utrjevali mejne fronte.

Danes se razvoj v najširšem pomenu besede na področju vojaških ved
pojavlja kot množica dejavnosti, ki imajo končni cilj, da v časovno
natančno opredeljenem daljšem obdobju (5–10 let) dosežejo, da se oboro-
žene sile preoblikujejo v novo organizacijsko celoto, ki bo kos novim
grožnjam, izzivom in nalogam v prihodnosti. Od tod sledi, da je razvoj
oboroženih sil v razvitih državah sestavljen iz razvoja KOV (1), razvoja
VL in ZO (2), razvoja VM in obalne obrambe (3), razvoja sil za specialno
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105 V nasprotju s prvo vrsto razvoja, ki je značilna za večino držav, pride do druge vrste
razvoja, kadar vojska razpade ali se mora umakniti s svojega ozemlja. Med drugo
svetovno vojno so mnoge vstajniše enote do konca vojne delovale kot diverzantske
in gverilske skupine; praviloma so imele nad njimi nadzor posamezne politične
stranke, ki so vzpostavile lastne milice (tako je bilo npr. v Italiji, Franciji, Poljski,
Belgiji, Nizozemski ipd.). Gverilski oddelki in partizanske enote so prerasli v redno
vojsko le na Kitajskem, v Grčiji, v Albaniji in v takratni Jugoslaviji. V teh treh prime-
rih so imele ključno vlogo nacionalne komunistične partije, ki so vzporedno z oboro-
ženim bojem proti okupatorju in kolaboracionistom vzpostavile zakonodajno, sodno
in izvršno oblast, podobno kot je to v Rusiji storila SKPB po oktobrski revoluciji
(1917).

106 Vojna enciklopedija, II. izdaja, 4. zvezek, str. 344.
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vojskovanje (4), razvoja strateških jedrskih sil (5), razvoja vesoljskih sil (6)
in razvoja vojaške infrastrukture (7) ter razvoja vojaškega sistema šolanja
in izobraževanja, vključno z razvojem raziskovalnih institucij (8). Sestav-
ni del razvoja je tudi nova doktrina, ki mora upoštevati vse naštete raz-
vojne dosežke, predvsem pa mora biti takšna, da po eni strani uspešno
spremlja spremembe materialne baze – novih orožij in opreme, po drugi
pa spremembe v razmerju sil in v vojaških doktrinah v širšem mednarod-
nem okolju. V tujih armadah se z načrtovanjem razvoja oboroženih sil v
celoti ukvarjajo posebni oddelki v generalštabih, ki se opirajo na načrte
razvoja obrambnega sistema v celoti (s katerimi se ukvarjajo posebni od-
delki v obrambnih ministrstvih).

Kadar v državi prihaja do intenzivnih notranjih sprememb (npr. zaradi
notranje krize, zaradi poraza v vojni, zaradi revolucije, zaradi sklepanja
pogodbe o zavezništvu s kako koalicijo, zaradi sklepanja mirovne pogod-
be po končani vojni ipd.), se za razvoj pogosto uporablja izraz »reforma«;
s tem se želi poudariti, da se izhaja iz obstoječega stanja oboroženih sil
ali obrambnega sistema v celoti, namen tega pa je, da bi po končanem
razvoju dosegli kakovosten in (ali) količinski skok v zmogljivostih obram-
bnega sistema v celoti ali pa le oboroženih sil. Predvsem se pri reformi
izhaja iz tega, da se morajo oborožene sile in obrambni sistem v celoti
prilagoditi novi družbeni in (ali) vojaško-tehnični realnosti realnosti.

Obstajajo tri osnovne paradigme razvoja oboroženih sil: prva, uteme-
ljena na postopnem in premišljenem spreminjanju obrambnega sistema
in vojske, izhaja iz zaporedja manjših korakov in ima namen, da se konč-
ni cilj doseže čim postopneje in s čim manjšimi pretresi za obstoječi si-
stem; druga, utemeljena na korenitih spremembah, ki naj bi jih dosegli v
čim krajšem času, izhaja iz tega, da je treba opustiti ali celo razrušiti stari
sistem in kot njegovo alternativo oblikovati povsem nov (proti)sistem;
tretja je sinteza prve in druge paradigme, in sicer tako, da se na nekate-
rih področjih deluje postopno in premišljeno, na drugih pa izvajajo hitri
in radikalni posegi. Tveganje prve paradigme je, da je počasna in da zato
lahko zamuja za potezami morebitnega nasprotnika. Tveganje druge pa-
radigme je v tem, da je v trenutku, ko se zavrže stari sistem, ni pa še obli-
kovan novi, država izredno ranljiva, oziroma da ima številne negativne
stranske učinke.

Klasičen primer prve paradigme je bilo oblikovanje Rdeče armade v
Rusiji po stihijski demobilizaciji carske vojske, ki se je po februarski revo-
luciji leta 1917 razsula pod vplivom boljševiške pacifistične agitacije in
revolucije. V prvi fazi so boljševiki formirali v mestih (oziroma, točneje, v
tovarnah) prostovoljsko delavsko milico, ki so ji nato dali ime Rdeča
garda, po vzoru enot, ki so sodelovale v uličnih bojih proti carski vojski
med prvo rusko revolucijo od leta 1905 do leta 1907.107 Značilno je, da so
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Moskva 1977.



127

v te novoustanovljene teritorialne enote sprejemali tudi tujce (vojne ujet-
nike, prostovoljce iz inozemstva idr.), ki so se prostovoljno priključili gar-
distom. Svet ljudskih komisarjev, ki je moral organizirati obrambo nove
sovjetske oblasti, je v začetku leta 1918 sprejel dekret o organiziranju
»delavsko-kmečke Rdeče armade« (Raboče-krest’janskaja Krasnaja Armi-
ja = RKKA) in »delavsko-kmečke Rdeče flote« (Raboče-krest’janskij
Krasnyj flot =RKKF), v katere bi lahko vstopali le delavci in kmetje, in to
samo na prostovoljni podlagi. Nato so se v prvi polovici leta 1918 enotam
RKKA začele priključevati tudi enote teritorialne Rdeče garde. Jedro ko-
penske vojske je bil 1. korpus, ki je imel v aprilu 1918 samo 200.000 pri-
padnikov. Ker se zaradi uničujočih posledic prve svetovne vojne v to
novo armado niso hoteli javljati prostovoljci in je njihovo število bilo po-
vsem nepredvidljivo, so reformatorji že poleti 1918 spremenili sektaški
(»razredni«) način in po vzoru carske vojske ponovno uvedli splošno mo-
bilizacijo. Ker za organiziranje in poveljevanje novi armadi boljševiki
niso imeli kvalificiranih kadrov, so julija 1918 pričeli mobilizirati oficirje
bivše carske vojske, ki so januarja 1919 predstavljali 75 % celotnega stare-
šinskega kadra Rdeče armade. Da bi dosegli nadzor nad temi vojaškimi
strokovnjaki (imenovali so jih »voenspeci«, kar je bila kratica od voennye
specialisty), ki jih je vodstvo revolucije mobiliziralo, so vzporedno uvedli
institucijo vojaških političnih komisarjev. Reformirana vojska je bila tako
utemeljena na načelu »dvostarešinstva«, saj so »politični komisarji« imeli
pravico veta.

Primer druge paradigme je razvoj kopenskih sil jugoslovanske kraljev-
ske vojske v zadnjih petih letih pred izbruhom druge svetovne vojne. V
generalštabu so se zavedali, da druge oborožene sile, predvsem pa Nem-
čija in Italija, ki sta bili potencialni nasprotnici, pospešujejo razvoj letal-
skih sil in oklepnih enot. Ocenili so, da bo za uspešno obrambo države
največja ovira nasprotnikovo letalstvo, ker so verjeli, da se bodo enote
kopenske vojske na za tanke zelo težavnem terenu lahko tankom uspe-
šno postavile po robu na utrjenih položajih z ovirami in topovi. Da bi
okrepili obrambno moč kopenske vojske, so v skladu s tem velik del
obrambnega proračuna porabili za utrjevanje mejnih odsekov. Pri določa-
nju te prioritete so močno podcenjevali mobilnost tankov, precenjevali
pa vlogo utrdb, hribovitega zemljišča, gozdov, rek in drugih naravnih
ovir. V skladu z oceno o večji ogroženosti iz zraka so takrat v tujini po-
stopno začeli nabavljali protiletalske topove in mitraljeze, a so pri tem
povsem zapostavili premičnost in maskiranje kopenske vojske (vse enote
kopenske vojske so se lahko premikale le peš kot v prvi svetovni vojni,
pri čemer so pratež sestavljali vozovi s konjsko in volovsko vprego), še
posebej pa protitankovsko artilerijo. V letalstvu so v skladu z omenjeno
oceno sicer kupili večje število sodobnih lovskih letal, ki pa so jih upo-
rabljali na stare načine; razdelili so jih po posameznih conah, ki so jih
branile kopenske armade. Pogubne posledice takšnega ukrepa so se po-
kazale že v prvih dnevih vojne; enote kopenske vojske se s statično
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obrambo niso nikjer mogle uspešno postaviti po robu nemškim oklep-
nim enotam, ki so se na glavni smeri že v prvih dveh dnevih vojne pre-
bile v operativno globino. Zaradi napačne uporabe lovskih letal se je
zgodilo, da je prestolnico države, na katero so bile usmerjene glavne nas-
protnikove letalske sile, branil en sam lovski polk, medtem ko so drugi
patruljirali v svojih conah in »čakali«, da se pojavi nasprotnik, ki ga ni
bilo, ker je med tem množično in sistematično bombardiral metropolo.

Podoben primer, ki se je zgodil po drugi svetovni vojni, opisuje general
Pavle Jakšić v svojih spominih (Nad uspomenama, Rad, Beograd 1990). Ko
je prišlo do resolucije Informbiroja (1948) in nato še do izbruha vojne v
Koreji (1950–1953), so se v jugoslovanskem vojaškem in političnem vrhu
začela nesoglasja glede tega, kako bi bilo treba organizirati obrambo dr-
žave v primeru napada ZSSR. Skupina generalov, ki se je šolala v ZSSR
(imenovali so jo »vorošilovci«, med njimi pa je bil najvplivnejši Peko
Dapčević), je izdelala načrt kordonskega utrjevanja ob mejah z Madžar-
sko, Romunijo in Bolgarijo; ker so se zavedali tehnične podrejenosti ta-
kratne jugoslovanske vojske, so rešitev problema videli v gradnji stalnih
fortifikacijskih objektov, rušenju mostov, kanalov in celo miniranju Džer-
dapske soteske, kar naj bi imelo namen, da bi se Vojvodina in Baranja
spremenili v »Panonsko morje«. 

Jakšić in drugi generali, ki so bili v manjšini, so to večinsko skupino
zaman opozarjali, da s statično kordonsko obrambo ne bo mogoče zadr-
žati nasprotnika na mejah, ker je imel močne zračnodesantne enote in je
lahko na sektorjih napada osredotočil močno artilerijo ter mehanizirane
enote; prizadevali so si, da bi s primeri španske gverile in ruske gverile
med Napoleonovimi pohodi ter kitajske gverile v drugi svetovni vojni do-
kazali, da bi se Jugoslavija uspešneje branila s kombiniranjem frontalnih
in partizansko-gverilskih oblik, a pri tem niso mogli doseči spremembe
sprejetega obrambnega načrta, v katerem ni bilo prostora niti sredstev za
razvoj in urjenje teritorialnih enot. Jakšića so kot »malodušneža« odstra-
nili iz vojske, zadoščenje pa je doživel šele leta 1968, ko se je jugoslovan-
ski politični in vojaški vrh po sovjetski okupaciji Čehoslovaške končno
odločil ustanoviti teritorialne enote, ki bi v primeru zasedbe in uničenja
JLA prevzele glavno strateško obrambno vlogo.

Reforme so praviloma posledično povezane z družbenimi sprememba-
mi, do katerih je prišlo v državi, ali pa s spremembami v mednarodnih
odnosih, lahko pa so tudi organizirane pod vplivom izumov novih orožij.
Med najbolj korenite reforme sodi preoblikovanje majhnih in dragih po-
klicnih vojsk, ki so jih imele fevdalne države ob koncu 18. stoletja in v za-
četku 19. stoletja v množične in poceni obvezniške vojske, v katerih so
morali služiti vojaški rok vsi za vojsko sposobni moški državljani določe-
ne starosti. Izvedba te reforme, ki so jo takratni vojaški strokovnjaki ime-
novali »revolucija« – je omogočila državam, da so že v miru vedno imele
na voljo množičen mobilizacijski ešalon (države so lahko poklicale pod
orožje 20–30 letnikov moških prebivalcev, kar je pomenilo 14–21 % vsega

XMARSOVA DEDIŠČINAX



129

prebivalstva), s katerim so v primeru potrebe lahko formirale velike izur-
jene armade s kakršnimi sta bili potem vodeni obe svetovni vojni.

Do številnih manjših reform je prihajalo tudi v 20. stoletju. Prevlado-
vali sta dve vrsti: prva, do katere je prihajalo zaradi razpada večjih in na-
stanka manjših držav, in druga, ki je bila posledica socialnih revolucij ali
revolucij na področju oborožitve. Tako je v obdobju po končani prvi sve-
tovni vojni v novoformirani kraljevini Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so
jo tvorili deli treh držav (Srbije, Črne Gore in Slovenije, Vojvodine, Bosne
in Hercegovine ter Hrvaške, ki so bile dotlej v Avstro-Ogrski), formirana
nova vojska; pri tej reformi so izhajali iz srbske vojske kot jedra, njeno
oblikovanje pa je potekalo vzporedno z novo administrativno ureditvijo
večnacionalne države z večstrankarskim sistemom. Vanjo so sprejeli ofi-
cirje in podoficirje, ki so med prvo svetovno vojno služili v treh vojskah –
v srbski, v črnogorski in v avstro-ogrski vojski.

V nasprotju s to več let trajajočo postopno reformo, ki je imela obliko
kadrovske »fuzije« in je bila podobna reformam, ki so takrat potekale v
drugih novonastalih državah (Čehoslovaški, Poljski in Finski), so se v
ZSSR po oktobrski revoluciji leta 1917 – kot smo že opisali – sprva odlo-
čili za nadvse tvegano paradigmo razvoja, za oblikovanje prostovoljske
delavsko-kmečke »razredne« vojske (Rabotničko-krest’janskaja krasnaja
armija = RKKA), ki naj bi osvobodila »svetovni proletariat«; v njej so slu-
žili kmetje in delavci, vojaškim starešinam so ukinili čine (namesto činov
so imeli le naslove funkcij, kot so npr. kombrig – poveljnik brigade, ko-
mandarm – poveljnik armade ipd.), vodila pa jo je ena sama stranka –
Komunistična partija ZSSR; vodilno vlogo v vojski si je zagotavljala s po-
litičnimi komisarji, ki so imeli pravico veta na odločitve vojaških starešin.
Vendar pa so že v nekaj mesecih opustili načelo prostovoljnosti in uvedli
splošno moblizacijo. V ZSSR so se šele po drugi svetovni vojni odločili
opustiti enostrankarsko ime vojske (Rdeča armada), in to tako, da so ime
Krasnaja armija zamenjali z imenom Sovjetska armada (Sovetskaja armi-
ja), ki so ga potem obdržali vse do razpada ZSSR.

Prav tako je znano, da so med drugo svetovno vojno v Sloveniji, Hrvaš-
ki, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in Bosni in Hercegovini v znaku gesla
narodne osvoboditve vseh jugoslovanskih narodov in njihovega enako-
pravnega statusa v bodoči zvezni državi že leta 1941 vzpostavili nacional-
na poveljstva in partizanske vojske; podobno kot v Rdeči armadi je KP
tudi v teh enotah imela politične komisarje, ki so zagotavljali nadzor
stranke nad oboroženimi silami108. Korpusi in divizije te vojske so vodili
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108 Politični komisarji so bili predstavniki vladajoče politične stranke v oboroženih
silah. Ko so se prvič pojavili v času francoske meščanske revolucije (1792) in pozne-
je med pariško komuno, so se imenovali samo komisarji, še pozneje v Rdeči armadi
pa vojaški komisarji (rus. voennyj komissar). Med drugo svetovno vojno jih je KP že
leta 1941 vpeljala v prve oborožene formacije, pri čemer je bilo s statutom določeno,
da poveljniki in politični komisarji skupaj »dvigajo vojaško raven enot« (Vojna enci-
klopedija, II. izdaja, 7. zvezek, str. 68–69).
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operacije vse do konca druge svetovne vojne; v sklepnem delu druge sve-
tovne vojne so bile vse te nacionalne vojske s (proti)reformo ukinjene,
njihovi pripadniki pa vključeni v novo večnacionalno zvezno vojsko (Ju-
goslovanska armada), nad katero je imel popoln nadzor zvezni državni
vrh.

Še bolj od te »tihe« reforme je bila znana veliko bolj glasna in javno
propagirana prej opisana vojaška reforma z nasprotnim predznakom, do
katere je prišlo v Jugoslaviji po vdoru Sovjetske armade v Čehoslovaško
leta1968. Takrat se je državni in vojaški vrh Jugoslavije zavedel, da z ek-
steritorialno zvezno vojsko ne bo mogel uspešno braniti države pred na-
padom ZSSR, saj je ta lahko hkrati izpeljala napad iz štirih strateških
smeri – iz Madžarske, Bolgarije, Romunije in s pomorsko-zračno desant-
no operacijo na jadranski obali; zato se je hote ali nehote zatekel h kom-
promisu. Obdržal je sicer jedro zvezne večnacionalne vojske, a je ponov-
no, podobno kot je to storil v drugi svetovni vojni, ustanovil množične
republiške nacionalne vojske, tokrat (pre)imenovane v Teritorialno ob-
rambo, ki so bile vse do leta 1988 podrejene republiškim političnim vods-
tvom.

Med reformami, ki so bile po drugi svetovni vojni izpeljane v svetu za-
radi vojaškotehnoloških razlogov, so najbolj znane tri : prva, izvedena na
začetku hladne vojne zaradi pojava in množičnega širjenja jedrskega
orožja, druga, ki jo je v osemdesetih letih sprožil razvoj vojaških satelitov,
samovodljivih preciznih raket, elektronske opreme za nočno delovanje in
računalniških sistemov, in tretja, do katere je prišlo na prelomu drugega
in tretjega tisočletja zaradi zloma bipolarnega strateškega ravnotežja in
razpada ZSSR in Varšavskega sporazuma. Prva reforma je povzročila na-
stanek jedrskih strateških sil, ki so se preoblikovale v posebno zvrst obo-
roženih sil – strateško »triado« (strateški bombniki, jedrske podmornice
in kopenske strateške medcelinske rakete); ta zvrst je bila neposredno
podrejena vrhovnim poveljnikom. Druga reforma je zaradi znanj, ki so
jih zahtevala nova orožja, njihove visoke cene in težav pri njihovem vzdr-
ževanju, močno pripomogla k povečanju deleža profesionalcev v oboro-
ženih silah, prav tako pa tudi k zmanjšanju številčnosti oboroženih sil,
saj dragi sistemi, visok delež proračuna za plače poklicnih vojakov in nji-
hovo drago urjenje niso nobeni državi več omogočali vzdrževanja velikih
armad. Tretja reforma je odprla pot za pospeševanje procesa zmanjševa-
nja številčnosti oboroženih sil, za njihovo opremljanje z avtomatiziranimi
oboroženimi sistemi in za njihovo prilagajanje novim nalogam, kamor
spadajo mednarodno sodelovanje in uporaba v operacijah, drugačnih od
vojne (Operations Others Than War).

V (naj)ožjem pomenu besede se razvoj, kadar gre za področje vojaško-
tehničnih ved, pojmuje le kot razvoj konkretnega oborožitvenega sistema
(topa, letala, podmornice, radarja ipd.)109, in sicer od začetne faze dozo-
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revanja ideje o potrebi po njegovem razvoju do faze njegove serijske proi-
zvodnje. Med najbolj znane rezultate sodi uspešen razvoj prve jedrske
bombe, ki je potekal tajno, pod kodno oznako »projekt Manhattan«, in
ga še danes mnogi obravnavajo kot vzorec uspešnega, hitrega in tajnega
razvoja orožja z ogromno rušilno močjo.

Visoki stroški nabave sodobnih oborožitvenih sistemov, njihovega
streliva in rezervnih delov, ki jih je za večje enote, kot so divizije in kor-
pusi, tudi v srednje velikih državah možno poravnati le v nekaj letih,
prav tako pa tudi čas, ki ga potrebujejo pripadniki oboroženih sil, da se
naučijo ravnati z novimi sistemi, vplivajo na to, da je v teh primerih treba
uporabiti dolgoročno načrtovanje. Dolgoročno načrtovanje razvoja obo-
roženih sil, pri katerem se oblikujejo nove kopenske, letalske in morna-
riške enote z novimi orožji in opremo, se nanaša na obdobje 10 do 12 let,
pri čemer je dolgoročni načrt praviloma sestavljen iz dveh do treh kohe-
rentnih srednjeročnih načrtov; vsak od njih velja za obdobje 4 do 5 let.

Tako dolgo obdobje nosi v sebi tveganja, da med razvojem pride do do-
datnih velikih sprememb; zato je bilo načrtovanje razvoja oboroženih sil
vedno povezano s kakovostjo predvidevanja, tako sprememb v medna-
rodnem okolju (predvsem z vidika vojaških ogrožanj) kot znotraj države
(rasti nacionalnega dohodka, demografske stopnje rasti idr.), tehnoloških
sprememb, sprememb v fiziognomiji vojn in podobno. Pri dolgoročnem
načrtovanju oboroženih sil je koristno, če se izhaja iz treh inačic obram-
bnega proračuna; tako se za načrtovalno obdobje 10–15 let določijo trije
najverjetnejši deleži nacionalnega dohodka – maksimalni, srednji in mi-
nimalni. Nato se za vsakega od teh deležev določi vsota, ki pride v poštev
za razvoj oboroženih sil, znotraj nje pa vsota, ki pride v poštev za nabavo
ali proizvodnjo novih orožij in opreme. Na podlagi tega se lahko potem
določijo prioritete in izdelajo uravnoteženi in časovno prožni načrti naba-
ve novih orožij in opreme za posamezne zvrsti in rodove oboroženih sil.

Dileme, ki se v praksi pojavljajo pri oblikovanju oboroženih sil, nazor-
no ilustrira primer iz antične Grčije; ko strategi v Atenah, ki so bile po-
morska država, niso vedeli, kako naj se postavijo po robu močni kopen-
ski sili – Perziji, so za nasvet prosili v znanem antičnem preročišču v
Delfih prerokinjo Pitijo, za katero so verjeli, da je imela vedno prav. Njen
kot običajno dvoumni odgovor, da »naj se branijo za lesenim zidom«, so
poveljniki atenske kopenske vojske razumeli defenzivno, češ da je treba
okoli Aten zgraditi še dodatne lesene fortifikacije, poveljniki flote pa kot
ofenzivni namig, naj razvijejo še močnejšo bojno floto (»ladje kot leseni
zid«), ki naj bi Perzijcem preprečila forsiranje črnomorskih ožin. Poznejši
potek dogodkov je s pomorsko bitko pri Salamini pokazal, da je bil iz Pi-
tijinega dvoumnega prerokovanja prav ta asimetrično dojeti ofenzivni od-
govor ključ grške zmage; očitno je imela Pitija tudi tokrat prav, tako kot
bi imela tudi, če bi bila bitka na morju izgubljena (takrat bi verjetno zago-
vorniki kopenskih utrdb zahtevali odgovornost pomorcev).

Iz zgodovine so znani mnogi primeri napak v prognoziranju, ki so
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imele katastrofalne posledice. Evropski monarhi, ki so med francosko
meščansko revolucijo – v imenu ohranitve tedanjega evropskega (fevdal-
nega družbenega) reda – vojaško posredovali proti Franciji, so močno
podcenili obrambne razvojne zmogljivosti Francije, ker so računali, da
obubožana francoska državna blagajna nima sredstev za vzpostavitev
stalne vojske po vzoru dragih profesionalnih vojsk, kakršne so imeli
sami; novi zakoni o splošni vojaški obveznosti vseh državljanov in splo-
šni mobilizaciji moškega prebivalstva določene starosti, ki so bili v Fran-
ciji posledica ukinitve fevdalnih privilegijev, so odprli povsem novo pot
za hitro oblikovanje množične visoko motivirane nizkocenovne armade,
ker Francija takrat ni imela denarja, ki bi ji omogočil oblikovanje najem-
niške vojske. S temi visoko mobilnimi armadami se je nato Francija celo
desetletje uspešno vojskovala na različnih evropskih vojskovališčih.

Med značilne primere napak v tehnološkem prognoziranju obrambne-
ga sistema spada dolgoletna graditev francoske utrjene Maginotove črte
med svetovnima vojnama110; namesto da bi pripomogla k povečanju var-
nosti Francije, je učinkovala prav nasprotno. Ogromna sredstva, porab-
ljena zanjo, so Francijo vojaško oslabila, saj je bilo zato manj denarja za
letalstvo in oklepne enote, glavne nosilce udarne moči v drugi svetovni
vojni. Poleg tega je lažni občutek varnosti, ki ga je vlivala s svojo »nepre-
bojnostjo«, vnesel v francosko vrhovno poveljstvo in narod kot celoto
(samo)zadovoljstvo in pasivnost; to se je posebno dobro videlo med pa-
sivnim čakanjem francoske vojske na zahodnih nemških mejah (drole de
guerre) med nemškimi napadnimi operacijami proti Poljski leta 1939.

Pomembno je poudariti, da se danes v vodilnih razvitih državah za
projektiranje razvoja obrambnega sistema v celoti (njegov del je razvoj
oboroženih sil) uporablja sintagma »obrambno programiranje« ali pa njej
podobna sintagma »kontinuirana analiza obrambe«111. Pod tem pojmom
se razume metoda, ki integrira načrtovanje (1), programiranje (2), obliko-
vanje proračuna (3) in kontinuirano finančno pokrivanje potreb in pora-
be (4), pri čemer se med razvojem kontinuirano izvajajo spremembe,
tako da se – spremembam v okolju navkljub – ohranja kompleksnost in
konsistentnost načrtov, programov in letnih proračunov112. Za takšno
kompleksno metodo se v ZDA uporablja kratica PPBES (Planning, Pro-
gramming, Budgeting and Execution System). Da bi MO ZDA lahko ude-
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110 Utrjena Maginotova črta je bila zgrajena od švicarsko-nemško-francoske tromeje do
Belgije med leti 1929 do 1936. Dolga je bila okoli 400 km in široka okoli 6–8 km. Raz-
deljena je bila na utrjene sektorje in utrjene rajone. Imela je 5.600 železobetonskih
objektov, od katerih so najpomembnejši imeli po 1.200 mož posadke. Celotna po-
sadka Maginotove črte je štela 224.000 mož (Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom
5, str. 77–79; Moskva 1978).

111 Ju. V. Kasatonov: SŠA – voennoe programirovanie; Akademija nauk SSSR, Nauka,
Moskva 1972.

112 Radiša Đorđević: Ekonomisanjem do efikasne odbrane, str. 137–140; VIZ, Beograd
2000.
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janilo PPBES, je bilo prisiljeno v ta posel vključiti številne civilne razi-
skovalne organizacije, kot so RAND, Research Analysis Corporation,
Hudsonski inštitut, MIT (Massachusets Institute of Technology) idr., ter
pričeti s šolanjem lastnih kadrov, ki naj bi ga udejanili v prihodnje. Si-
stem PPBES, ki se je navzlic začetni opoziciji visokih vojaških krogov
zelo uspešno uveljavil v MO ZDA, je sedaj postal obvezen tudi v drugih
ministrstvih ZDA.

Metoda PPBES je doslej v oboroženih silah ZDA doživela večje število
sprememb in izpopolnjevanj. Lansko leto je bila v Kopenski vojski ZDA v
uporabi inačica APPBES (Army Planning, Programming, Budgeting, and
Execution System), ki se od starejših inačic razlikuje po tem, da vključuje
tudi načrte izvedbe načrtov in programov (Execution System) ter revalori-
zacijo nalog oboroženih sil, ki so se v pobipolarnem obdobju močno
spremenile113. Začetna inačica je bila utemeljena na nalogah, ki bi jih
Oborožene sile ZDA opravljale v primeru izbruha nove svetovne vojne ali
celinskih vojn v Evropi oziroma v Aziji. Izhodiščna opora je bil v »hladni
vojni« sprva »model 2+1/2«, kar je pomenilo, da je z razvojem oboroženih
sil ZDA in njihove infrastrukture bilo treba zagotoviti, da lahko ZDA (z
zavezniki) hkrati uspešno vodijo po eno celinsko vojno (continental war)
v Evropi in Aziji (proti ZSSR oziroma LR Kitajski) in še eno lokalno vojno
kjerkoli drugje.

Pozneje je oznaka »2+1/2« spremenjena v »1+1/2«, ker so v Pentagonu
zaradi zaostritve odnosov med ZSSR in LR Kitajsko ter izboljšanja odno-
sov med ZDA in LR Kitajsko prišli do sklepa, da se ZDA ne bi bilo več
treba vojskovati na dveh celinskih frontah. Po razpadu bipolarnega rav-
notežja so se naloge oboroženih sil spremenile v širjenje regonalne stabil-
nosti (1), preprečevanje in – če to ne uspe – vsaj reduciranje groženj in
spopadov (2), vojskovanje v morebitni celinski vojni (3), izvajanje opera-
cij v spopadih nižje intenzivnosti (4), zagotavljanje varnosti na ozemlju
ZDA (Homeland Defence) (5), priprava oboroženih sil za bojno delovanje
in razvoj njihovih zmogljivosti (6) ter nepretrgano moderniziranje oboro-
ženih sil (7). Vsaka od teh nalog je imela povsem konkretne posledice na
porabo sredstev, jakost in opremo vojske, razvoj infrastrukture, razvoj
obveščevalne službe in sistema baziranja itd.

Poudariti je treba, da je razvoj oboroženih sil neločljiv del razvoja drža-
ve, ki se s celotnim razvojem vseh vej administracije in državne uprave
zavestno prilagaja po eni strani novim idejnim, političnim, gospodar-
skim, tehnološkim, demografskim, informacijskim in drugim tokovom,
ki se pojavljajo v državi, po drugi pa spremembam v mednarodnem oko-
lju, ki jo obdaja. Na ta proces bistveno vplivajo nacionalne značilnosti in
posebnosti obrambnih sistemov. Razvoj obrambnega sistema in oborože-
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113 Leslie Lewis, Harry Thie, Roger Brown, John Schrade: Improving Army Planning,
Programming, Budgeting, and Execution System; RAND, Aroyo Center, U. S. A.
2000.
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nih sil v vsaki državi običajno opredeljujejo normativna določila, ki dolo-
čajo nosilce obveznosti, vsebino obveznosti, pogosto pa tudi roke za po-
samezne dejavnosti in celo načine izvajanja obveznosti114.

Splošna značilnost načrtovanja razvoja oboroženih sil je, da gre pri
tem procesu za multidisciplinaren, zamotan in dolgotrajen proces, v ka-
terem sodeluje veliko število akterjev. Ima tudi več zaporednih faz: v prvi
fazi je odločilna vloga vlad (ali parlamentov), ki določajo cilje in naloge
oboroženih sil v prihodnosti, časovno opredeljujejo obdobje, za katerega
razvoj velja, ter politični in finančni okvir kakor tudi druge omejitve, zno-
traj katerih so možne rešitve; v drugi fazi imajo odločilno vlogo obram-
bna ministrstva, ki znotraj naštetih omejitev v sodelovanju z drugimi mi-
nistrstvi skušajo doseči takšno prerazporeditev dodeljenih finančnih
virov po zvrsteh oboroženih sil, ki bo omogočila ravnotežje med zvrstmi
oboroženih sil in drugimi elementi obrambnega sistema (različne agenci-
je, civilna zaščita, vojaška industrija, obveščevalne službe, infrastruktura
idr.); v tretji fazi imajo ključno vlogo generalštab in posamezne zvrsti
oboroženih sil, ki na podoben način iščejo ravnotežje znotraj svojih
rodov in služb. Po končani tretji fazi poteka proces revizije, vse z name-
nom, da se odkrijejo morebitna neskladja in odpravijo pomanjkljivosti,
preden pride do verifikacije načrtov, ki jih – po bolj ali manj temeljiti in
bolj ali manj javni razpravi v svetih za nacionalno varnost, komitejih in
specializiranih odborih – potrjujejo najvišji organi državne oblasti.

V razvitih državah so poleg nujnega političnega konsenza še te značil-
nosti procesa razvoja oboroženih sil: (1) multidisciplinarnost; (2) racio-
nalno gospodarjenje, (3) opiranje na sistemsko analizo; (4) sodelovanje
nosilcev oblasti in velikega števila različnih specialistov z različnih po-
dročij znanosti, ki se pri tem opirajo tudi na najnovejše dosežke na po-
dročju menedžmenta, in (5) multivariantnost, ki spričo možnosti različ-
nih smeri razvoja situacije narekuje iskati rešitve za vsaj tri različne
scenarije možnega razvoja dogodkov (pesimističnega, zmernega in opti-
mističnega)115.

Opis ne bi bil popoln, če se temu ne bi pridružilo delovanje raznih in-
teresnih skupin in skupin za pritisk (pressure groups), ki poskušajo v
vseh fazah oblikovanja in izvedbe načrta razvoja oboroženih sil vplivati
na državni ravni v prid uresničevanja svojih interesov. Bistvo racionalne-
ga gospodarjenja je v tem, da se tudi obrambne dejavnosti obravnavajo s
stališča gospodarnosti, kar pomeni, da se primerja razmerje med porab-
ljenimi sredstvi in doseženimi rezultati. V bistvu gre za večvariantni na-
čin, v katerem se predstavljajo različne kompozicije oboroženih sil, ki jih
je mogoče oblikovati z eno in isto porabo finančnih sredstev. Tako imamo
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114 V bivši Jugoslaviji je bil v oboroženih silah v rabi proces, ki ga je podrobno opisal dr.
Nikola Čubra (Planiranje razvoja opštenarodne odbrane; VIZ, Split 1983).

115 Več o tem je pisal britanski teoretik R. G. Dyson v učbeniku Strategic Planning: Mo-
dels and Analytical Techniques (University of Warwick 1995).
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lahko inačico z močnejšo kopensko vojsko, inačico z močnejšim letals-
tvom, inačico z močnejšo mornarico ipd.

Da bi dosegli gospodarsko preglednost (transparentnost) obrambnega
sistema, se posebej predstavljajo stroški za nevojaški del obrambnega si-
stema (v ZDA sodijo v ta del stroški za administracijo ministrstva za
obrambo, za veteranske organizacije, za Komisijo za jedrsko energijo, za
mednarodno vojaško pomoč, za obveščevalne službe idr.), pri oboroženih
silah pa:(1) stroški za plače in drugo osebno porabo, (2) stroški za urjenje
in vzdrževanje, (3) stroški za infrastrukturo, (4) stroški za nabavo novih
orožij in (5) stroški za raziskave in razvoj116.

Da čim konkretneje prikažemo prediktivno paradigmo razvoja sodob-
nih oboroženih sil, je koristen vpogled v šest programov razvoja Oboro-
ženih sil ZDA, ki bodo prednostni v obdobju od leta 2004 do leta 2009117.
V tej množici je na prvem mestu razvoj sistema nacionalne protibalistič-
ne obrambe; do septembra 2005 je predvidena namestitev 20 zemeljskih
protiraketnih sistemov (Ground Based Interceptors) na Aljaski in v Kali-
forniji, 10 pomorskih prestreznih sistemov pa bo na ladjah, ki bodo križa-
rile pred ameriško obalo; vzporedno bo vzpostavljen tudi nov integrirani
obveščevalno-informacijski sistem za poveljevanje silam protibalistične
obrambe. Kot dopolnilni sestavni del sistema protiraketne obrambe se
razvija sistem obrambe oboroženih sil pred manevrirnimi raketami (Crui-
se Missile Defense); do leta 2010 naj bi tudi ta sistem, v katerem bodo po-
vezali zemeljske prestrezne rakete in letalske rakete, prevzel operativne
funkcije. Tretji projekt je vesoljski radar (Space Based Radar), namenjen
za odkrivanje stacionarnih položajev balističnih raket in premičnih lan-
serjev balističnih raket na Zemlji. Četrti program je novi sistem stra-
teških satelitskih globalnih zvez (Net Centric War Operations), ki bo
omogočil povezovanje računalniških omrežij vseh vej oboroženih sil in iz-
vidovanje ter motenje nasprotnikovih omrežij na vseh oceanih in celinah.
Peti program je program taktičnih zvez vseh zvrsti oboroženih sil (Joint
Tactical Communication System). Šesti program je razvoj enotnega brez-
pilotnega bojnega letala za vse zvrsti oboroženih sil (Joint Unmanned
Combat Aerial Vehicle System); v nasprotju s sedanjimi brezpilotnimi iz-
vidniškimi letali se bo lahko uporabljal tudi za bombardiranja, raketira-
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116 ZDA so leta 2004 sprejele obrambni proračun do leta 2009, po katerem bodo stroški
postopno narasli od 375,3 milijarde USD v letu 2004 na 487,7 milijarde USD v letu
2009. Vsega skupaj bodo v ZDA v tem časovnem obdobju za obrambo porabili 2.627
milijard dolarjev. Največ bo porabila vojna mornarica z mornariško pehoto – 775,8
milijarde USD; na drugem mestu so letalsko-vesoljske sile s 773,7 milijarde dolarjev,
nato pa kopenska vojska s 633,5 milijarde USD. »Ostanek«, torej 413,9 milijarde
USD, bo porabilo ministrstvo za obrambo. Za raziskovanje in preizkušanje novih
oborožitvenih sistemov vseh treh zvrsti oboroženih sil bo namenjeno okoli 15 % ce-
lotne obrambne porabe (Aleksej Gorškov: Proekt voennogo budžeta SŠA na 2005 fi-
nansovyj god; Zarubežnoe voennoe obozrenie, 23.–29. aprelja 2004 goda, str. 5).

117 Aleksej Gorškov: Štaty naraščivajut voennuju mošč; Zarubežnoe voennoe obozre-
nie, 23.–9. aprelja 2004, str. 5.
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nja in druge napadne dejavnosti. Vzporedno bodo ZDA v tujini obdržale
in modernizirale 390 baz kopenske vojske, 53 baz vojne mornarice, 289
letalskih baz, 4 baze mornariške pehote; z naštetimi novimi oborožitveni-
mi sistemi in s tako razvejano infrastrukturo, ki vsebuje 736 baz, se bo
zagotovilo izvajanje doktrine preventivne obrambe.

Kompleksni načrt razvoja oboroženih sil načeloma sestavljajo nasled-
nji najpomembnejši načrti razvoja:
a) razvoj mirnodobnih in vojnih operativnih enot vseh zvrsti oboroženih

sil (vključuje tudi spremembe v mobilizacijskem sistemu),
b) razvoj generalštaba in podsistema poveljevanja v celoti, vključno z raz-

vojem obveščevalne, varnostne in drugih služb,
c) razvoj kadrov mirnodobne in vojne sestave, vključno z razvojem pod-

sistema za izobraževanje in usposabljanje (vojaško šolstvo, novi poli-
goni, vadišča idr.),

č) razvoj oborožitvenih sistemov in opreme ter bojnih zalog (zajema vzdr-
ževanje starih sistemov, njihov načrt umika iz oborožitve in zamenjavo
z novimi sistemi oziroma morebitne modernizacije starih sistemov),

d) razvoj vojaške infrastrukture (letalskih, pomorskih, kopenskih in dru-
gih baz, poligonov za preizkušanje novih orožij idr.),

e) razvoj logističnega podsistema (vključno z vojaško industrijo),
f) razvoj podsistema za znanstvenoraziskovalno delo (razvoj centrov in

inštitutov za vojaške vede, informacijskih sistemov idr.),
g) razvoj podsistema za mednarodno sodelovanje in mednarodni nadzor

nad krčenjem količin orožja v skladu z določbami CFE TLE,
h) razvoj normativov, potrebnih za urejanje sprememb, ki v času razvoja

nastajajo v obrambnem sistemu, vključno s spremembami obrambne
doktrine, zakona o obrambi in podobno, in

i) v nekaterih državah tudi razvoja podsistema civilne obrambe.

Načela, na katera se opirajo akterji projektov razvoja oboroženih sil, so: 
1) Realnost se doseže tako, da se prognozirajo spremembe ter da se za

obdobje desetih let predvidijo temeljne razmere, izberejo prioritete in
predvidi obseg nalog z dinamiko razpoložljivih sredstev (običajno se
izraža z odstotki nacionalnega dohodka), kadrov in drugih zmogljivo-
sti.

2) Opiranje na znanost pomeni opiranje na znanje in izkušnje speciali-
stov različnih profilov, ob tem pa še posebno na dosežke na področju
menedžmenta in informacijskih sistemov.

3) Kontinuiteta pomeni, da se izhaja iz kadrov, infrastrukture ter doseže-
ne stopnje razvoja na prejšnji etapi razvoja oboroženih sil.

4) Vzporednost načrtovanja na različnih ravneh se kaže tako, da vse zvr-
sti oboroženih sil vzporedno pripravljajo svoje načrte.

5) Integralnost pomeni, da se upoštevajo vsi elementi v medsebojni inte-
rakciji, kar npr. ob stroških za nova orožja pomeni stroške za (pre)šola-
nje kadrov, stroške za nove trenažerje, poligone in tarče, stroške za re-
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zervne dele in delavnice kakor tudi formiranje novih baz in skladišč s
pripadajočimi zalogami streliva idr.

6) Institucionalnost pomeni, da se morajo vsi akterji opirati na zakonsko
regulativo, s katero je natančno določena vloga vsakega akterja, ki so-
deluje v razvoju, in na enotno metodologijo načrtovanja.

7) Kooperativnost pomeni, da morajo vsi akterji v svojem interesu sode-
lovati v skupni nalogi.

8) Prožnost pomeni, da morajo načrti imeti dovolj rezerve, da omogočijo
prilagajanje morebitnim spremembam.

Pri razvoju oborožitvenih sistemov (zračne obrambe, obalne obrambe
idr.) se sicer izhaja iz globalnega načrta razvoja oboroženih sil, a se zaradi
prevladujočega vpliva tehničnih in tehnoloških dejavnikov proces načr-
tovanja vseeno v marsičem razlikuje. Sestavljajo ga naslednje faze:
1) V prvi fazi morajo naročniki (vsak generalštab ima v svoji sestavi po-

seben oddelek, ki skrbi za razvoj) izdelati taktične študije, v katerih
morajo pojasniti motive za iskanje konkretnih vrst in količin novih
oborožitvenih sistemov, s poudarkom na tem, v čem so se dosedanji
podobni sistemi, ki so bili na voljo, pokazali kot neustrezni (lahko so
vzrok njihove okvare, nezanesljivost zaradi starosti materiala, zaostaja-
nje za nasprotnikovimi sistemi, pomanjkanje rezervnih delov, ki jih ni
več dobiti na tržišču, itd.) ali neučinkoviti (npr. v primeru pojava novih
orožij pri potencialnih nasprotnikih). Nosilci taktične študije so pravi-
loma generalštabi (redkeje posebni strateški raziskovalni centri), ki se
opirajo na posebne študije o analizi učinkovitosti orožij v lokalnih voj-
nah, na obveščevalne analize (o razvoju in nabavah novih orožij pri
potencialnih nasprotnikih), na poskusne vaje, na podatke orožij sosed-
njih držav, pogosto pa tudi na ponudbe proizvajalcev orožij, ki perio-
dično nudijo svoje proizvode.

2) Druga faza se imenuje analiza uresničljivosti (zahtev taktične študije),
v njej pa imajo glavno besedo logistiki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
vzdrževanjem, modernizacijo ali popravili orožij, kakor tudi tehnologi
in izvedenci za nabave, ki morajo poznati zmogljivosti svojih tehničnih
inštitutov in tovarn, prav tako pa tudi stanje in cene na mednarodnem
tržišču orožja. V tej fazi je treba ugotoviti, ali je zahteve taktične študi-
je mogoče doseči in za kakšno ceno oziroma stroške; zato se analizira-
jo možni viri nabave, ki so lahko: nakup orožja v tujini (1), nakup li-
cence v inozemstvu in proizvodnja v domači industriji (2), nakup
delov v inozemstvu in proizvodnja ostalih delov doma (3), lasten raz-
voj in proizvodnja (4), kooperacija z inozemstvom (z zavezniki, s prija-
teljskimi državami ipd.) (5), lahko pa je rešitev tudi modernizacija sta-
rih orožij, s katero se jim podaljša tehnično življenje (6).
Izredno pomembno je, da se v tej fazi upoštevajo ne le stroški in učin-
kovitost, ampak tudi politične posledice nabave orožij, streliva, rezerv-
nih delov in šolanja kadrov ter morebitne posledice z vidika potrebne-
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ga širjenja logistične in druge infrastrukture. Upoštevajo se tudi bočni
učinki, kot so npr. možnosti za izvoz orožja, posledice kooperacije z
drugimi državami, načini kreditiranja ali kritja stroškov nabave (s pro-
tinabavami druge opreme ali surovin), možnosti za zaposlitev domače
sile, možnosti, da se pridobljeni dosežki uporabijo na civilnem področ-
ju (dual purpose technology), idr.

3) Šele če primerjalna analiza naštetih virov nabave pokaže, da je racio-
nalen izhod v projektiranju novega sistema, in če se s tem po analizi
stroškov za razvoj, proizvodnjo in uvajanje sistema v oborožitev stri-
njajo tisti, ki so odgovorni za PPBES, nastopi faza »industrijskega ma-
nevra«, ki jo imenujemo program realizacije. Sestavni deli programa
realizacije so: definiranje skupnih potrebnih količin orožij, streliva, re-
zervnih delov in sredstev (1), tehnično-gospodarska analiza (2), inte-
gralna tehnična podpora (nove delavnice, skladišča idr.) (3) in predra-
čun skupnih stroškov (4). V tej fazi imajo za projektnimi biroji glavno
besedo strokovnjaki iz industrije, ki morajo izdelati čim podrobnejšo
specifikacijo stroškov (utemeljeno na številu delovnih ur, porabi mate-
riala in energije idr.), po potrebi razviti nove tehnologije ali nabaviti
nove stroje, zgraditi nove tovarne, došolati kadre idr. Cilj te faze je iz-
delati prototipe, ki jih morajo najprej preizkusiti tovarniške preizkusne
ekipe, preden jih prevzamejo enote, kjer poteka naslednja faza – faza
enotovnega preizkušanja; vzporedno potekajo prevzemi servisnih de-
lavnic, šolanje uporabnikov in logistikov ter prevzem rezervnih delov.

4) Šele ko je končana ta faza in so odpravljene odkrite pomanjkljivosti, se
ponovno vključi naročnik orožja – generalštab, ki na podlagi komisij-
skih sporočil – po analizi rezultatov številnih prototipnih poskusov,
podrobneje opisanih v poglavju o preizkusnih streljanjih in vajah – ob-
vesti ministrstvo za obrambo, ali orožje ustreza začetnim zahtevam; na
podlagi tega se nato sprejme odločitev o začetku serijske proizvodnje,
ki traja, dokler se ne izpolnijo določbe pogodb.

Tudi ta proces razvoja je zelo razvejan; v njem sodelujejo različni stro-
kovnjaki in traja običajno 8–12 let, spremljajo pa ga praviloma visoki
stroški. Pri vsem tem obstaja tveganje, da projekt ne bo uspešen, saj se v
tako dolgem času lahko pojavijo nova sodobnejša orožja in tehnologije. V
novejšem času je novo to, da evropske zahodne države, ki žele zmanjšati
stroške razvoja, sodelujejo v razvoju skupnih evropskih oborožitvenih si-
stemov (eurofrigate, eurofighter, eurocopter idr.).

Za ponazoritev problemov, ki se pojavljajo pri načrtovanju razvoja
oboroženih sil, omenimo stalne spremembe temeljne enote kopenske
vojske – pehotne divizije. V času druge svetovne vojne je takšna divizija
imela v ameriški vojski po 3 pehotne polke s po 3 pehotnimi bataljoni, ar-
tilerijski polk (2 bataljona topov, bataljon protioklepnih topov in bataljon
protiletalske artilerije), inženirski bataljon in četo za zvezo. Že v petdese-
tih letih je bila ameriška pehotna divizija tako »zasičena« s tehniko, da je
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od 18.705 vojakov imela le še 6,6 % klasičnih pešakov, vsi drugi so bili
pripadniki enot za njihovo podporo. Celo v pehotnih bataljonih divizije
je bil delež pešakov komaj 31 %. V štabu te divizije in štabih njenih zaled-
nih služb in zalednih služb sestavnih enot (polkov, bataljonov) je bilo
46,4 % celotnega številčnega stanja divizije. To stanje se tudi doslej ni bis-
tveno spremenilo, ker pojav novih orožij in opreme narekuje krepitev
enot za podporo, kar vpliva tudi na višanje stroškov divizije. Analize, na-
rejene v ZDA leta 1988, kažejo, da je vrednost divizijskega orožja, opre-
me in mesečnih zalog goriva, streliva, hrane idr. narasla na okoli 3,4 mili-
jarde dolarjev – predvsem zaradi tega, ker so tudi helikopterji postali
sestavni del pehotne divizije 118.

Pomembno je še enkrat poudariti, da je največja težava pri načrtova-
nju razvoja oboroženih sil in oborožitvenih sistemov v tem, da morajo na-
črtovalci predvideti spremembe (pri nasprotniku, v cenah novih orožij, v
cenah novih poligonov ipd.) za 10 do 12 let vnaprej119. Praksa razvitih
držav kaže, da se ob priložnostih, ko je treba sprejeti tvegane odločitve za
prihodnost, običajno razvnamejo med strokovnjaki živahne debate; v
njih se prvi, ki se opirajo na zgodovinske primere (ki »dokazujejo«, da so
bile stare rešitve uspešne), držijo starih paradigm (»tradicionalisti«), med-
tem ko bi drugi zavrgli stare rešitve in jih zamenjali z novimi (»moderni-
sti«). Rezultat teh spopadov niso vedno kompromisi.

Sovjetski voditelj Hruščov je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pod
vplivom razvoja jedrskega orožja podpiral program krčenja konvencio-
nalnih oboroženih sil na račun večanja jedrskih programov, v katerih so
imele pomembno vlogo podmornice na jedrski pogon, sateliti, medcelin-
ske rakete in strateški bombniki. Potem ko je ZSSR morala pod priti-
skom ZDA med kubansko krizo umakniti s Kube balistične rakete, so v
ZSSR težišče razvoja premaknili na površinske ladje bojne flote. Samo te
so namreč ZSSR omogočale, da varno pripelje trgovske ladje do gibanj in
držav tretjega sveta, kjer je takrat nameravala utrditi svoj vpliv in si zago-
toviti baze za primer spopada z nasprotnim blokom.
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118 Rast stroškov za oborožitev se v ZDA v tretjem tisočletju pospešuje. Za potrebe mor-
nariške pehote razvijajo novo generacijo orožij za izvajanje mirovnih operacij, med
katere spadajo: protiostrostrelski sistemi, ki reagirajo 2 sekundi po strelu iz ostro-
strelne puške (1), laserski zaslepljevalniki nasprotnika (2), energetska orožja na
principu maserja, ki onesposabljajo nasprotnika skozi zid (3), zvočni generatorji, ki
onesposabljajo nasprotnika (4), ipd. (Mark Brinkley: New Marine Corps Weapons
for Law Enforcement; Intersec, October 2001, str. 298–301).

119 V ZDA že zdaj razvijajo vesoljsko-zračni strateški bombnik X-33, ki bo v naslednjem
desetletju zamenjal sedanje bombnike B-52, B-1 in B-2, saj imajo najmlajši med
njimi že 20 let. Imel bo pogonski motor na kisik in vodik (linear aerospike motor),
na višini 120 km bo dosegel hitrost 19.000 km/h, nosil pa bo okoli 20 ton bomb in
raket. Projektili, ki jih bo izstreljeval na cilje na Zemlji, bodo imeli hitrost 32.000
km/h. Vzletal bo z Zemlje na »hrbtu« težkega transportnega letala boeing 747. Z 12
vektorji boeing 747 bo zagotovljen enak učinek, kot ga danes dosežejo s 500 medce-
linskimi raketami minuteman III (Marijo Petrović: Eksperimentalna letjelica X-33;
Hrvatski vojnik, srpanj 2002, str. 50–53).
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Do podobnih razmer, a z nasprotnim predznakom, je prišlo tudi po
razpadu Varšavskega sporazuma in ZSSR. Kmalu se je pokazalo, da mno-
žica težke bojne tehnike, ki je ustrezala spopadu med blokoma, v Evropi
ni več potrebna. Vse evropske države so po medsebojnem dogovoru so-
razmerno skrčile svoje oborožene sile v skladu z določbami o zmanjševa-
nju količin konvencionalnega orožja kopenske vojske in vojnega letalstva
v Evropi od Atlantika do Urala (CFE TLE). Kričeč primer je Ruska federa-
cija, ki je izgubila pomorske baze na Baltiku in v Črnem morju in je
komaj zgrajene in popolnoma nove sodobne letalonosilke morala razre-
zati za staro železo ali prodati drugim državam.

Opazovanje in poskusi v živo

Opazovanje se lahko uporablja kot samostojna metoda ali pa kot metoda,
ki je sestavni del eksperimentalne metode oziroma metode poskusov.
Metoda opazovanja vključuje natančno opredelitev pojava, ki naj bi ga
opazovali, v tem sklopu pa tudi najpomembnejših spremenljivk, kakor
tudi njihovega ocenjevanja oziroma merjenja (pogosto se pri opazovanju
uporabljajo daljnogledi, fotoaparati, filmske kamere, kompasi, daljino-
meri in drugi instrumenti). Kadar se preučujejo kratkotrajni pojavi, kot je
npr. podvodna eksplozija, je treba opazovati fazo nastajanja krogle razbe-
ljenih plinov, gibanje te krogle in uparjene vode skozi vodo, oblikovanje
parnega stebra skozi zrak ter širjenje udarnega vala skozi vodo in skozi
zrak. Za snemanje njenih posameznih faz se uporabljajo filmske kamere
s pospešenim snemanjem, naprave za merjenje tlaka udarnega vala, na-
prave za merjenje pospeškov in drugi instrumenti, s katerimi se ugotavlja
škoda, ki je nastala na trupu in v notranjosti ladje, ki ji je bila izpostav-
ljena.

Opazovalec se mora pri opazovanju varovati prezgodnjih sklepanj, ki
se včasih zdijo samoumevna in logična. Tako so ameriški in drugi vojaški
atašeji nevtralnih držav med državljansko vojno v Španiji – ki je divjala
samo dve leti pred izbruhom druge svetovne vojne – z velikim zanima-
njem skušali ugotoviti, ali so tanki, ki sta jih v Španiji uporabljali obe
strani, spremenili bojevanje v manevrsko ali pa bo naslednja vojna ostala
podobna »vojni v okopih«, kakršna je bila prva svetovna vojna. Ker sta
obe strani v Španiji uporabili lahke tanke in nista organizirali njihovega
sodelovanja s pehoto, nista uspeli doseči globokih prodorov. Lahkoo-
klepljenim tankom je artilerija povzročila velike izgube, sami pa se brez
podpore artilerije, pehote in letalstva niso uspeli prebiti v operativno glo-
bino nasprotnikove obrambe. Zato so takrat številni nevtralni in ne samo
ameriški opazovalci vojaških operacij sklepali, da bodo v naslednji vojni
tanki le orožje za podporo pehote ter da bo pehota z artilerijo tudi v pri-
hodnji vojni ostala glavna udarna sila120. Iz neuspeha lahkih tankov so
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izpeljali tudi samoumeven sklep, da bo ustrezneje razvijati protitankov-
ska orožja in enote kot pa nekajkrat dražje tanke. Zaradi neuspehov ma-
loštevilnih lahkih tankov in posploševanja njihovih izkušenj na vse tanke
so v mnogih evropskih vojskah prišli do povsem napačnih sklepov, kar
se je pokazalo v začetku druge svetovne vojne, ko so nemške tankovske
enote ob podpori letalstva in artilerije prevzele ključno vlogo.

Vojaška eksperimentiranja so posebna raziskovalna metoda vojaške
teorije in prakse, pri kateri se raziskovanje vojaških pojavov izvaja s po-
močjo ciljno usmerjenega in nadzorovanega vplivanja na te pojave in na
razmere, v katerih potekajo121. Eksperimenti in vivo ali poskusi v živo se
izvajajo v vojni, na bojišču ali pa na posebej opremljenih vojaških poligo-
nih, kjer se v ta namen umetno ustvarijo razmere, kar se da podobne pra-
vim razmeram v vojni122. Poskusom, da bi izpostavljali živo silo izgubam
na realnem bojišču, se vsaka vojska, če je le možno, izogiba, ker so
(pre)tvegani, saj nasprotnik lahko z ustreznimi orožji izkoristi vsako na-
pako in se zato lahko poskus konča s katastrofo. Vendar pa obstajajo si-
tuacije, ko se tem vrstam poskusov ni mogoče izogniti. Ko gre za život-
kivno balistiko, ki se ukvarja z učinkom izstrelkov na živa tkiva, kot tarče
praviloma uporabljajo živalska trupla, redkeje žive živali.

Zaradi pomanjkanja realističnih mirnodobnih poskusov lahko pride
do stagnacije in do zmotnih sklepov. Tako so se pred prvo svetovno vojno
evropski vojaški strokovnjaki, ki so se ukvarjali z razvojem oborožitvenih
sistemov, pretirano opirali na statistične podatke iz nemško-francoske
vojne (1870/1871) in rusko-japonske vojne (1904). Ker je v teh vojnah pe-
hotno orožje povzročilo 75 % do 90 % vseh izgub pehote, so zato sklepali,
da bo artilerija imela tudi v prihodnji vojni drugorazredno vlogo in da bo
temelj ognjenega sistema kopenske vojske tudi vnaprej ostalo pehotno
orožje, torej puške in mitraljezi.

Francoski teoretik Herr, ki je analiziral ta izhodišča123, je ugotovil, da
je ta sklep povsem zanemaril razvoj, ki ga je artilerija naredila v desetlet-
ju pred prvo svetovno vojno; zaradi tega so vse vojske vstopile v prvo sve-
tovno vojno z napačnimi doktrinami. Ker se v tem obdobju nihče ni lotil
poligonskih poskusov, da bi in vivo preveril učinek novih šrapnelov124 in
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120 George Hofmann: Flawed lessons learned; Armor, May/June 2004, str. 26–31.
121 Sovetskaja voennaja enciklopedija, 8. tom, str. 572; Voenizdat, Moskva 1978.
122 V ZDA so objavili podatek, da so med drugo zalivsko vojno preizkusili novo inačico

bojnega robota kopenske vojske. Gre za gosenični robot dragon runner (cena:
10.000 USD), ki tehta prazen 5,5 kg in lahko nosi bojni tovor do 4,5 kg. Vojak ga
lahko uspešno vodi do razdalje 200 metrov tudi skozi zgradbe, kanale, kleti, predore
ipd. Z eno baterijo lahko deluje v inačici stražarja 24 ur, če se premika s hitrostjo 40
km/h kot patrulja, pa 4 ure. Njegovi senzorji opazujejo okolico in prenašajo sliko na
vojakov zaslon, kar vojaku omogoča točno vodenje robota (Mark Hewish: Dragon
Rumnner; International Defense Review, No 9 – 2003, str. 29).

123 Artiljerija – nekad, sad i ubuduče; prvo poglavje; VIZ, Beograd 1953.
124 Šrapneli so bili artilerijski izstrelki, ki so prišli v uporabo konec 18. stoletja, zaton pa

so doživeli s koncem španske državljanske vojne (1939). Napolnjeni so bili s krogli-
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tempirnih granat na živo tkivo (kot nadomestne tarče bi lahko uporabili
poskusne živali), so morale vse države med začetnimi operacijami plačati
visok »krvni davek« in pod takšnim pritiskom sprejeti nove doktrine. Za-
radi te lekcije so v Veliki Britaniji, kjer so bili stroški komisij za preverja-
nje učinkovitosti artilerijskih orožij leta 1913 okoli 1.400.000 funtov, leta
1921 narasli na okoli 25 milijonov funtov, leto pozneje pa na okoli 38 mi-
lijonov funtov.

Nemški admiral Karl Doenitz v svojih spominih opisuje, kako je v prvi
svetovni vojni kot mlad oficir izpeljal poskus v živo, da bi se prepričal, ali
se da s spremenjenim načinom napada podmornice doseči uspeh, ki se
ga ni dalo doseči s klasičnim podvodnim napadom, kakršnega so predpi-
sovala tedanja nemška pravila125. V klasičnem napadu je namreč povelj-
nik podmornice v podvodni plovbi s pomočjo periskopa odkril konvoj,
nato pa z manevriranjem obrnil podmornico v tak položaj, da je lahko iz-
strelil torpede na najvrednejšo tovorno ladjo. Toda pod vodo je lahko plul
le s hitrostjo nekaj vozlov, zato je bil počasnejši od konvoja, ki je pravilo-
ma vsakih 5–10 minut spremenil kurz; poleg tega so pri napadu na mir-
nem morju nasprotnikove zaščitne ladje pogosto odkrile periskop in na-
padle podmornico, še preden je prišla na točko torpednega napada.
Doenitz je zato sklenil tvegati in napasti konvoj ponoči v površinski plov-
bi, ko je lahko plul hitreje od konvoja; računal je na to, da bo ponoči zara-
di isker iz dimnikov tovornih ladij in belih brazd spremljevalnih ladij prej
odkril konvoj in zaščitne ladje, kot pa bodo spremljevalne ladje njega. Iz-
kazalo se je, da je imel prav; zaščitne ladje ga niso odkrile, tako da je zdr-
snil med njimi do tovornih ladij v jedru konvoja. Najprej je torpediral
največjo ladjo in se izvlekel, da bi ponovil napad na druge ladje, kar pa
mu ni uspelo, vendar le zato, ker se je podmornica med manevriranjem
zaradi slabih pomorskih lastnosti trupa in povečanega kota globinskih
krmil potopila na mejno globino, od koder je lahko rešil posadko in sebe
le tako, da je za iztiskanje balastne vode iz tankov (pirjenje) porabil ves
stisnjeni zrak. Na površini so potem podmornico sicer uničili rušilci, ven-
dar je takrat spoznal, da imajo podmornice več možnosti za uspeh z noč-
nim površinskim napadom kot pa z dnevnim podvodnim napadom. Tve-
gani poskus v živo mu je pomagal pri oblikovanju nove nemške doktrine,
s katero je pozneje, v prvih letih druge svetovne vojne, v začetku dosegel
velike uspehe.
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cami, črnim smodnikom in tempirnim vžigalnikom. Polnitev je eksplodirala nad ci-
ljem; razpršene kroglice pa so prekrile veliko površino (200 x 25 m) in povzročale iz-
gube pehoti in konjenici. Tempirne granate pa so imele namesto črnega smodnika
za polnitev brizantni eksploziv, tako da se je plašč granate razletel v točo ubojnih
drobcev. V prvi svetovni vojni je imel nemški top kalibra 77 mm v bojnem kompletu
124 šrapnelov in 6 granat. Ko je njegov 6,5 kg težki šrapnel eksplodiral v zraku, se je
iz njega razpršilo 260 kroglic z maso po 10,7 grama (Vojna enciklopedija, II. Izdanje,
9. zvezek, str. 542–3).

125 Karl Doenitz: Memoirs – Ten years and twenty days, str. 1–5; Cassel Co. 2000.
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Poskusi v živo se pogosto izvajajo med oboroženimi incidenti na
mejah, kadar med državami pride do sporov, ki ne prerastejo v vojne.
Sovjetski maršal Žukov je v svojem poročilu Stalinu o incidentih v Mon-
goliji (1939/40) poudaril, da so bili zanj osebno in za vse enote Prve
armadne skupine, ki jim je poveljeval, ter za njihove poveljnike boji z
japonskimi silami »velika šola vojnih izkušenj«126. Sovjetske enote so
takrat množično uporabile tanke in letalstvo. Ko ga je Stalin potem poslal
v Ukrajino »izšolat enote«, mu je posebej naročil, naj izkoristi pridoblje-
ne izkušnje. Toda verjetno tudi pod vplivom nemške bliskovite vojne v
Evropi so v ZSSR na izkušnje gledali predvsem z vidika napadnih opera-
cij. V enotah in v vojaških šolah so sodili, da bodo te odločilne, obram-
bne operacije pa so zapostavljali (šlo je tako daleč, da so z novozgrajenih
fortifikacijskih objektov celo demontirali orožja)127, kar se je pozneje, ob
nemškem napadu, maščevalo.

V poglavju o statističnih metodah smo opisali značilen primer posku-
sov v živo, ki se je zgodil na Pacifiku med sklepnimi pomorskimi opera-
cijami druge svetovne vojne. Poveljniki ameriških ladij so bili namreč
popolnoma presenečeni, ko so jih pričeli napadati japonski piloti samo-
morilci. Stara pravila, ki so se jih držali pri odbijanju napadov japonskih
klasičnih bombnikov in torpednih letal, so se proti letalom s piloti samo-
morilci pokazala neuporabna, saj se japonski piloti niso izogibali ognju
zračne obrambe, ampak so se skozenj prebijali zavestno in z največjo
možno hitrostjo, potem pa se raztreščili v trupih ameriških ladij. Njihovi
zračni napadi so bili kratkotrajni in med seboj popolnoma različni: neka-
teri so napadli v bok, drugi v premec ladje, nekateri pa s strmoglavlje-
njem na ladjo z velike višine; spet drugi so se raje usmerili na ladjo pod
blagim kotom ali pa leteli tik nad valovi. Zaradi tega je vsak ameriški la-
dijski poveljnik sledil svojemu občutku, ko je izbiral kurz, hitrost in odprl
obrambni ogenj.

Tudi če se je poveljnik ladje uspel ali pa se ni uspel izogniti napadu pi-
lota samomorilca, ni mogel vedeti, ali je bil vzrok za njegov (ne)uspeh
njegovo (ne)pravilno povelje, (ne)uspešno ravnanje pilota samomorilca
ali pa golo naključje. Šele ko je posebna skupina raziskovalcev analizirala
več sto poročil o instinktivnih reakcijah ameriških ladijskih poveljnikov
in doseženih rezultatih, je lahko izoblikovala utemeljena priporočila la-
dijskim poveljnikom, ki so pomagala zmanjšati ameriške izgube. Povelj-
niki ladij so torej v boju za preživetje delali poskuse po lastni izbiri, nji-
hova poročila štabom in raziskovalcem o tem, ali so uspeli ali ne, pa so
bila dragoceno gradivo za oblikovanje znanstveno utemeljenih priporočil.
Ta so predlagala poveljnikom drugačne oblike manevra, če so ladje napa-
dali piloti samomorilci z boka ali pa s premca, oziroma če so jih napadali
v nizkem letu ali v strmoglavem naletu ipd.
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Podobne poskuse v živo so opravljale tudi enote ameriške kopenske
vojske med drugo svetovno vojno. Ko so bile ZDA leta 1939 in 1940 še
nevtralne in še niso vstopile v vojno, so ameriški izvedenci analizirali us-
pešen potek nemških oklepnih napadov na Poljskem, v Franciji in ZSSR
in prišli do sklepa, da morajo okrepiti protioklepno obrambo ameriške
kopenske vojske. Kot osnovne poskusne protioklepne enote so v ta
namen ustanovili samostojne protioklepne bataljone in jih nameravali po
potrebi dodajati pehotnim divizijam na ogroženih smereh. V sestavi pro-
tioklepnega bataljona so imeli vlečne topove, gosenične samovozne topo-
ve in samovozne topove na tovornjakih; vsak protioklepni bataljon je v
začetku imel 12 topov kalibra 37 mm in 24 topov kalibra 75 mm.

Da bi preverili, ali bodo tako sestavljene enote uspešne, so organizirali
dvostranske vaje; nasprotnika so »igrale« ameriške oklepne enote, ki so z
lahkimi tanki z vrtoglavo hitrostjo drvele proti položaju protioklepnega
bataljona. Ko so v poskusih in vitro (na puščavskih poligonih v ZDA) ugo-
tovili, da so ameriški protioklepni bataljoni uspešno manevrirali, če so de-
lovali na prvi bojni črti, so s pravili določili, da se bodo tudi v Afriki upo-
rabljali najuspešneje, če bodo delovali na enak način. Ko pa so to – po
operaciji Torch leta 1942 in 1943 – v severni Afriki res poskusili, so doži-
veli neuspeh. Izurjene nemške oklepne enote namreč niso dirjale brezgla-
vo kot na manevrih v ZDA »nasprotnik« ameriških enot; prav nasprotno,
pred seboj so vedno poslale močne izvidniške patrulje in izvidniška letala,
prav tako pa tudi pehoto. Če so se ameriški protioklepni bataljoni pre-
maknili, da bi nasprotnika pričakali z manevrom, so se na puščavskih
tleh dvignili oblaki prahu in jih izdali, potem pa jih izurjenim nemškim
tankovskim posadkam in pehoti ni bilo več težko onemogočiti. Poleg tega
ameriški »protioklepni« topovi kalibra 37 mm sploh niso mogli prebijati
oklepov sodobnih nemških tankov, ampak so s streli samo razkrivali svoje
položaje, da so jih nemški tanki potem z lahkoto uničevali. Šele ko so
Američani pred svoje protioklepne bataljone postavili pehotne enote, pro-
titankovsko orožje pa maskirali in uporabljali iz zased v globini obrambe,
so postali uspešni. Poskusi v živo so razvrednotili rezultate eksperimen-
tov in vitro, ker ti niso temeljili na realnem, pametno razmišljajočem nas-
protniku, ampak na »igralcih«, ki so ukrepali kot statisti128.

Podobno se je zgodilo v sedemdesetih letih 20. stoletja med vojno v
Vietnamu, ko so se morale ameriške enote, opremljene, oborožene in us-
posobljene za vojno proti klasičnim oboroženim silam LR Kitajske ali
ZSSR, spopadati z gverilci južnovietnamske FLO (Fronte ljudske osvobo-
ditve). Ameriško obrambno ministrstvo je bilo zaradi začetnega neuspe-
ha ameriških enot prisiljeno poslati v Vietnam ekipe civilnih in vojaških
znanstvenikov, ki so organizirali laboratorijske raziskave na samem bojiš-
ču. Vzporedno so tudi KOV, VM in VL ustanovili svoje raziskovalne sku-
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pine. Vietnam je tako postal idealen laboratorij in poligon za preizkuša-
nje novih metod bojevanja z vstajniki.

Michael Klare, ki je v svoji obsežni študiji z naslovom Vojna brez konca
(War without End) raziskoval delovanje ameriških laboratorijev kopenske
vojske, letalstva in mornarice v Vietnamu, je ugotovil, da so Američani
oblikovali posebno organizacijo JRATA (Joint Research and Test Acti-
vity), ki je koordinirala delovanje vseh laboratorijev in pri tem skrbela, da
med njimi ni prihajalo do trenj, do prevelikih prekrivanj do »lukenj« ipd.
Med znane sadove teh raziskav in vivo spada ameriška jurišna puška M-
16 s kalibrom 5,56 mm, ki so jo sprva razvili kot orožje za južnovietnam-
ske zaveznike, a se je izkazala tako uspešna, da so jo uvrstili v oborožitev
celotne KOV ZDA, pozneje pa tudi Nata.

Prednost pri eksperimentiranju in vivo je v tem, da se lahko na samem
bojišču prepričljivo in z veliko točnostjo preverjajo hipoteze, ideje ali
sklepi, za katere se med teoretskimi raziskavami ali na podlagi »zdravora-
zumskega« razmišljanja in sklepanja domneva, da bi lahko bili točni.
Mnoge velike sile so v preteklosti uporabljale lokalne vojne za to, da so
na njih preizkusile nova orožja, nove taktične postopke ipd. Tako so
Nemci že med špansko državljansko vojno, torej pred izbruhom druge
svetovne vojne, uspešno preizkusili možnost vzpostavitve zračnega
mostu med španskimi kolonijami in Španijo (z njim so s transportnimi
letali prepeljali v Španijo enote vstajnikov) kakor tudi množična bombar-
diranja španskih mest. Prav tako so Američani med zračnimi operacijami
proti ZRJ (leta 1999) iz letal odmetavali ogljikova vlakna, da bi preverili,
ali se da na ta način onemogočiti nasprotnikovo daljnovodno omrežje in
koliko časa taka ohromitev traja. Podobno so storili med ameriško proti-
teroristično operacijo v Afganistanu leta 2001, ko so za razbijanje gnezd
odpora uporabljali 7-tonske aerosolne bombe, ki so uničevale vso nas-
protnikovo živo silo v krogu polmera 1.000 metrov129. Učinke tega nove-
ga orožja z velikimi ognjenimi zmogljivostmi (s kodno oznako daisy cut-
ter) so spremljale posebne skupine, ki so analizirale učinke na napadenih
območjih in zaslišale preživele, ujetnike in opazovalce.

S tipološkega vidika lahko vojaške poskuse razvrstimo v tri osnovne
kategorije: a) vojaškosocialni poskusi so povezani z razvojem oboroženih
sil, izpopolnjevanjem usposabljanja, izboljševanjem motivacije oboro-
ženih sil ipd.; znano je, da imajo v mnogih oboroženih silah posebne
poskusne enote za preverjanje orožij ali norm, preden jih uvedejo v obo-
rožene sile kot celoto; b) vojaškotehnični poskusi so povezani s preizku-
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129 Eksperimentov niso izvajali samo z orožji velikega kalibra. Ker so bili afganistanski
talibani zelo spretni pri uporabi minometov, so v ZDA posebej za pripadnike ame-
riških specialnih enot razvili miniaturne radarje za odkrivanje minometnih min v
zraku in ugotavljanje koordinat, s katerih so bile izstreljene. Koordinate se določajo
z rekonstrukcijo (enačbe) parabole minometne mine, ki ji radar med spremljanjem
letenja mine določi 2–3 točke (Mark Hewish: US Army accelerates; International De-
fense Review, No 3 / 2004, str. 6).
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šanjem novih letal, novih ladij, novih orožij, novih vrst streliva, novih na-
činov logistične podpore ipd.; c) operativno-taktični poskusi so povezani
z raziskovanji različnih vidikov oboroženega boja in se praviloma izvajajo
s celimi enotami.

Metoda eksperimentiranja je vedno tesno povezana z metodo opazova-
nja in statistično metodo, saj – kot smo videli ob primeru ameriških ladij-
skih poveljnikov na Pacifiku – brez sistematičnega opazovanja ni mogoče
zbrati podatkov in ugotoviti zanesljivih rezultatov poskusa. Lahko celo
metaforično govorimo o tem, da gre za siamska dvojčka sui generis. Me-
toda opazovanja in poskusa v živo je bila v antiki osnovna in edina meto-
da sprejemanja vojaških odločitev, ker vojskovodje, ki so v antiki vodili
pohode in bitke, praviloma niso imeli na voljo dovolj bogate teorije in so
se zato hoteli ali ne hoteli morali usmeriti na empirične metode. Morali
so se pač (pre)pogosto zanesti na svoj instinkt in poskušati kar med
vojno s poskusi in napakami na samem bojišču dognati, katere možnosti
so boljše od drugih. To učenje na napakah je bilo plačano s krvjo. Uspe-
šne opcije so nato postajale paradigme, ki so jih posnemali tudi drugi.

Vsekakor gre za znano metodo »poskusa in napake«, ki je bila v vojni
vedno tvegana, a se je tudi danes še vedno ohranila, posebno kadar je
treba delovati, ni pa dovolj časa za sistematično analizo operacije, ali pa
ni na voljo izurjenih izvedencev, ki obvladajo metodo analize operacij.
Poveljniki in štabi gverilskih enot, ki v miru praviloma niso imeli prilož-
nosti za vojaško usposabljanje, so metodo poskusa in napake pogosto
uporabljali kot edino učno metodo. Splošni trend v sodobnih armadah
pa je, da se ta metoda na bojišču še vedno pogosto uporablja na najnižjih
ravneh, medtem ko se na višji taktični in operativni ravni pri sprejema-
nju odločitev v bojih in operacijah uporablja le izjemoma, oziroma le
kadar jo vsili nasprotnik.

Metodo poskusov na bojiščih so pogosto izvajali nižji taktični poveljni-
ki, praviloma kadar se je pokazalo, da so se prijemi, za katere so se urili v
miru, v vojni pokazali neuspešni. Pri tem so pogosto tvegali, da bodo od-
govarjali pred vojaškimi sodišči, ker so zavestno kršili predpisana pravi-
la, na katerih je bilo utemeljeno mirnodobno usposabljanje.

Med uspešno narejene poskuse v živo šteje tudi uporaba nemških pro-
tiletalskih topov kalibra 88 mm, ki so jih poveljniki nižjih taktičnih enot
(polkov, bataljonov) v nasprotju s takratnimi predpisi pričeli uporabljati
na vzhodni fronti za boj proti nasprotnikovim tankom, potem ko se je
pokazalo, da nemški formacijski pehotni protitankovski topovi manjših
kalibrov niso zmožni prebijati oklepov sodobnih sovjetskih tankov T-34.
Podoben primer je uporaba britanskih lovskih letal v začetnem obdobju
druge svetovne vojne. Njihovi piloti so se namreč do izbruha druge sve-
tovne vojne usposabljali za dnevne napade na nasprotnikove bombnike,
ki so jih v britanski doktrini šteli za tarče prvega razreda. Med bitko za
Britanijo se je hitro pokazalo, da so britanski piloti morali leteti tudi po-
noči, ker so nemški bombniki ob pomoči sistemov elektronske navigacije
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ponoči izvajali uspešnejše napade od dnevnih, saj so se ponoči povsem
izognili britanskim lovcem; za prestrezanja bombnikov so se zato britan-
ski lovci morali usposabljati kar v stvarnih nočnih bojih, za katere se v
miru sploh niso urili, ker jih niso predvidevali kot stvarne možnosti (izve-
denci so namreč napačno ocenjevali, da bi bombniki ponoči zelo težko
leteli v strnjenih formacijah z velikim številom letal in da bi težko odkri-
vali cilje, ker bi bila vsa mesta zatemnjena). Ker pa so bombnike pravilo-
ma varovali nemški lovci, so se morali britanski piloti v nočnih zračnih
bojih usposabljati tudi za boje z nasprotnikovimi lovci, ki pa so imeli po-
vsem drugačne manevrske lastnosti od počasnejših in večjih bombnikov.

Nemški analitik Georg Feuchter, ki je preučeval te britanske poskuse v
živo, je v svoji študiji130 ugotovil, da so britanski piloti postali uspešni
šele po 2–3 tednih, ker so se šele v tolikšnem času v zračnih bojih izurili
za sodelovanje z radarskimi postajami in reflektorji, ki so jim označevali
cilje, ter se usposobili za izogibanje ognjenim conam lastne protiletalske
obrambe, ki ponoči ni mogla ločevati svojih letal od nasprotnikovih.

V praksi je metoda poskusov v živo tesno povezana z metodo sistema-
tičnega opazovanja. Ker pa je prave boje zelo težko izvajati v obliki nad-
zorovanega poskusa, saj ima nasprotnik, na katerega se ne da vplivati,
svojo voljo in svobodo akcije, je sistematično opazovanje lahko zoženo le
na lastne sile. Izjema so specifični prijemi, ki so jih ruski piloti uporabili
med drugo svetovno vojno na vzhodni fronti. Ruski izvedenec Anatolij
Dokučajev je v analizi o zračnih zmagah sovjetskih asov v drugi svetovni
vojni131 ugotovil, da so ti asi, čeprav izbrani kot izvrstni piloti, na začetku
svoje vojne kariere leteli v sestavi bojnih skupin le kot opazovalci; šele ko
so opravili več deset opazovalnih poletov, ko so opazovali delovanje
nemških pilotov in izkušenih vodij sovjetskih lovskih eskadrilj in se tako
od blizu seznanili z realnostjo zračnega boja, so dobili dovoljenje za prve
napade na nasprotnikova letala. V Rusiji tudi danes ocenjujejo, da jim je
tak način kombiniranja opazovanja in eksperimentov omogočil izvirno
optimizirati sintezo opazovanja in bojev v živo v skladno celoto; pri tem
so izšolali veliko število asov, ki bi jih morda izgubili, če bi jih kot nadar-
jene, a neizkušene začetnike kar takoj neposredno poslali v boje.

V miru je seveda »boje« na vajah mogoče načrtovati kot povsem nad-
zorovane poskuse, in sicer tako, da morata obe strani delovati po točno
določenem načrtu, ki ga predvideva načrt (projekt) eksperimenta. V ZDA
so med hladno vojno imeli posebno skupino sovjetskih bojnih letal
(nekaj so jih dobili kot vojni plen od Izraela, nekaj pa od arabskih držav,
ki so po letu 1973 izgnale sovjetske inštruktorje) in posebej izurjenih pi-
lotov, ki so se ravnali po sovjetskih normah za izvajanje zračnega boja;
uporabljali so jih za to, da so v vajah (s kodno oznako The Red Flag)
»igrali« nasprotno stran, ki so jo »napadali« ameriški piloti z ameriškimi
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letali po ameriških normah. Naloga sodnikov je bila na podlagi posnet-
kov letalskih fotokinomitraljezov ugotoviti, kako so se »boji« končali. Po-
skusi te vrste so bili zelo stvarni, saj so se manevrske lastnosti sovjetskih
lovcev (hitrost spreminjanja kurza, hitrost vzpenjanja, pospeški, polmer
obrata) in doktrina njihove uporabe bistveno razlikovali od lastnosti ame-
riških letal.

Eksperimenti se uporabljajo tudi za preverjanje realnosti načrtov za-
četnih vojnih operacij. Ruski carski generalštab je po porazu proti Japon-
ski (leta 1905) imel aprila 1914 (torej le 3 mesece pred izbruhom prve sve-
tovne vojne!) zelo realistično vojaško igro, na kateri so hoteli preizkusiti
možnosti ruskega prodora na zahod v primeru, če bi Nemčija svoje glav-
ne sile usmerila na Francijo. Temeljni problem, potreben raziskave, je
bilo usklajevanje divergentnega delovanja dveh ruskih armad – Prve ar-
made, ki je delovala proti Nemčiji, in Druge armade, ki je delovala proti
Avstro-Ogrski. Čeprav je bil v vlogi ruskega vrhovnega poveljnika obram-
bni minister general Suhomlinov, so sodniki, ki so spremljali potek napa-
da severne ruske Prve armade, presodili, da je ta armada imela za prihod
na bojišče in za preboj lažje okoliščine kot Druga armada – na bojišče je
prišla 6 dni pred Drugo armado, ki je napadala južneje, vendar je s prehi-
trim prodiranjem na zahod razgalila svoj južni bok in doživela poraz, ki
je nato prizadel tudi njeno južno sosedo. Odkrite časovne neusklajenosti
vse do začetka prve svetovne vojne niso odpravili in tako se je potek de-
janskih začetnih vojnih akcij obeh ruskih analiziranih armad končal v
vojni enako klavrno kot na poskusu v igri. Paradoks je bil v tem, da sta
armadama v vojni poveljevala ista ruska generala (Rennenkampf in Sam-
sonov), ki sta bila v vlogi poveljnikov armad tudi na vojni igri.

Uporabo vojne igre za preizkus vojaškega načrta nazorno kaže tudi že
omenjena nemška operacija proti Franciji, ki so jo v nemškem vrhovnem
poveljstvu načrtovali pozimi 1939/40, neposredno po padcu Poljske.
Glavno odločitev je bilo treba sprejeti o tem, ali se bo mogoče izogniti tr-
čenju ob glavne sile zahodnih zaveznikov ob morju in se prebiti v njihovo
zaledje čez Ardene z močnimi motoriziranimi silami ali ne. Preverjali so
predvsem čas, ki bo za to potreben, saj so bile komunikacije čez Ardene
maloštevilne in občutljive na letalske udare nasprotne strani. Dejanski
dogodki so pozneje dokazali, da so se nemške enote na realnem bojišču
premikale hitreje kot na vaji, ker presenečeni zahodni zavezniki, ki niso
pričakovali oklepnih enot iz te smeri, ampak čez severno primorsko rav-
nino, niso dajali odpora, ki ga je bilo pričakovati.

Metoda opazovanja se med eksperimentiranjem uporablja zelo pogo-
sto; ob njeni pomoči naj bi razumeli zunanje plati procesov oboroženega
boja in njegovih priprav, uporablja pa se tudi – kot se je videlo ob prime-
ru ruske poveljniško-štabne igre leta 1914 – v sklopu drugih metod vešči-
ne vojskovanja, tako splošnih kot tudi specialnih (npr. na vajah, poskusih
ipd.). Opazovanje je vedno povezano s čutili opazovalca, predvsem z
vidom, saj z njim sprejema večino informacij o zunanjem okolju. Delež
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ustvarjalnega razmišljanja pri opazovanju v praksi ni vedno velik (pri
opazovalcu, ki ima zgolj nalogo, da opazi letalo in o njem sporoči naprej,
gre npr. za spretnost), ravno nasprotno pa je pri opazovanju kot znans-
tveni metodi. V tem primeru namreč načrt opazovanja, ki mora biti izde-
lan pred opazovanjem, zahteva: določitev ciljev, izdelavo načrta opazova-
nja, izbor situacij (v katerih bo potekalo opazovanje) ter izbor časa in
kraja opazovanja. V tem sklopu je zelo pomembno tudi določiti velikost
vzorca vaj. S tega vidika torej opazovanje zahteva poprejšnjo teoretsko
pripravo in razmislek o vseh teh podrobnostih; če ni tako, potem stihij-
sko opazovanje pač ne more biti znanstvena metoda.

Nujen pogoj za uspešno uporabo metode opazovanja je raziskovalčevo
delo pri preučevanju pojava, ki ga ima »pod drobnogledom«, ker ob tem
narašča njegovo zanimanje zanj. Najpopolnejši je praktični del opazova-
nja, ravno tako pomembno pa je tudi, da ima raziskovalec čimveč znanja
o pojavu, ki ga preučuje, in da je za opazovanje dobro pripravljen. Vloga
tega teoretskega dela narašča z dimenzijami procesa oboroženega boja,
ki se preučuje; bolj ko se gre od taktike k strategiji, vse težje je v opazova-
nje zajeti vse podrobnosti, vse vezi, zato je treba s teoretsko analizo na-
domestiti pogrešane ali nepopolne konkretne podatke.

Pri uporabi opazovalne metode pomagajo razni instrumenti (daljnogle-
di, fotoaparati, snemalne kamere, magnetofoni, videorekorderji, računal-
niški zapisi idr.), katerih cilj je povečati občutljivost opazovalčevih čutil,
da bi lahko zaznal tudi tiste neznane procese, ki jih drugače ne bi mogel.
Zato je uporaba teh instrumentov, ki je zasnovana na njihovem dobrem
poznavanju, sestavina opazovalne metode.

Opazovanje se v praksi pogosto uporablja, vendar ni vsako vedno
znanstveno; kadar poteka stihijsko in kadar mora biti opazovalčeva po-
zornost – npr. kadar ni načrta, ker je situacija izbrana na slepo ipd. –
posvečena velikemu številu podrobnosti, je opazovanje praviloma povr-
šno; zato se tedaj ne more govoriti o opazovanju kot znanstveni metodi.
Opazovanje je običajno povezano z registriranjem rezultatov opazovanja,
kar je moč narediti na različne načine (pisno, ustno, s fotografiranjem ali
TV-snemanjem, zvočnim snemanjem, skico itd.).

Poskus se od opazovanja razlikuje po tem, ker se opazovalec v njem
aktivno angažira, da bi umetno ustvaril situacije, v katerih bi lahko upo-
rabil opazovalno metodo; ta metoda torej ne temelji na čakanju, ampak
na aktivnem vpletanju v raziskovalni proces. Eksperimentalna metoda
zahteva občutno več ustvarjalnega razmišljanja kot opazovalna metoda,
veliko več ukvarjanja s podrobnostmi in načrtovanjem, pa navzlic temu
še naprej ostaja – tako kot opazovanje – zgolj empirična metoda, samo
metoda zbiranja dejstev. Ker so rezultati poskusov probabilistični, je
vedno treba že pred poskusi določiti vzorec oziroma število poskusov, da
bi dobili dovolj zanesljive srednje rezultate, oziroma da napaka poskusa
ne bi presegla kritične ravni. Čim redkeje prihaja do želenega dogodka,
večji mora biti vzorec poskusov, ki jih moramo opraviti, da bi prišli do
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zanesljivega rezultata. Če npr. do uničenja zadetega cilja prihaja v 50 %
primerov, tedaj pri desetih poskusih doseženi rezultat variira okoli te
vrednosti za +17 % oziroma -17 %; da bi dobili rezultat, ki variira v razpo-
nu od +5 % do –5 %, bi morali opraviti 100 poskusov.

V vojaških vedah se v času miru eksperimentalna metoda pogosto po-
javlja kot edina metoda, s katero je mogoče preučevati določene pojave.
Če je npr. treba preizkusiti zanesljivost, natančnost in učinkovitost orož-
ja, je treba organizirati poskusno streljanje na različne cilje, ki bi se lahko
pojavili v vojni, in sicer na različnih razdaljah. Pri tem mora pred strelja-
njem biti natančno ugotovljeno, v kakšnem tehničnem stanju so orožja
in strelivo, kako so izurjene in usposobljene posadke ter na kakšen način
bodo orožja in posadke izbrani za poskusno streljanje. Kot merila, ki se
uporabljajo za oceno kakovosti orožja, se lahko uporabijo: merjenje inter-
vala časa od odkritja cilja do zadetka cilja, merjenje razdalje, na kateri se
odpre ogenj, število porabljenih kosov streliva za onesposobitev ali uni-
čenje cilja, število zastojev med streljanjem, stopnja uničenja – poškodo-
vanosti cilja idr. Da bi se rezultati mirnodobne uporabe sil čimbolj pribli-
žali uporabi v vojni, se na vajah načrtno in premišljeno načrtujejo težave,
izbirajo težavni tereni in slabo vreme, vse zato, da bi prišli do dejstev, ki
bi bila čim bolj podobna vojnim. Z nizom eksperimentov je mogoče spre-
minjati okoliščine vaj, s tem pa tudi procesov, ki se raziskujejo, zaradi če-
sar se pomen eksperimentov veča.

Najzapletenejša oblika eksperimentov v veščini vojskovanja so mane-
vri; da se zagotovi, da preučevani proces poteka v želenih okoliščinah, se
za manevre pripravijo posebni načrti. Vendar je pomembno poudariti na-
slednje: čeprav sta sleherni manever in vaja eksperiment, postaneta
znanstveni eksperiment šele, če je že pred njunim začetkom določeno,
kateri pojav in proces se bo raziskoval, in če so izdelani načrti opazova-
nja, izbrane situacije in načini merjenj. Če ni tako, eksperiment izgubi
vrednost kot metoda znanstvenega spoznavanja.

Ne smemo pozabiti, da je vojna vse preveč zapleten pojav, da bi bilo
moč že na podlagi rezultatov nekaj eksperimentov priti do daljnosežnej-
ših spoznanj; poleg tega se eksperimenti vselej razlikujejo od oborožene-
ga boja in je njihove rezultate treba korigirati za vpliv tistih razlik, ki se
pojavljajo samo na bojišču. Na nekaterih področjih veščine vojskovanja
uporaba eksperimentov ni mogoča, na nekaterih pa ni moralno sprejem-
ljiva (nemogoča je npr. množična uporaba jedrskega orožja, da bi preučili
njegov učinek na moralo enot ali prebivalstva itd.). Izjemo predstavljajo
vojske totalitarnih režimov, ki so npr. uporabljale ujetnike kot voznike
zaplenjenih tankov, na katere so potem streljali z bojnim strelivom, kot
»poskusne zajce« za eksperimente z bojnimi strupi in biološkimi agensi
ipd.

Vendar vloge eksperimenta v veščini vojskovanja ne bi smeli absoluti-
zirati; njegova vloga je toliko večja, kolikor nižje so oblike bojevanja, in
toliko manjša, kolikor bolj se približujemo strategiji. Poudariti je treba,
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da dejstva, zbrana z opazovanjem in eksperimenti, ne razlagajo sama
sebe, ampak je to mogoče storiti samo s pomočjo sistema logičnih metod
(analize in sinteze, primerjanja in posplošitev, abstrahiranja in prehoda
od abstraktnega h konkretnemu.itd.).

Še enkrat je potrebno poudariti, da v raziskovanjih vojaških proble-
mov pogosto ni mogoče raziskovati pojavov in dogodkov neposredno na
originalnih primerih (t.j., ni mogoče preučevati bojnih delovanj med nji-
hovim izvajanjem v vojni), saj vojne niso pogoste. Zato se v vojaških
vedah bolj kot v drugih disciplinah pojavlja potreba po takih metodah, ki
omogočajo, da se predmet preučevanja raziskuje tudi v miru, in to ne
samo z uporabo zgodovinske metode in ob pomoči gradiva minulih vojn
(kajti zaradi razvoja orožja in spremembe okoliščin izvajanja oborožene-
ga boja to gradivo nima vedno trajne vrednosti). V ta namen se v veščini
vojskovanja uporabljajo posebne raziskovalne metode, ki jih bomo po-
drobno opisali v naslednjih poglavjih. Za usposabljanje – ki predstavlja
mirnodobno eksperimentiranje, pri katerem tisti, ki vodi eksperiment,
vedno nadzoruje in opazuje vedenje in reakcije akterjev, vključenih v
eksperiment – se uporabljajo posebni učni modeli. Pri njih ni poudarek
na raziskavah, ki naj bi odkrile novo, ampak na razvoju hitrega taktične-
ga mišljenja v kriznih razmerah in t. i. timskem.delu, vse v skladu z zna-
nimi in predpisanimi normativi oziroma doktrino.

Poligonska in preizkusna streljanja in preverjanja so variacije eksperi-
mentalne metode, ki se široko uporabljajo, da bi se preverili usposoblje-
nost moštva in delovanje orožja, tehnike in opreme, odkrile morebitne
napake in omejitve pri uporabi orožij ter tako ustvarile možnosti, da se
začno odpravljati132. Zato predstavljajo edinstveno priložnost, da se
preizkusi aktualnost norm, ki se v primeru vojne uporabljajo pri načrto-
vanju operacij. Preizkusna streljanja omogočajo, da se vnesejo korektivi
v stvarne lastnosti projektiranih orožij, tehnike in opreme, in to za naj-
različnejše okoliščine uporabe; z njihovo pomočjo se pride do norm pora-
be streliva, goriva, nosilnosti, hitrosti premikov ipd.

Cilji poligonskih raziskovanj so lahko preverjanje zmogljivosti enot ali
(in) orožij; z njimi se lahko določi praktična hitrost streljanja, čas prenosa
ognja z uničenega cilja na sosednji cilj, daljina odkrivanja letala ali ladje,
čas od trenutka sprejema ukaza za odpiranje ognja do odpiranja ognja,
stanje morja, do katerega lahko ladja še učinkovito uporablja svojo obo-
rožitev, povprečna poraba granat ali raket, potrebna za uničenje – nevtra-
liziranje določenega cilja ipd. Med poligonskimi raziskovanji se lahko
odkrivajo tudi občutljive točke posameznih orožij, tipične okvare, do
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132 Poligonska streljanja zaradi usposabljanja se delijo na prikazna (demonstracijska),
učna in bojna; bojna streljanja so lahko tudi sestavni del taktičnih vaj, ki se jim tedaj
reče »taktične vaje z bojnim streljanjem«. Preizkusna (poligonska) streljanja se deli-
jo na študijska, sprejemna, kontrolna in specialna (tako se npr. preučuje prebojnost
protioklepnega streliva ipd.) (Vojna enciklopedija, 7. zvezek, str. 61–67; Beograd
1974).
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katerih prihaja na njih, čas, potreben za njihovo popravilo, ipd. Zaradi
tega so poligonska eksperimentiranja pomembna pot dobivanja realistič-
nega vpogleda v dejanske zmogljivosti tehnike in moštva133.

Preizkusna streljanja in preverjanja opravljajo enote s formacijskim
orožjem in opremo, kar omogoča še večjo natančnost in zanesljivost re-
zultatov. Zato se lahko rezultati takih raziskovanj uporabijo v izračunih
in ocenah svojih možnosti. Bojna streljanja in preverjanja predstavljajo
logično nadaljevanje poligonskih raziskovanj. Med njihovim uresničeva-
njem je mogoče odkriti potrebno formacijo moštva za strežbo pri orožju,
pomanjkljivosti v usposabljanju, selekciji, pravilih streljanja (do katerih
se pride z metodami teorije streljanja) in podobno.

Da bi se taka preverjanja uresničila, je nujno z ukazom poveljstva, za
katerega potrebe se izvaja preverjanje, natanko opredeliti cilj preverjanja
in komisijo, katere naloga je izvesti raziskovalno nalogo. V komisijo se
določijo raziskovalci, ki imajo take kvalifikacije, da lahko izvedejo pre-
verjanje, znanstveno posplošijo rezultate in formulirajo take sklepe, ki
omogočajo uporabo rezultatov preverjanja za izboljšanje lastnosti orožij
in njihove nadaljnje uporabe.

Priprava poligonskih in bojnih streljanj ter preverjanj obsega naslednje
aktivnosti: (1) pripravo načrta preizkusa (ki vključuje dovolj velik vzorec
orožij in streliva), (2) izbiro poligona ali dela akvatorija, (3) izbiro časa
(letnega časa in astronomskega časa dan/noč) ter meteoroloških razmer,
(4) neposredno pripravo orožij, ladij in posadk, ki sodelujejo v preverja-
nju, (5) neposredno pripravo sil na poligonu (ki skrbijo za tarče in merje-
nja učinkov orožij oziroma snemanje), (6) pripravo sil, ki varujejo rajon
preverjanja, in (7) določanje načina, kako se bodo merili rezultati prever-
janja ter kako se bodo posplošili (npr. vrsta statistične metode, velikost
vzorca ipd.) in uporabili za priporočila in sklepe. Po potrebi se določajo
elementi za pripravo sil za reševanje v primeru izrednih dogodkov (če
npr. pride do nesreče).

Pri preverjanju je koristno izbrati operativno-taktično situacijo, ki je
čim bližja vojnim razmeram, za preverjanja pa se ne smejo vselej upora-
biti optimalne meteorološke in astronomske razmere. Podobno je s tarča-
mi, ki jih je treba menjati, da bi prišli do podatkov o učinkovitosti odkri-
vanja, zadevanja in uničenja različnih ciljev. Da se zagotovi, da strežači
uporabljajo orožja in opremo v mejah načrtovanih režimov, je koristno
plombirati ali odmontirati občutljive agregate (od katerih je odvisno, ali
bo režim prekoračen) in instalirati aparate, ki rabijo za registriranje delo-
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133 Američani so za potrebe specialnih enot razvili posebne minometne mine, ki se us-
merjajo na antene radijskih postaj, ki delujejo na frekvencah okoli 30–36 MHz (ka-
kršne uporabljajo taktične enote kopenske vojske). Mina eksplodira 3 metre nad an-
teno. Kar 90 % min udari v krogu premera 20 metrov, v čigar središču je radijska
postaja. Zdaj opravljajo poligonske poskuse s selektivnejšimi sistemi samovodenja,
ki naj bi zagotovili, da bo mina vedno zadela pravi cilj, tudi če začno oddajati še
druge radijske postaje (International Defense Review, No 3 – 2004, str. 6).
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vanja mehanizmov, agregatov itd. Njihovi podatki omogočajo veliko za-
nesljivost pri oceni rezultatov preverjanja.

Rezultati preverjanj se v obliki poročila pošljejo poveljstvu, ki je pre-
verjanje ukazalo, in to v skladu z začrtanim rokom. V tem dopisu se os-
vetlijo podatki preverjanja, podajo osnovne ugotovitve in priporočila za
preverjana orožja, pa tudi smernice za povečanje njihove bojne priprav-
ljenosti. Da bi se rezultati streljanja lahko izkoristili za preverjanje hipo-
tez, postavljenih med teoretskimi preverjanji, je dobro, da se že pred stre-
ljanjem (v fazi priprave) okoliščine streljanja izberejo tako, da se te
hipoteze lahko potrdijo ali ovržejo. Zaradi tega je treba med streljanjem
meriti konkretne spremenljivke134. Tako npr., če bi bilo v vojni treba stre-
ljati na majhne hitre cilje, bi bilo pametno, da bi še v času miru del stre-
ljanja izvedli na tarče, katerih mere in hitrosti bi ustrezale značilnostim
nasprotnikovih ciljev.

Poveljniška izvidovanja in študijski ogledi

Poveljniška izvidovanja, ki so dejansko študijski ogledi operacijskih con
ali bojišč (kjer udeleženci z opazovanjem neposredno na zemljišču pre-
verjajo ugotovitve, do katerih so pred tem prišli s preučevanjem zemljevi-
dov v štabih), so posebna metoda uporabne vojaškogeografske analize, ki
se lahko uporabljajo kot sestavni del v sklopu presoje razmer pred spreje-
manjem odločitve ali pa med sprejemanjem, lahko pa se uporabljajo tudi
kot sestavni del učnih metod v sklopu usposabljanja častnikov.

Posebna podvrsta poveljniških izvidovanj so študijska potovanja na
ozemljih, kjer so potekale operacije, bitke in boji v minulih vojnah. V tem
primeru se pozornost posveča tudi negeografskim dejavnikom, kot so
npr. ogledi uničene vojaške tehnike, ogled odpornosti fortifikacijskih ob-
jektov na zadetke ipd. Značilno je, da pri tej metodi enote ne sodelujejo
in da tisti, ki uporabljajo to metodo, praviloma uporabljajo fotoaparate in
snemalne kamere, pogosto pa se tudi pogovarjajo z izvedenci ali (in) ude-
leženci bojev na samem kraju.
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134 V ZSSR in pozneje v Ruski federaciji so pazljivo spremljali, kako deluje vojaška teh-
nika, ki so jo prodali državam tretjega sveta. V te države so pošiljali izvedence, ki so
neposredno na prizoriščih uporabe ugotavljali vzroke uspehov, prav tako pa tudi
vzroke izgub, okvar, poškodb ipd. V skladu s tem so v projekte novih orožij vnašali
popravke. Tako je nastalo izvirno pehotno gosenično bojno vozilo BMP-3, ki ima
okoli 20 ton in omogoča, da iz vozila uspešno deluje z orožjem 10 vojakov. Oborože-
no je s topom kalibra 100 mm (granata prebija oklepe vseh sodobnih tankov), osmi-
mi protioklepnimi vodenimi raketami, avtomatskim topom kalibra 30 mm (ki lahko
uspešno strelja na cilje na tleh, oklepne transporterje in zračne cilje), mitraljezom in
sistemom za pasivno in aktivno protioklepno obrambo arena-E. (Martinčević Mikić:
Borbena vozila pješačtva; Hrvatski vojnik, april 2004, str. 30–33).
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Bistvo poveljniških izvidovanj je seznanitev z operacijskimi conami na
prizorišču samem, z neposrednim opazovanjem na terenu, s poudarkom
na preverjanju in ažuriranju podatkov, do katerih se pred tem pride s po-
močjo preučevanja operacijskih con na zemljevidih, atlasih in z uporabo
vojaškogeografskih priročnikov. Med izvidovanjem je poudarek na opa-
zovanju tistih elementov, ki jih vedno ni mogoče odkriti na zemljevidih.
Prvenstvena pozornost je usmerjena na prehodnost ozemlja za oklepne
enote, možnosti za izkrcanje zračnodesantnih in pomorskodesantnih
enot, možnosti za oviranje, razmer, ki jih zemljišče daje za maskiranje,
možnosti, ki jih naravni in umetni objekti nudijo za oviranje in utrjeva-
nje, možnosti za oskrbo enot z vodo in hrano, odkrivanje vpliva novogra-
denj na bojna delovanja (npr. izgradnja novih naselij, mostov, elektrarn,
predorov, viaduktov, jezov, prog ipd.).

Že med študijem častnikov se v vseh vojskah posveča velika pozornost
temu, da si častniki med študijem pod vodstvom izkušenih predavateljev
ogledajo vse operacijske cone nacionalnega vojskovališča. Potem ko ude-
leženci študijskih ogledov operacijskih con prehodijo določene smeri in
si v živo ogledajo položaje, se jim podoba zemljišča globoko vkorenini v
spomin, še posebno če jo spremljajo poglobljeni komentarji izvedencev;
zelo koristno, če ti častnike med ogledom seznanjajo s potekom zgodo-
vinskih primerov bitk in bojev, ki so potekali na opazovanem prostoru. Z
osebnim opazovanjem pridobljeno znanje tako postane pomemben de-
javnik, ki pozneje močno olajša študije na zemljevidih in delo v štabih.

V koalicijskih vojskah v okviru študija na visokih vojnih šolah izvajajo
oglede celinskih vojskovališč, pri čemer si pomagajo s helikopterji in leta-
li za opazovanje iz zraka. Častniki šele po opravljenem opazovanju na
večjem številu opazovalnih točk neposredno na zemljišču rešujejo opera-
tivno-taktične naloge, ob preučevanju konkretnih operativno-taktičnih
smeri (ali pomembnejših delov zemljišča), mejnih front ipd.135 Poveljniš-
ka potovanja lahko potekajo tudi med vajami, in sicer kot enostranska ali
dvostranska. Za njihovo izvedbo se lahko uporabljajo motorna vozila, he-
likopterji, opazovalna letala, hitri čolni idr. V proces njihove priprave, iz-
vajanja in analize je lahko vtkano znanstvenoraziskovalno delo; rezultat
znanstvenega opazovanja, organiziranega v njih in razprav, ki temu sledi-
jo, je lahko odkrivanje in ugotavljanje lastnosti novih pojavov.

V času skupinskih poveljniških potovanj delajo raziskovalci po skupi-
nah v skladu s pravočasno izdelanim načrtom študijskega potovanja. Ra-
ziskovanje se ponavadi začne z dojemanjem naloge v vlogi reševalca ope-
rativno-taktičnega problema (udeleženec študijskega potovanja deluje
npr. v vlogi poveljnika brigade, ki izvaja zračni desant v globino nasprot-
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135 Poveljniško izvidovanje v obliki študijskega potovanja je bilo v nekdanji JLA organi-
zacijska oblika uporabnega usposabljanja poveljnikov in njihovih najbližjih sodelav-
cev (t. 23 Navodila o usposabljanju starešin, poveljstev in štabov, 1974). Ker so
lahko na takem potovanju preverjali dele rešitev s ŠV in PŠV ipd., je bilo poveljniš-
ko potovanje lahko tudi raziskovalna metoda. 
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nikove obrambe), nadaljuje pa s preučevanjem nasprotnikove jakosti,
grupiranja in razporeditve, značaja bojnih delovanj, ki jih je moč pričako-
vati od njega, razporeditve svojih sil v izhodiščnih rajonih in načina nji-
hovega bojnega delovanja. Poudarek je na tem, kako bi teren vplival na
manever, maskiranje, utrjevanje in druga delovanja lastnih in nasprotni-
kovih sil. Zatem se podrobno opredelijo bojni razporedi sil, zaporedje le-
talske in artilerijske priprave in podpore enot med bojem po globini, for-
siranja morebitnih ovir ipd. Specialisti zračne obrambe lahko medtem
preučujejo organizacijo enotovne zračne obrambe in njeno bojno sodelo-
vanje z lovskim letalstvom, medtem ko lahko specialisti služb (tehnične,
intendantske, sanitetne) na podoben način preučujejo svojo problemati-
ko. Vsi udeleženci potovanja končajo svoje dejavnosti v določenem roku,
potem pa se zberejo na naslednjih točkah, kjer izmenjajo informacije;
potlej pa podrobno določijo nadaljnji delovni načrt.

Če je npr. raziskovalni cilj ta, da se analizirajo možnosti premika po
določeni komunikaciji, se lahko vsi udeleženci potovanja razdelijo v sku-
pine, od katerih dobi vsaka svoj odsek. Tega je vsaka skupina dolžna po-
drobno izvidovati, da odkrije ovire na poti, trdnost cestne podlage, mesta
možnih plazov, pogozdene odseke ob cestah, globino in širino rek in po-
tokov, nosilnost mostov, rečne prehode, naravne ovire, ozka grla, za ma-
skiranje prikladne rajone, obhode ipd. Skupine lahko med seboj vzdržu-
jejo zveze, s čimer se uredijo njihovi premiki, po potrebi pa se lahko
merijo hitrosti premikov, opravijo snemanja kritičnih točk na komunika-
cijah na mestih, kjer je to potrebno, itd. Zbrano gradivo se lahko potem
uporabi za izdelavo raznih znanstvenih in strokovnih del.

Vojne igre kot poskusi in vitro

Vojna igra (ang. war game, nem. Kriegsspiele, franc. jeu de la guerre, rus.
voennaja igra, sh. ratna igra) je namenjena razvoju strateškega in taktič-
nega mišljenja pri častnikih, katerega bistvo je reševanje strateških in
taktičnih problemov na modelih konfliktnih situacij; zato lahko vojne
igre štejemo za poskuse in vitro, saj tisti, ki jih organizira in oblikuje
(»modelira«), lahko zelo aktivno vpliva na probleme in dejavnike, ki jih
morajo reševati udeleženci vojne igre. Vojna igra v širšem pomenu bese-
de zajema celoten proces: od spoznanja, da je ta igra potrebna, izbire
problema (ki se bo reševal) in določitve vodstva igre, ki naj bi jo sestavilo
(»modeliralo bojno situacijo«) (1), prek oblikovanja igre in priprave udele-
žencev za igro (2) do njene izvedbe (3) in analize (4), ki je podlaga za na-
črtovanje novih iger (5).

Osrednja dejavnost na vsaki igri je proces presoje razmer in sprejema-
nja odločitve, ki poteka v interakciji s podobnim procesom pri nasprotni-
ku; vodstvo vojne igre skrbi, da se obe »spopadeni strani« držita določe-
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nih pravil. Pri tem so reševalci lahko v zelo različnih vlogah, ki jim jih do-
loča vodstvo igre. V raziskovalnih igrah so vloge reševalcev opredeljene z
raziskovalno nalogo, v šolah pa s študijskim programom, s katerim so za-
črtana znanja, ki jih morajo pridobiti študenti določenega profila. Če se
npr. študenti usposabljajo za poveljnike brigad, potem so med vojno igro
praviloma v vlogi poveljnikov in članov štabov korpusov in brigad. Vojne
igre se od poveljniško-štabnih vaj (PŠV) in štabnih vaj (ŠV) (ki so podrob-
neje opisane v posebnem poglavju o PŠV in ŠV) razlikujejo po tem, da v
vojnih igrah »igralci« (raziskovalci ali študenti oziroma tisti, ki igrajo
vloge poveljnikov in članov njihovih štabov) kolektivno raziskujejo prob-
leme, medtem ko so na PŠV in ŠV vsi »igralci« že izurjeni za svoje vloge
(ki jih realno opravljajo v enotah) in zato v teh vajah ni poudarek na razi-
skovanju, ampak na usposabljanju za štabne funkcije ali pa preverjanju
njihovih znanj in hitrosti dela.

Po ciljih se vojaške igre delijo na tri osnovne skupine136: (1) raziskoval-
ne igre so namenjene iskanju novih rešitev in preverjanju postopkov in
načinov uporabe sil, ki so bili v preteklosti učinkoviti, obstaja pa dvom,
ali bodo – zaradi sprememb v oborožitvi in drugih sprememb – takšni
tudi v prihodnje; (2) izobraževalne igre so namenjene izobraževanju in
homogenizaciji znanj častnikov v reševanju konkretnih problemov, pri
čemer častniki dobivajo od vodij iger – ki preverjajo njihovo znanje in
veščine – nova znanja in imajo obenem priložnost zagovarjati svoja sta-
lišča in ocene, in (3) igre za preverjanje znanj in veščin imajo cilj preveriti
znanja in veščine, saj morajo reševalci s samostojno rešitvijo problemov
do določenega roka in nato z zagovorom rešitve dokazati, da so sposobni
za določeno dolžnost, ki bi jo opravljali v vojni. Razumljivo je, da so za
vojaške vede v prvi vrsti pomembne raziskovalne igre, ki bodo opisane v
tem poglavju; za urjenje častnikov v štabih in enotah pa so pomembnejše
izobraževalne in ocenjevalne igre, ki so podrobneje opisane v poglavju o
ŠV in PŠV.

Pri oblikovanju iger gre v bistvu za modeliranje možne začetne situa-
cije, do katere bi lahko prišlo v vojni, in za preigravanje sprejemanja
odločitve na tem modelu, pri čemer sestavljalci modela opazujejo in oce-
njujejo delo in odločitve igralcev, nato pa jih skozi igro – v obliki nasprot-
nikovih protipotez (ki jih izvajajo sami) – postavljajo pred posledice nji-
hovih odločitev. V ožjem pomenu besede je vojna igra samo metoda
miselnega preigravanja že narejenega modela operacije, bitke ali boja na
zemljevidu ali računalniškem zaslonu, ki lahko poteka tudi kot sestavni
element metode analize operacij (vojna igra se v tem primeru pojavlja kot
metoda preverjanja kakovosti odločitve, sprejete s pomočjo metode ana-
lize operacij). Bistvena razlika med sestavljanjem vojne igre in prej opisa-
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no metodo analize operacij je v tem, da sestavljalec igre ne rešuje proble-
ma odločanja, ampak prav nasprotno – sestavlja (modelira) problem, ki
ga bodo morali s pomočjo metode analize operacij rešiti drugi. Vloga se-
stavljalca igre je torej, da načrtuje in vodi eksperiment, v katerem aktiv-
no sodelujejo drugi, ki jih sestavljalec nato opazuje in analizira.

Tako lahko pri vsaki igri govorimo o vidikih njenega sestavljanja (ne-
kateri zanj uporabljajo tudi izraz »komponiranje igre«, da bi poudarili
pomen »modeliranja«) in o vidikih njenega izvajanja (»reševanja proble-
ma«), prav tako pa o njenih strateških (operativnih ali taktičnih), organi-
zacijskih, informacijskih, komunikacijskih, vzgojnih, metodoloških in
drugih vidikih in implikacijah. Ne nazadnje sodi mednje tudi ustvarjanje
miselnega in idejnega soglasja med udeleženci igre, k čemur močno po-
magata skupno reševanje problema in skupna analiza, na kateri kritično
obravnavajo vse njene etape in faze in ravnanje vsakega udeleženca igre.
Zaradi širine vsega tega se bo to poglavje nanašalo predvsem na obliko-
vanje iger, medtem ko bodo drugi vidiki, ki se nanašajo na njihovo izved-
bo in uporabo za izobraževanje in študij, podrobneje predstavljeni v na-
slednjih poglavjih.

Vojne igre praviloma organizirajo raziskovalne ustanove, ali pa nadre-
jena poveljstva in štabi za poveljstva in štabe podrejenih enot, pri čemer
v vsaki igri sodelujejo tri strani: vodstvo igre in dve igrajoči strani z nas-
protujočimi cilji (običajno ena stran napada, druga pa se brani). Nasprot-
ni strani sta lahko posameznika ali pa poveljnika s svojimi štabi. V ZDA
imajo organizacijsko posebnost v tem, da zaradi pomena iger za razvoj
globalne (grand)strategije ZDA – deluje v Pentagonu posebna agencija,
specializirana za skupne igre medzvrstnega Združenega generalštaba
(Joint Chiefs of Staff). Dokler je obstajalo bipolarno ravnotežje, je imela
tri oddelke: prvi se je ukvarjal s splošno svetovno vojno (general war)
proti ZSSR, drugi z omejenimi vojnami (limited wars) v različnih delih
sveta, tretji – za katerega se je najmanj vedelo – pa s hladno vojno (načr-
toval je politično-vojaške igre). Igre so običajno trajale po 3 dni, vanje pa
so praviloma vključevali tudi predstavnike vlade.

Zanimivo je, kako so civilni in vojaški udeleženci ocenjevali koristnost
teh iger. Na lestvici, ki je imela 6 stopenj, so koristnost teh iger ocenili: z
vidika odkrivanja nepredvidenih političnih alternativ s 4,2 (kar je 70 %
najvišje možne ocene), z vidika oblikovanja novih hipotez o obvladova-
nju kriznih situacij s 4, z vidika povečanja učinkovitosti zunanje politike
pa s 3,8 idr.

Pri enostranskih igrah prevzame vodstvo vaje vlogo ene od igrajočih
strani. Velikokrat je koristno, če v vlogi nasprotnika nastopijo obvešče-
valni častniki, ker bolje od drugih poznajo doktrino in zmogljivosti ter
miselnost nasprotnikov. Vodstvo vaje lahko prevzame tudi vlogo nadreje-
nega poveljstva za obe igrajoči strani. Sodniki, ki jih določi vodstvo za
vsako od igrajočih strani, imajo pri poteku igre pomembno vlogo, ker
ocenjujejo odločitve in poteze igrajočih in presojajo o tem, v kateri stop-
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nji bi uspeli načrtovane cilje in naloge uresničiti. Igre lahko potekajo v
realnem času ali pa se med fazami igre določijo »časovni skoki«, tako da
1 ura v učilnici velja kot 2, 3 ali 4 ure na realnem bojišču oziroma obrat-
no. Tako se v 48 urah lahko – zaradi »kompresije časa« – preigra operaci-
ja, ki bi sicer trajala 96, 144 ali 192 ur.

Načrtovalec izhaja pri oblikovanju vojne igre iz cilja igre, stopnje zna-
nja in izurjenosti igrajočih strani, za izvedbo igre razpoložljivega časa in
drugih omejitev, med katere sodi tudi čas, ki ga ima na voljo za sestavo
igre, razpoložljivo število in znanje sodnikov, prostor, kjer bo potekala
igra, sredstva za zvezo, računalniška podpora idr. Osnovno izhodišče
načrtovalca igre je, da mora najprej ugotoviti, kaj želi doseči naročnik
(sponzor), ki je zahteval oblikovanje igre.

Če je cilj urjenje igrajočih v praktični uporabi metode analize operacij,
morajo ugotoviti, v kateri vrsti operacij (napadni, obrambni, združeni,
desantni idr.) so za to najboljše možnosti. Če je cilj igre raziskava kon-
kretnega problema, je npr. pri raziskavi časa, potrebnega za mobilizacijo
in razvoj sil, treba natančno določiti začetne okoliščine, med katere spa-
dajo: stanje komunikacij v določenih meteoroloških razmerah, točen dan
(delovnik, praznik), točna ura razglasitve mobilizacije (dan/noč), nas-
protnikove zmogljivosti za oviranje mobilizacije, način pozivanja obvez-
nikov, stopnja konzervacije orožij in opreme ipd. Če je cilj razvijanje
problemskega razmišljanja igrajočih, je treba ugotoviti, katere probleme
so že reševali igrajoči in izbrati nove, kakršnih še niso. Če je cilj preveriti
znanje igrajočih s področja protidesantne obrambe ali obrambe gorskega
zemljišča, je treba ugotoviti, kaj so igrajoči na tem področju pridobili na
prejšnjih vajah in v čem so naredili napake. Vsekakor je izredno pomem-
bno, da sestavljalec igre – kadar so cilji igre povezani z učenjem – na
samem začetku ugotovi, kaj pravzaprav želi nadrejeni poveljnik oziroma
sponzor naučiti igrajoče strani.

Naslednje vprašanje, na katerega mora odgovoriti načrtovalec igre, je,
kdo bodo igralci, kakšna so njihova znanja, veščine in druge zmogljivo-
sti, pa tudi kakšni so njihovi interesi. Če ima igra učne cilje, je pri igrajo-
čih praviloma večje zanimanje za to, da imajo v igri enako vlogo kot na
svojem delovnem mestu in da igra poteka na zemljišču, ki je v njihovi
coni odgovornosti, in proti nasprotniku, ki bi v vojni verjetno deloval na
tem prostoru. Ko so znani ti interesi in se povežejo z interesi »naročnika
igre«, je mogoče doseči največjo možno stopnjo motivacije vseh udele-
žencev igre, ki je (pred)pogoj, da poteka uspešno in da se potem analizi-
ra. Nazadnje, a ne na koncu, mora načrtovalec učne igre natančno vedeti,
kaj želi z igro sporočiti igrajočim, nato pa mora igro sestaviti tako, da bo
to igrajočim omogočila.

Sestavljalec igre zato postavi igrajoče strani v konkretno strateško
(operativno ali taktično) situacijo, ki od njih zahteva, da se vživijo v nove
razmere, jih presodijo in sprejmejo odločitev. Igrajočega poveljnika briga-
de npr. seznani s tem, da je dobil kot okrepitev tankovski bataljon, da
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mora napasti nasprotnika čez 6 ur in da se o nasprotniku ve le to, kje ima
2 bataljona, ne pa tudi druge elemente bojne moči. S tem se želijo ustva-
riti negotove razmere, ki so značilne za resnično situacijo v vojni, ko o
nasprotniku praviloma ni vse znano. Akterji morajo biti pravočasno sez-
nanjeni s pravili igre; če je igra dvostranska, mora vsaka stran igrati svojo
vlogo po drugačni doktrini. Gre za scenarij, ki pa zahteva tudi dodatne
informacije o enotah, o podrejenih igrajočim stranem (če je igra večsto-
penjska) in o nasprotnikih, da bi se lahko na podlagi tega začel proces
analize operacije, bitke ali boja.

Elaborat igre je zato večplasten in mora vsebovati naslednje sestavne
dele:
1) V zahtevah naročnika (nadrejenega poveljstva) morajo biti določeni:

cilj igre (raziskovalni, izobraževalni, kontrolni – za preverjanje znanj,
eksperimentalni za preverjanje nove računalniške podpore odločanju
idr.), naslov igre (npr. pehotna brigada v obrambi večjega mesta v za-
četnem obdobju vojne), kodna oznaka igre (npr. Ris 2010), vrsta zem-
ljevida (ki se bo uporabljal v igri), igrajoči in njihova vloga, v kateri
bodo nastopili v igri, vodstvo vaje, čas in kraj izvedbe ter trajanje vaje,
pogosto pa tudi druge podrobnosti (po kateri formaciji se bo igralo –
sedanji ali bodoči, s kompletno ali le delno popolnjenimi enotami idr.),
kakor tudi problemski sklopi, ki jih bodo morale reševati igrajoče stra-
ni (npr. dojemanje naloge, ocena razmer in proračun časa, ki je na
voljo, oblikovanje poprejšnjih povelj, izdelava načrta razvoja sil itd.).

2) Splošna situacija je vedno podana za eno hierarhično stopnjo višje od
tiste, v kateri bodo delovali igrajoči, vse z namenom, da bi bolje razu-
meli lastno vlogo v okviru širše celote; če je npr. tema igre »brigada v
napadu«, morajo igrajoči dobiti tudi vse podatke o razmerah na opera-
tivni ravni korpusa ali operativnega poveljstva, v čigar sestavi delujejo.

3) Posebna situacija je podana na ravni igrajočega, kar pomeni, da mora
poveljnik brigade, ki smo ga obravnavali pod 2), dobiti na vpogled ne
le podatke o stanju pred prostorom njegove brigade, za njim ter levo in
desno od njega, ampak tudi v kakšnem stanju so bataljoni, ki so mu
podrejeni (izgube, ki so jih imeli, stopnja popolnjenosti z gorivom,
strelivom idr.) in kaj delajo ter podatke o silah, ki mu stojijo nasproti.

4) Vsebovati mora povelje, ukaz ali direktivo nadrejenega poveljnika (ki
je podlaga za to, da bi igrajoči v vlogi reševalca problema lahko upora-
bil metodo analize operacij); ta del elaborata mora reševalcu omogoči-
ti, da ugotovi, kakšna sta naloga in ideja manevra nadrejenega povelj-
nika in kaj mora on storiti do določenega roka, da bi omogočil njihovo
izvedbo. Sestavni del elaborata je tudi seznam obveznosti, ki jih mora-
jo do določenega roka opraviti igrajoče strani (npr. na zemljevidu izde-
lati shemo manevra, napisati bojno povelje ali direktivo, v povedni ob-
liki predstaviti dojemanje naloge itd.).

5) Kot priloge se lahko elaboratu priključijo meteorološki bilten (stanje z
napovedjo razvoja meteorološke situacije), obveščevalni bilten (s sveži-
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mi podatki o nasprotniku), bilten PJKB (s pregledom kontaminiranih
con), astronomski podatki (ure sončnega in luninega vzhoda in zaho-
da, azimut in višina lune nad obzorjem idr.) ter drugi pomembni po-
datki (npr. stanje komunikacij, razporeditev minskih polj, možnost
plazov ali poplav idr.).

6) Sestavni del elaborata je načrt igre, v katerem so: podatki z imeni in
vlogami vseh udeležencev igre; podatki o razmestitvi igrajočih in vods-
tva igre, času pripravljenosti za začetek igre, načinu uporabe sredstev
za zvezo in računalnikov; potek igre po etapah in fazah; naloge in zah-
teve, ki jih bodo morali izpolniti igralci (čas in prostor kratkih dogo-
vornih sestankov, na katerih bodo podajali ocene, konkretne predloge
za uporabo sil, predstavili odločitev in načrt operacije idr.); datum in
kraj analize idr. Sestavni del načrta igre sta načrt oblikovanja igre, ki
se ga mora držati vodstvo igre, in načrt izvedbe igre, ki vključuje tudi
analizo igre, ko je končana.

7) Načrt revizije igre vsebuje način, čas in imena izvedencev, ki bodo igro
pred njeno izvedbeno fazo preizkusili in odkrili elemente, ki jih je
treba odstraniti, dodati ali modificirati; pri tem delu gre pravzaprav za
revizijo igre z namenom, da se v izvedbeni fazi napake in pomanjklji-
vosti zmanjšajo na najmanjšo možno mero.

8) Navesti mora študije primerov, normative, enciklopedije, priročnike,
zemljevide, literaturo in druge vire in pomožna sredstva, ki so bili upo-
rabljeni pri izdelavi elaborata, vključno s priročniki in normativi, ki jih
morajo imeti igrajoči, da bi lahko dosegli učne ali druge cilje.

9) Pogosto je zelo koristno, da se pred izvedbo vaje organizira poseben
seminar, na katerem udeleženci igre predstavijo referate o določenih
temah, ki jih bodo morali praktično reševati med igro; tako je npr. pri
temi igre iz protidesantne obrambe koristno na seminarju predstaviti
značilnosti sodobnih desantnih operacij, strukturo, opremljenost in
taktiko desantnih enot idr.

Pomembno je poudariti, da imajo pri oblikovanju iger veliko vlogo na
eni strani posnemanje operacij, bitk in bojev, ki so se zgodili v resničnih
vojnah (»igra kot plagiat realnih bojev«), na drugi pa t. i. nelinearni način,
ki reševalcu problema narekuje, da med spremljanjem spreminjanja raz-
merja sil med igro tudi on spreminja svojo vlogo (iz vloge branilca prehaja
v vlogo napadalca in obratno), izrablja nasprotnikove napake, korigira
svoje začetne ocene in se prilagaja okoliščinam. Zato igre običajno poteka-
jo v več etapah. Prva etapa je običajno sprejem povelja in oblikovanje odlo-
čitve, druga etapa je običajno udejanjenje odločitve, ki se konča s presoja-
njem sodnikov in sprejetjem nove odločitve, ki je posledica njihovih presoj,
in naloge, ki jo mora udejaniti igrajoča stran. Prav zaradi tega prilagajanja
imajo igre velik pomen v razvoju kreativnega mišljenja v kriznih razmerah,
saj od reševalca zahtevajo rešitev problemov v časovni stiski in ob pomanj-
kanju informacij, ki jih ne more najti ne v doktrini ne v literaturi.
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Pri vojnih igrah obstaja tveganje, da bodo pri njihovem oblikovanju iz-
brana napačna izhodišča ali (in) da se napačno pojasnijo njihovi rezulta-
ti. Med takšne primere sodijo vojne igre, ki jih je organiziralo poveljstvo
Rdeče armade v letih pred izbruhom druge svetovne vojne, da bi preveri-
lo, ali izbrana vojna doktrina ustreza novim razmeram, do katerih je priš-
lo v Evropi po Hitlerjevem prihodu na oblast. Skupina ruskih avtorjev je
v obsežnem delu v redakciji člana ruske akademije znanosti V. A. Zolota-
reva137 ugotovila, da so takrat maršal Timošenko in drugi maršali – nav-
kljub očitnemu neuspehu Rdeče armade v vojni proti Finski – dogmatsko
vztrajali pri tem, da bo Rdeča armada v začetnem obdobju vojne uspešno
izvajala napadne operacije na tujih ozemljih. Napačni sklepi iz analize
vojnih iger so pripeljali do tega, da so zanemarili obrambne operacije in
da so v trenutku nemškega napada enote Rdeče armade imele razporedi-
tev za napad, kar je olajšalo nemški začetni uspeh.

V zvezi s tem primerom je zanimivo, da je sovjetski maršal Žukov v
opisu in analizi zadnjih velikih manevrov Rdeče armade pred izbruhom
druge svetovne vojne omenil, da so častniki v enotah sami ugotavljali, da
je v Rdeči armadi podcenjen razvoj protiletalske obrambe in protitankov-
ske obrambe; navajali so, da je treba pri artileriji zamenjati konjsko vleko
s traktorsko, da bi bilo treba oblikovati tankovske enote po vzorcu nemš-
kih ipd.138 Cilj manevrov, ki so potekali kot sestavni del strateške igre, je
bil preveriti realnost sovjetskega začetnega vojnega načrta. Napadalce
(»nemško stran«), ki so prihajali z Zahoda, je vodil Žukov (ki je pridobil
vojne izkušnje v bojih proti Japoncem v Mongoliji), branilce (»sovjetsko
stran«) pa general Pavlov, ki si je pred tem nabral izkušnje v španski dr-
žavljanski vojni. Stran, ki se je branila, je prišla v podoben položaj, v ka-
kršnem se je pozneje ob dejanskem nemškem napadu leta 1941 res zna-
šel general Pavlov. To je pri analizi igre spravilo Stalina v zelo slabo voljo,
vendar je po manevrih kljub jezi pustil Pavlova na poveljniškem položa-
ju, medtem ko je Žukova s položaja poveljnika območja povišal v načel-
nika generalštaba. Poskus in vitro je tudi v tem primeru povsem dobro
napovedoval sovjetske neuspehe v letu 1941.

Med raziskovalnimi strateškimi vojnimi igrami v obdobju druge sve-
tovne vojne je bila zelo poučna tudi nemška strateška vojna igra v prvem
četrtletju leta 1944, ki je bila sestavni del priprav za zadnji odločilni
nemški poskus, s katerim so nameravali izločiti Veliko Britanijo iz vojne.
Igro je na pobudo nemškega Vrhovnega poveljstva (OKW) organiziralo
poveljstvo 65. armadnega (»raketnega«) korpusa marca 1944, da bi ugoto-
vilo, kako naj bi najučinkoviteje uporabili svoje »tajno orožje« – rakete 
V-1 in Veliko Britanijo prisilili v separatni mir. Želeli so dobiti odgovor na
vprašanje, kako izpeljati množične raketne, bombniške in artilerijske
udare po Veliki Britaniji, da bi zanesljivo zlomili duhovno moč in bojno
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moralo zavezniškega vodstva, prebivalstva in oboroženih sil, ki so se že
pripravljale za izkrcanje na francosko obalo. 

V štabu nemškega »raketnega« korpusa so s pomočjo teoretskih prora-
čunov, utemeljenih na podatkih o množični proizvodnji raket s krili V-1
in njihovem pospešenem odvažanju iz Nemčije v zahodno Francijo, prišli
do sklepa, da bi bilo za zlom bojne morale zaveznikov najbolje, če bi prvi
nemški udar izvedli v oblačnem vremenu 20. aprila ob 4. uri zjutraj, da bi
se izognili delovanju britanske zračne obrambe, in to s 300 raketami V-1,
ki naj bi jih izstrelili proti Londonu, potem čez dan v enakomernih inter-
valih še 100 raket V-1, končno pa bi zvečer izvedli še en množični udar z
200 raketami V-1. V naslednjih dnevih so nameravali vzdrževati ritem s
povprečno tremi raketami V-1 vsako uro, medtem ko bi vsake noči po-
navljali množične raketne udare. 

V nemškem korpusnem štabu so po opravljeni analizi štabne vaje oce-
nili, da bi s takšno raketno ofenzivo v 4–5 dneh lahko zlomili nasprotni-
kovo bojno moralo in prisilili vlado Velike Britanije, da bi podpisala sepa-
ratni mir. Že med izvajanjem štabne igre so nekateri nemški generali
(Rommel, von Rundstedt, Achstelm) opozorili vodstvo vaje, da je glavni
objekt udara izbralo napačno. Po njihovem bi bilo treba preprečiti zavez-
niško izkrcanje v Evropi, za to pa so predlagali, da bi bilo treba raketne
udare preusmeriti z Londona na skrajno ranljive angleške luke, kjer so
bile gosto osredotočene desantne ladje in desantne enote, zelo občutljive
na raketne udare. Vendar je Vrhovno poveljstvo (OKW – Oberkomman-
do der Wehrmacht) njihove predloge zavrnilo; sodilo je, da bo britanska
vlada privolila v mir samo, če bodo udari uspešno izvedeni po ranljivem
gosto naseljenem Londonu, saj Britancem nikakor ne bi uspelo iz Londo-
na v 4–5 dnevih evakuirati civilnega prebivalstva. 

Zanimivo je, da je pozneje v svojih spominih tudi zavezniški vrhovni
vojaški poveljnik general Eisenhower zapisal podobno prepričanje, kot
so ga zagovarjali omenjeni trije nemški generali, da bi namreč nemški
množičen raketni udar po lukah Portsmouth in Southampton po vsej ver-
jetnosti prisilil zaveznike, da bi opustili načrtovano izkrcanje. Vsekakor
se je izkazalo, da sta poveljstvo nemškega 65. armadnega korpusa in
OKW res močno precenila vpliv raketnih udarov na bojno moralo nas-
protnikove vlade in prebivalstva; pričakovani in dejanski rezultati ekspe-
rimenta in vitro in eksperimenta in vivo so se močno razlikovali, vendar
krivde za to ne bi smeli iskati v metodah, ampak pri ljudeh, ki so napač-
no interpretirali rezultate igre, da bi ustregli svojim željam in zlasti Hit-
lerjevi avtoriteti, ki se ji je bilo nevarno postaviti – po robu.
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Analiza operacij

Temeljna akcijska vprašanja, na katera mora po sprejemu naloge odgovo-
riti vsak poveljnik, ne glede na to, ali mora sprejeti odločitev v vojni ali
na vojni igri, ter ne glede na velikost enote, vrsto bojišča, čas, v katerem
deluje, in jakost nasprotnikovih sil – so: (1) kakšno mesto in vlogo ima
njegova enota v načrtu nadrejenega; (2) kaj mora storiti oziroma (3) kje,
kdaj in na kakšen način mora delovati s silami, ki so mu podrejene, da bi
pravočasno dosegel cilj, ki mu ga je zastavil nadrejeni poveljnik. Da bi
bilo v tem hierarhičnem sistemu v določenem trenutku mogoče sprejeti
ustrezno odločitev za operacijo, bitko ali boj ter izvesti najprimernejša
bojna delovanja in ukrepe, se uporablja znanstveno utemeljena metoda
analize operacij (Operations Analysis)139.

Obstajajo tri inačice te metode: prva – lahko bi jo imenovali popolna
ali celovita – se uporablja, kadar je na voljo dovolj časa (Deliberate Deci-
sion-Making Process = DDMP), druga, kadar je čas skrajšan (Quick Deci-
sion Making Process = QDMP), tretja pa, kadar je treba odločitev sprejeti
pospešeno med samim bojem oziroma v časovni stiski (Combat Decision
Making Process = CDMP).

Celovita metoda (»algoritem štabnega procesa sprejemanja odločitve«)
vsebuje sedem zaporednih etap (»korakov«):  (1) sprejem naloge in sez-
nanitev z njeno vsebino (Receipt of Mission), (2) dojemanje naloge in
opredelitev problema (Mission Analysis) ter določanje porabe časa za re-
šitev problema, (3) oblikovanje možnih inačic rešitve (Course of Action
Development), (4) analiza posameznih inačic rešitve (Course of Action
Analysis) dejansko pomeni preverjanje vsake inačice s pomočjo metode
vojaške igre, (5) primerjalna analiza vseh inačic (Courses of Action Com-
parison), (6) izbira in verifikacija najsprejemljivejše inačice (Course of
Action Approval) in na koncu (7) oblikovanje povelj, inštrukcij in direk-
tiv za uveljavitev izbrane inačice (Orders Production). Ta proces vključuje
tudi orientirni izračun časa za izvedbo naloge, presojo razmer (oceno si-
tuacije), oblikovanje in nato posamično analizo 3–4 kontrastnih možnosti
za izvedbo naloge (Courses Of Action)140, izbiro najsprejemljivejše mož-
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139 Ker ne gre za eno samo metodo, ampak »metodo metod«, sintezo več drugih metod,
bi bil neustrezen pojem »metoda presoje razmer in sprejemanja odločitve«, ki je bil v
ednini uporabljen v drugi izdaji Vojne enciklopedije (VE). Ker pa tega pojma v prvi
izdaji VE sploh še ni bilo, to nazorno kaže, da se je prodor znanosti v veščino vojsko-
vanja v SFR Jugoslaviji začel dokaj pozno. Iz druge izdaje VE se že lahko vidi, da se
kot »metodologija ocene situacije« razume široko področje, ki se ukvarja s sistemom
metod presoje razmer; te se po vertikali delijo na tri osnovne skupine (strateška si-
tuacija, operativna situacija, taktična situacija), znotraj tega pa po horizontali na
vrsto podskupin (ocene radiološke situacije, meteorološke situacije, varnostne situa-
cije itd.). V sodobni zahodni praksi so se dilemam te vrste izognili tako, da so novo
metodo poimenovali analiza operacij in natačno določili njene inačice.

140 Command and Staff Decision Processes – FM 101 –5, February 1995; Staff Organiza-
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nosti, nato pa še njeno revizijo; izbiro najsprejemljivejše možnosti opravi
poveljnik in če ima na voljo dovolj časa, zahteva od štabnih specialistov,
da na štabni konferenci, ki je neka vrsta revizije, pisno, ustno in grafično
argumentirajo prednosti in pomanjkljivosti vsake od analiziranih možno-
sti. V štabnih priročnikih so natančno določene obveznosti vseh članov
štaba v vseh sedmih etapah procesa. Pogosto se v šesti etapi za ovredno-
tenje in izbiro najsprejemljivejše možnosti uporablja metoda ekspertne
ocene, pri čemer štabni eksperti neodvisno drug od drugega ocenijo
vsako možnost z vidika tveganja, presenečenja, hitrosti, varnosti, verjet-
nosti, da se doseže cilj, in drugih načel veščine bojevanja.

Prva etapa zajema: analizo sprejetega ukaza, povelja ali direktive (1),
obveščevalno analizo in oceno (ki je podrobneje opisana v poglavju o
obveščevalni metodi) (2), opredelitev prejetih nalog in nalog, ki iz njih iz-
hajajo (npr. da bi enota izvedla ukazano obrambo mesta, mora to mesto
utrditi, iz njega evakuirati prebivalstvo in dopolniti zaloge) (3), oceno
lastnih sil in sredstev (4), oceno omejitev pri bojnem delovanju (5), opre-
delitev stopnje zanesljivosti posameznih podatkov in delovanj in stopnje
verjetnosti posameznih domnev (6), analizo tveganja (7), formuliranje
zahtev po manjkajočih informacijah (8), opredelitev nalog izvidniških
enot in obveščevalcev (da bi prišli do manjkajočih informacij in tako
zmanjšali negotovost v oceni nekaterih dejavnikov in okoliščin) (9), načrt
porabe časa (10), oblikovanje naloge enote (s čimer se odgovarja na vpra-
šanja, kdo, kdaj, kje, kako, zakaj in katere dejavnosti naj izpelje) (11), po-
ročilo o vseh fazah (od prve do enajste), ki je dejansko predlog poveljniku
(12), poveljnikovo odobritev predloga (13) in oblikovanje poveljnikove
kratke in jasne zamisli za izvedbo naloge (14), iz katerih izhajajo usmeri-
tve za delo štaba (15). Za tem sledijo pripravljalna povelja podrejenim
enotam (16).

Potem prične štab s podrobnejšo analizo možnih inačic delovanja, da
lahko poveljniku ponudi več različnih načinov za uresničitev cilja. Pri
ocenjevanju posameznih inačic uporabe sil (Courses Of Action) ima zelo
pomembno vlogo ocena izgub; kot podlaga za oceno in presojanje izgub
se uporabljajo norme iz minulih vojn, ki so določene za napad in obram-
bo v različnih geografskih razmerah (puščava, gozd, gore, stepa itd.) in
različnih stopnjah maskiranja in utrjevanja za čete, bataljone, brigade, di-
vizije in višje enote. Tako študija Jamesa Dunnigana navaja za divizijo
KOV ZDA v napadu 3 odstotke splošnih dnevnih izgub, v obrambi 1 od-
stotek, v povprečju pa torej 2 odstotka141. V Navodilu za štabno delo Slo-
venske vojske so te izgube predstavljene nekoliko višje; če bi boj divizije
trajal 4 dni, bi v napadu imela 4-odstotne povprečne dnevne izgube, v
obrambi pa 2-odstotne oziroma v povprečju 3-odstotne. Andrew Wilson,
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ki se je ukvarjal s tem, kako višina odstotkov izgub vpliva na bojno moč
enot, se je oprl na nemške Naumanove norme; v skladu z njimi naj bi bila
nemška četa jakosti 250 vojakov uničena, če bi imela 60-odstotne splošne
izgube, iz boja bi bila izločena, če bi imela 48 % izgub, do 36 % izgub pa bi
vzdržala, ne da bi se resneje zamajala njena moč. Poznejši raziskovalci so
te vrhunce znižali za 10–15%.

V najnovejši ameriški štabni službi (Command and Staff Decision Pro-
cesses, Chapter 1, Student text book 101, 5. feb. 1995) je celoten proces
od sprejema naloge do sprejema odločitve razstavljen na 6 zaporednih
etap: dojemanje naloge in opredelitev problema (1); povezovanje obstoje-
čih dejstev in formuliranje cilja ter hipoteze o možni rešitvi problema (2);
razvoj in oblikovanje posameznih opcij rešitve problema (COA) (3); anali-
za vsake od opcij s pomočjo vojaške igre (wargaming) (4); medsebojna
primerjava opcij po sistemu kazalcev (5) in selekcija najsprejemljivejše
(6). Temu sledi izdelava bojnih dokumentov za podrejene enote, v katerih
se proces ponavlja na nižjih ravneh. Če je odločitev sprejel poveljnik divi-
zije, proces na nižji ravni ponavljajo poveljniki brigad, za njimi bataljo-
nov, potem pa čet itd.

Oblikovanje opcije možne rešitve problema (COA) je v bistvu vizualizi-
rano predvidevanje poteka načrtovane akcije, v katerem se upoštevajo
nasprotnikove protipoteze na lastne poteze, odgovori na protipoteze nas-
protnika in njegovi protiodgovori itd. vse do konca operacije, bitke ali
boja. V bistvu gre torej za miselno preigravanje nekaj različnih inačic
boja, bitke ali operacije. Oblikovanje in analiza COA omogočajo: jasnejšo
vizijo boja, bitke ali operacije (1), hitrejše ugotavljanje prednosti in po-
manjkljivosti akcije (2), vpogled v kritične točke akcije (3), ugotavljanje
položaja, kjer mora biti poveljnik med dinamiko, da bi imel najboljši mo-
žen pregled in bi lahko vplival na razvoj dogodkov (4), vpogled v nasprot-
nikove sile, sredstva in načine delovanja, ki bi lahko ogrozili uspeh (5),
določanje potrebnih sil in sredstev za glavni del naloge (6) idr.

Temeljni element in prvi korak v presoji razmer je – kot je poudarjeno
v začetku tega poglavja – dojemanje naloge, ki predstavlja optiko, skozi
katero se opazuje, analizira in predvideva razvoj dogodkov pod vplivom
lastne in sosednjih akcij ter nasprotnikovih protiakcij. Gre namreč za to,
da vsaka enota predstavlja le del širše celote, zaradi česar tudi naloga, ki
jo uresničuje (ne glede na to, s kakšnim ciljem in na kakšen način), ni
zunaj splošnih okvirjev, sama zase. Zastavljena (sprejeta) naloga se preu-
čuje predvsem zato, da se spozna ideja nadrejenega poveljnika o cilju, ki
ga želi uresničiti, in načinu, s katerim namerava to doseči; v teh okvirjih
se ocenjuje tudi naloga svoje enote ter njeno mesto in vloga v sklopu de-
lovanja več enot. To vpliva, da so razumevanja naloge na raznih ravneh
podobna in usmerjena k istemu cilju.

Pri ocenjevanju nasprotnika se analizirajo njegova jakost, operativni
položaj, močne in šibke strani, nameni, možen značaj bojnih delovanj in
najverjetnejše ravnanje ter protipoteze na lastne akcije idr. V ta namen se
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uporablja obveščevalna metoda, ki je podrobneje opisana v poglavju o
posebnih metodah vojaških ved.

Pri oceni lastnih sil se preučijo jakosti, stanje in popolnjenost podreje-
nih enot, njihove bojne zmogljivosti, operativni položaj, močne in šibke
strani, stanje zaledja, sistem poveljevanja ipd. Da bi se lažje primerjala
skupna moč obeh strani, se uporabljajo ponderji moči za posamezne ba-
taljone (UE = Unit Eqvivalent), ki se razlikujejo odvisno od vrste bataljo-
nov, formacijske strukture in oborožitve bataljonov. V že omenjenem
ameriškem štabnem priročniku je pri pehotnih bataljonih s ponderjem 1
ovrednoten ameriški bataljon mehanizirane pehote, oborožen s pehotni-
mi bojnimi vozili bradley; če ima takšen bataljon oklepne transporterje
M-113, ima ponder 0,71, če je na tovornjakih, pa le 0,48. Ostali ponderji
UE so podrobneje opisani v tem učbeniku v poglavju o oceni bojnih
zmogljivosti enot.

Pri ocenjevanju rajona bojnih delovanj se preučujejo fizikalno-geograf-
ske, ekonomske in družbenopolitične okoliščine, stopnja urejenosti
ozemlja za vojskovanje, pa tudi navigacijske, geografske, hidrometeoro-
loške in klimatske razmere, vse to pa z namenom, da se ugotovi vpliv, ki
bi ga utegnile imeti na bojna delovanja. Ob pomoči rezultatov primerjal-
ne analize seštevkov ponderjev moči obeh strani (Unit Eqvivalent) in
značilnosti bojišča se nato predvidevajo verjetne hitrosti napredovanja,
pri čemer se upošteva tudi stopnja utrjenosti zemljišča in njegov topo-
grafski sklop. Tako je npr. na ravnini, pri na hitro organizirani obrambi in
razmerju sil 5 : 1 v korist napadalčeve oklepnomehanizirane brigade, nje-
gova hitrost napredovanja 1,5 km/h, in 0,9 km/h, če napada pehotna bri-
gada. Na podoben način so predstavljene tudi dnevne izgube branilca in
napadalca, ki se izražajo v odstotkih od številčnega stanja. Analizirajo se
tudi število, struktura in vsi drugi podatki o prebivalstvu, ki vplivajo na
bojna delovanja.

Pri oceni časa se upoštevajo roki, do katerih je treba začeti ta ali ona
bojna delovanja, na podlagi tega pa se izračunajo časi, potrebni za pripra-
vo, in časi, potrebni za izvedbo naloge.

Obseg in stopnja podrobnosti podatkov, ki se preučujejo pri presoji
razmer, so različni, odvisno od tega, ali se ocenjuje strateška, operativna
ali taktična situacija oziroma situacija na kopnem, na morju ali v zraku.
Pri oceni na ravni čete se seštevajo posamezna orožja, na ravni bataljona
se kot osnovni elementi obravnavajo vodi, v brigadah čete, v divizijah ba-
taljoni itd. Razvoj orožja in opreme vodi v to, da je treba vzporedno z oce-
njevanjem splošne situacije oceniti tudi vse več posebnih situacij (npr. ra-
diacijsko, kemično, biološko, radioelektronsko, informacijsko ipd.); v
vsaki od posebnih situacij se ocenjujejo druge podrobnosti. Višja ko je
raven preučevane situacije, širši je krog analiziranih vprašanj, ki so zajeta
v proces.

Temeljna ocena položaja se ponovno opravi, ko se situacija bistveneje
spremeni, oziroma ko se dobi nova naloga. Tedaj se z oceno situacije ugo-
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tovi cilj, ki ga je treba doseči, pa kaj ukreniti, kdaj in kako (oziroma kako
opraviti nalogo); z oceno se spozna potek delovanj v krajšem ali daljšem
časovnem obdobju, vse odvisno od ravni, na kateri poteka ocenjevanje.

V bivši JLA, na primer, so bile v rabi štiri osnovne metode presoje raz-
mer:
1) metoda presoje razmer po elementih situacije,
2) metoda presoje razmer s povezovanjem elementov situacije,
3) metoda presoje razmer po bistvenih vprašanjih odločitve,
4) metoda presoje razmer po problemih, ki jih je treba rešiti.

Pri metodi ocene situacije po elementih se preuči vsak element situacije
(lastne sile, nasprotnik, čas, prostor) posebej, potem pa se na koncu v
sintezi vsi rezultati ocene povežejo in se oceni njihov kompleksni vpliv
na lastno nalogo ter sprejme končna odločitev. Z drugo metodo se pove-
zano preučujejo stanje in možnosti nasprotnika in naših sil, zemljišče,
čas in prostor pa se ocenjujejo najprej skupno, nato pa skupaj z omenje-
nimi elementi. Tretja metoda je sestavljena iz povezanega ocenjevanja
vseh elementov o bistvenih vprašanjih odločitve; ta vprašanja se ocenju-
jejo po logičnem zaporedju drugo za drugim in so v različnih situacijah
različna (kakšen je cilj, kateri način delovanja je najboljši, kateri manever
je najprimernejši, kateri čas je najugodnejši za napad ipd.).

Čas, ki je na voljo za presojo razmer in sprejetje odločitve, je ponavadi
omejen in se še vse bolj zmanjšuje, hitrejša ko so bojna delovanja. V
takih okoliščinah je uvedba računalnikov v proces obdelave zbranih in-
formacij rešitev, ki omogoča, da se navzlic vse krajšemu času za presojo
razmer in sprejem odločitve še naprej ohrani njena kakovost. Pri četrti
metodi, ki jo uporabljajo izkušenejši poveljniki in štabi se rešujejo posa-
mezni problemi. Če je npr. potrebno uničiti ladijski konvoj, tedaj se naj-
prej rešuje problem odkrivanja konvoja, za njim problem nevtraliziranja
obrambe konvoja, na koncu pa problem glavnega udara po transportnih
ladjah v jedru konvoja.

Pri oblikovanju opcij možne rešitve problema (COA), ki je podlaga za
selekcijo najsprejemljivejše inačice, se v ZDA uporabljajo pri napadu
enote KOV tri temeljne tehnike: »pas« (belt) (1), »prehod« ali »cesta« (ave-
nue) (2) in »skrinja« (box) (3)142. Pri prvi se na zemljevid, kjer so vrisane
sile obeh strani, najprej vrišejo obrambni pasovi nasprotnika; nato se
analizira prvi pas in na njem izberejo točke preboja, pri čemer se opazu-
jejo posledice prodorov z vidika uspeha v naslednjem, drugem pasu; to
se za tem ponovi na naslednjem pasu. Pri drugi tehniki se vrišejo različni
koridorji skozi nasprotnikovo obrambo do pomembnih ciljev v globini
(do mostu oziroma prehoda čez reko, do pomembnega križišča komuni-
kacij idr.), nato pa se ob opazovanju učinka na obeh straneh koridorja
analizirajo posledice prodora na vsakem od njih. Pri tretji tehniki se takoj
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obkroži najvrednejši objekt v globini nasprotnikove obrambe (mesto pre-
hoda čez reko, pomembno križišče, pomembna topografska točka, po-
veljniško mesto) in okoli njega nariše pravokotnik. Nato se rešuje prob-
lem obvladovanja tega ključnega pravokotnika, in ko je ta glavni problem
rešen, se reši še ostalo. Ta hevristična tehnika je zelo prikladna, kadar se
uporabljajo helikopterski in drugi zračni desanti, kadar so na voljo sile,
ki so v stanju z ognjem uničiti nasprotnikove sile v konkretnem pravo-
kotniku itd. Pri vrednotenju različnih opcij je koristno izdelati matrike, v
katerih so v kolonah predstavljene analizirane opcije, ki jih nato štabni
specialisti ovrednotijo s pomočjo sistema kriterijev. Ti kriteriji so npr.
presenečenje, tveganje, hitrost idr. Vsak se točkuje, nato pa se skupno
število točk vsake opcije primerja s seštevki drugih opcij. Gre torej za
inačico metode delphi.

Ruska teoretika V. V. Družinin in V. V. Kontorov, ki sta v študiji143

preučevala odgovore vzorca poveljnikov na vprašanje, na kaj se v prvi
vrsti opirajo pri oblikovanju opcij(e) rešitve problema (COA), sta ugotovi-
la veliko heterogenost odgovorov: (1) 10 % poveljnikov je odgovorilo, da si
v mislih prikličejo znane podobne situacije in njim pripadajoče rešitve, ki
so se v teh situacijah pokazale uspešne; (2) 35 % poveljnikov je odgovori-
lo, da takoj pričnejo iskati šibko točko pri nasprotniku; (3) 25 % poveljni-
kov je odgovorilo, da izhajajo iz najmočnejše komponente lastnih sil
(npr. ognjene moči, zračne podpore ipd); (4) 15 % poveljnikov je odgovo-
rilo, da izhajajo iz rezultata, ki ga je treba doseči; (5) 15 % je omenilo
druge razloge, med katerimi so na prvo mesto postavili »prosti tok misli«,
instinkt oziroma prvo intuitivno idejo, ki jim je prišla na misel. Več kot
tretjina poveljnikov je dala prvo mesto odkritju nasprotnikove šibke toč-
ke, ena četrtina pa je primat dala najmočnejši komponenti lastnih sil.
Skupno 55 % vseh poveljnikov je torej izhajalo iz razmerja sil, le 15 % pa
iz intuicije in instinkta.

Poleg opisanega sistematičnega in metodičnega procesa preudarnega
odločanja (Deliberate Decision Making Process = DDMP), ki je oprto na
analizo (opcij) operacije, se med izvedbo operacije uporablja kot njegovo
dopolnilo metoda bojnega odločanja (Combat Decision Making Process =
CDMP). Pri tej metodi se potek razvoja dogodkov med bojem primerja z
začetno odločitvijo in nato sprejmejo dopolnilne odločitve, ki omogočajo
uresničenje začetne ideje. Tako je mogoče nadaljevati z začetnim načr-
tom, možno ga je modificirati, pa tudi v celoti opustiti (če je nasprotnik
naredil napako, če je nasprotnik pričel z umikom idr.) in preiti na novo
inačico, ki nudi izrabo doseženega uspeha. Za sprotno prilagajanje raz-
meram se uporablja metoda hitrega odločanja (Quick Decision Making
Process = QDMP). Če npr. enota potrebuje zračno podporo, pokliče po-
veljstvo letalskih sil ipd.
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Razvoj sodobnih računalniško podprtih integririranih poveljniško-
informacijskih sistemov (C4I = Command, Control, Communications,
Computers and Intelligence) je omogočil poveljnikom in štabom, da pred
sprejetjem odločitve opravijo na računalniškem zaslonu kvazieksperi-
mente, oziroma da s pomočjo simulacije preverijo potek in končni rezul-
tat posameznih možnih odločitev (Courses of Action)144. Ker potek posa-
meznih etap boja, bitke ali operacije poteka pod vplivom vnosa podatkov
o potezah lastnih sil in nasprotnika, je na ta način doseženo, da se na
elektronskem zemljevidu na zaslonu sproti spremljajo učinki ognja, ma-
nevra, informacij in povelj.

Novo je to, da se pri tej dinamični vizualizaciji lahko simuliranje bojnih
delovanj izvaja tudi med potekom bojne akcije, kar pomeni, da ima po-
veljnik s štabom možnost, da vzporedno z realno akcijo na glavnem zaslo-
nu spremlja tudi njene »podaljške« in inačice, ki jih lahko kdo od razisko-
valcev preigrava na drugem zaslonu. Na ta način ima na voljo informacije,
ki mu omogočajo v realnem času sinhronizirati dejansko (real operation)
in virtualno akcijo (simulated operation). Računalniška simulacija seveda
ni kaka panaceja, vendar lahko bistveno skrajša čas analize operacije, pri
čemer njena uporaba ni omejena le na preverjanje posameznih opcij, saj
se lahko uporabi tudi za načrtovanje, med izvedbo in po končani izvedbi
akcije – za njeno analizo. Razhajanja med dejanskim rezultatom in rezul-
tatom simulacije so dragocena opora za raziskovalno delo.

Posebne učne metode

Že v prvem poglavju smo pri splošnih učnih metodah našteli posebne
učne metode, ki so v rabi v vojaški praksi, in pri tem zapisali, da jih
bomo podrobneje opisali v posebnem poglavju, in sicer zato, ker imajo
številne za vojaško domeno značilne posebnosti. Vojaške vaje so namreč
poskusi in vitro oziroma edina metoda, ki omogoča posameznim voja-
kom, posadkam orožij, manjšim skupinam vojakov, vojaškim enotam ter
poveljnikom in štabom, da se že v miru in v vojni, ko še niso v neposred-
nem stiku z nasprotnikom, »uigrajo« za skupinsko delovanje in pripravi-
jo za oboroženi boj. Ker se pri tem v miru »učijo«, kako se bodo borili in
delovali v morebitni vojni, metode skupinskega »učenja vlog« lahko upra-
vičeno obravnavamo kot specifične učne metode, značilne za vojaške
vede in vojaško prakso. Z vidika cilja se te vaje delijo na: (1) taktična us-
posabljanja, (2) vaje taktičnih in združenih enot, (3) vaje (za preverjanje)
bojne pripravljenosti, (4) mobilizacijske vaje in (5) manevre145. Z vidika
velikosti enote se delijo na oddelkovne, vodne, četne, bataljonske, pol-
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April 2001, str. 38–45.
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kovne, brigadne, divizijske, korpusne in armadne vaje, pri čemer se je za
armadne vaje ustalil naziv manevri.

Da bi enote dosegle mojstrstvo v usklajenem delovanju in uporabi oro-
žij, so pogosto potrebna dolgotrajna, draga in večkrat tudi tvegana urje-
nja. Nemški admiral Karl Doenitz, ki je, kot smo že opisali, v prvi svetov-
ni vojni s poskusom v živo odkril, da so podmornice ponoči uspešnejše,
če napadajo v površinski plovbi, je za usposabljanje nemških podmorniš-
kih posadk za tovrstne napade potreboval nekaj let146. Kot poveljnik
nemške podmorniške flotilje je že pred vojno spremljal vaje britanske
mornarice, pa tudi iz obveščevalnih podatkov mu je bilo znano, da bodo
Angleži v primeru vojne ponovno uporabljali konvoje trgovskih ladij. Iz
tega je sklepal, da bo skupine več sto trgovskih ladij treba napadati s sku-
pinami podmornic. Zato je poveljstvu nemške mornarice predlagal, da
mu dovoli sestaviti poskusno podmorniško skupino in mu dodeli ladjo,
ki bi bila tarča »šolskih« nočnih površinskih napadov podmornic, toda
poveljstvo mu je predlog večkrat zavrnilo, češ da bodo podmornice v pri-
meru vojne tako ali tako napadale konvoje posamično in iz podvodne
plovbe. 

Šele pred izbruhom druge svetovne vojne so mu končno dovolili, da je
na Atlantiku izpeljal vajo s skupino podmornic, ki jo je na cilj usmerjal z
radijsko zvezo. Šlo je za tvegano početje, zato je za urjenje, s katerim je v
celoti dokazal taktično upravičenost skupinskih podmorniških napadov,
porabil dve leti. Prvo leto so podmorniški poveljniki porabili za to, da so
se skupaj s posadkami usposobili za nočno manevriranje na površini in
površinske nočne torpedne napade (zelo koristni so se pri tem pokazali
stiki teh poveljnikov s poveljniki torpednih čolnov, ki so imeli bogate iz-
kušnje); drugo leto so se urili za skupinske podmorniške napade in so se
posadke in poveljniki privadili na sodelovanje, vzdrževanje radijske
zveze in medsebojno podporo. Brez vaje in vitro, s katero je v dveh letih
trdega urjenja na odprtem morju uspel dokazati, da je njegovo hipotezo
možno uresničiti, od admiralštaba ne bi mogel doseči dovoljenja za spre-
membo podmorniške doktrine, ki je vse do takrat temeljila na aksiomu,
da so podmornice namenjene za to, da cilje napadajo posamično.

Najpreprostejša oblika vaj so taktična usposabljanja, ki se izvajajo za
to, da se posamezniki usposobijo za uporabo orožja in osnovne taktične
dejavnosti (npr. orientiranje na raznih vrstah zemljišča, gibanje po komu-
nikacijah, odkrivanje in prepoznavanje ciljev, maskiranje, izdelavo zaklo-
nilnikov, gibanje na bojišču, uporabo zaščitne maske, premagovanje ovir,
uporabo orožja ipd.); ko obvladajo osnovna znanja in veščine, preidejo
na usposabljanje posadk skupinskih orožij (mitraljezov, raketometov,
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145 Takšno razčlenitev vaj poznajo vse oborožene sile. Predvidevalo jo je tudi Navodilo
JLA, ki ga je uporabljala slovenska TO (Uputstvo o vežbama jedinica oružanih
snaga, II. poglavje, točka 10; SSNO, Beograd 1989).

146 Podrobnosti so opisane v Doenitzovih spominih (Karl Doenitz: Memoirs – Ten years
and twenty days, str. 30–34; Cassel Co 2000).
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minometov ipd.), nato pa postopno na usposabljanje vse večjih organiza-
cijskih celot – oddelkov, vodov, čet in bataljonov. Te hierarhične oblike iz-
vajajo poveljniki enot, ki morajo skrbeti, da se telesni, psihični in emo-
cionalni napori moštva postopno povečujejo, ter za to, da se na višje
stopnje usposabljanja preide šele, ko je moštvo docela obvladalo nižjo
stopnjo usposabljanja.

Vaje taktičnih in združenih enot in manevri

Vaje se običajno izvajajo za urjenje enot (različnih velikosti ter različnih
vej in rodov oboroženih sil, tistim z enotami nad velikostjo korpusa reče-
mo tudi manevri) ter za povečanje njihove bojne pripravljenosti147. Pravi-
la sodobnih oboroženih sil predvidevajo, da je treba 50 % vaj izvajati pod-
nevi, 50 % pa ponoči, pri čemer lahko vaje trajajo od enega do več dni. Z
vidika vlog, v katerih so enote, so vaje lahko enostranske (ko nastopa
samo napadalec ali branilec; nasprotnika pa »igrajo« sodniki) ali dvo-
stranske (ko ena stran napada, druga pa se brani). Kadar v vajah sodelu-
jejo enote KOV, VL in ZO ter državne ustanove in civilno prebivalstvo
cone vaje, se – da bi jih spričo njihove množičnosti razlikovali od drugih,
preprostejših vaj – praviloma uporablja izraz »združene vaje«. Poleg us-
posabljanja poveljstev in štabov za pripravo in vodenje oboroženega boja
ter urjenja enot si je treba prizadevati, da se na vajah preverijo tudi neka-
teri rezultati, do katerih so privedla poprejšnja teoretska preučevanja, ter
da se sklepi ter rezultati z analize vaj in manevrov uporabijo za nadaljnje
usmerjanje teoretskega dela k novim problemom. Med vajami in manevri
se lahko poleg preverjanja usposobljenosti poveljstev in štabov ter bojne
pripravljenosti in izurjenosti enot preverjajo tudi metode izobraževanja
častnikov, načini uporabe orožja in tehnike na poligonih ter metode izva-
janja raznih vrst bojnih delovanj.148

V zvezi z opisanim primerom podmorniških vaj nemške mornarice, s
katerimi je nemški admiralštab pred izbruhom druge svetovne vojne pre-
veril hipotezo admirala Doenitza, je treba dodati, da so bili poskusi nare-
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147 V normativih bivše JLA je bilo poudarjeno, da so vaje taktičnih in združenih enot ter
manevri organizacijska oblika skupnega usposabljanja in urjenja enot, starešin,
poveljstev in štabov, zaradi česar predstavljajo »najpopolnejšo, najcelovitejšo in
končno obliko celotnega usposabljanja v OS, zato torej tudi starešin, poveljstev in
štabov« (t. 26 – Navodilo o usposabljanju starešin, poveljstev in štabov – 1974; t. 1 –
Navodilo o vajah enot oboroženih sil, 1977).

148 Na možnost, da se taktične vaje ne uporabljajo zgolj za vadenje obstoječih normativ-
nih postopkov, ampak tudi za »odkrivanje novih celovitih taktičnih postopkov upo-
rabe oborožitve in tehnike«, sta kazali t. 141 in t. 144 Metodike izvajanja usposablja-
nja v JVM od leta 1967. Na preizkusnih vajah bivše JLA so se npr. lahko preučevali
tudi novi taktični postopki uporabe oborožitve in tehnike, ugotavljali najučinkovitej-
ši načini poveljevanja, spoznavala nova orožja in tehnika ter ugotavljale najpriklad-
nejše oblike organizacije sil.
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jeni brez delovanja nasprotnika. Takšno obojestransko preverjanje je bilo
možno realistično opraviti šele leta 1937 na velikih pomorskih manevrih
v Baltiškem morju, ko so v vlogi »branilca konvoja« nastopili nemški ru-
šilci, naloge pa so opravljali na način zaščitnih ladij britanske vojne mor-
narice. Preverili so sposobnost vodenja podmornic na daljavo; poveljnik
podmorniških sil je bil v Kielu, kjer je sprejemal podatke izvidniškega le-
talstva ter radijske prisluškovalne službe, ki je prisluškovala radijskem
prometu med zaščitnimi ladjami konvoja, potem pa je na podlagi pozici-
je, kurza in hitrosti konvoja ter znanih podatkov o položajih lastnih pod-
mornic (ki so jih v rednih presledkih sporočale podmornice) s kopnega
uspešno »vodil« podmornice do točke stika s konvojem. Druge manevre
so izvedli v Severnem morju, nato pa leta 1939 še na Atlantiku, v Biskaj-
skem zalivu in na dostopih do španske obale. Brez teh manevrov nemški
podmorniški poveljniki in njihove posadke ne bi mogli doseči uspehov,
ki so jih pozneje dosegli149.

Gradiva z vaj in manevrov lahko pomagajo oblikovati ugotovitev o ob-
segu in vsebini ukrepov, ki jih je treba izvesti pri organiziranju bojnih de-
lovanj, o metodah dela poveljstev in štabov pri načrtovanju in izvajanju
bojnih delovanj, o načinih uporabljanja sredstev zvez v procesu povelje-
vanja enotam in skrajšanju časa posredovanja in izmenjave informacij, o
ohranjanju visoke bojne pripravljenosti enot, o načinih zagotovitev, pod-
pore in bojnega sodelovanja itd.150 Posploševanje takih izkušenj z vaj in
manevrov na različnih zemljiščih in v različnem času omogoča s pomočjo
statističnih metod določiti norme, ki se lahko zatem uporabljajo za oce-
njevanje stopnje izurjenosti enot in štabov ali pa (tudi) v nadaljnjih načr-
tovanjih. Z vajami in manevri se lahko v praksi na konkreten način potr-
dijo ali ovržejo norme, ki so bile v rabi do teh manevrov, ali pa se lahko
odkrijejo trendi njihovega spreminjanja.

Če raziskovanje kot proces ni že pred vajo vgrajeno v vaje in manevre,
se raziskovalec po končani vaji v prvi fazi znajde pred problemom zbira-
nja gradiva, zatem pa z njegovo razvrstitvijo in nadaljno obdelavo. Zelo
prikladen način je razvrstitev gradiva v tri skupine: v gradivo, ki ga je iz-
delalo vodstvo med pripravo in analizo vaje (1), v gradivo, ki so ga pripra-
vili sodniki (2), in v gradivo, ki sta ga izdelali nasprotujoči si strani med
pripravo in uresničevanjem vaje (3). Znotraj teh skupin pa je zelo pri-
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149 Karl Doenitz, op. cit.
150 Vaje omogočajo preučevanja na zelo širokem področju, saj so nadvse raznovrstne in

zajemajo širok spekter dejavnosti; po namenu so se v bivši JLA, prav tako pa tudi v
Teritorialni obrambi delile na taktično (taktično-tehnično) vadenje, taktične vaje,
taktične vaje z bojnim streljanjem, skupne taktične vaje, mobilizacijske vaje, mobili-
zacijsko-taktične vaje in vaje bojne pripravljenosti (t. 5, 6 -Navodila o vajah oborože-
nih sil, 1977). Manevre so izvajale enote in poveljstva ene ali več armad (z vsemi sila-
mi ali njihovimi deli), njihov namen pa je bil preveriti, ali so enote usposobljene za
izvajanje različnih operativno-strateških dejavnosti; izvajali so jih na enem vojsko-
vališču, vodil pa jih je Generalštab (oziroma vrhovno poveljstvo) (t. 83–87 Navodila
o vajah oboroženih sil, 1977).
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kladno, če se gradivo razvrsti po hierarhičnih ravneh. Potem je mogoče iz
tega gradiva na enostaven način pridobivati potrebne podatke in jih ana-
lizirati z logičnimi, statističnimi in drugimi metodami.

Drugače pa se dela, kadar raziskovalec neposredno sodeluje v vaji,
najsibo v vlogi predstavnika višjega poveljstva ali pa z aktivno vlogo kot
nadrejeni enote, v kateri poteka preučevanje. Tedaj lahko osebno z opa-
zovanjem, z merjenjem s pomočjo kronometra, magnetofonskim in TV
snemanjem, s fotografiranjem ali s pomočjo računalnika pride do potreb-
nih podatkov. Isti postopek lahko ponovi tudi v drugih enotah ter zatem
opravi posplošitev zbranih podatkov. Včasih je koristno uporabiti meto-
do anketiranja ali intervjuvanja udeležencev vaje, da se ugotovi, kako so
se pripravljali za vajo, zakaj so na vaji izbrali te ali one opcije, kaj jim je
delalo največje težave idr.

Posebej pomembna raziskovalna metoda so preizkusne taktične vaje,
na katerih se preučujejo novi taktični postopki (ki jih obstoječa pravila
ne predvidevajo), nove formacije, organizacije poveljevanja, nova sreds-
tva in oprema, načini podpore, oskrbe ipd.151 Večje države v svojih obo-
roženih silah celo oblikujejo posebne poskusne enote (npr. brigade, divi-
zije), jih opremijo z novimi orožji in opremo ter izurijo v uporabi novih
pravil; šele ko se izteče obdobje poskusov in se izkaže, da so bili uspešni,
te izkušnje uporabljajo za reorganizacijo celotnih oboroženih sil. Nemški
general Heinz Guderian je v svojih spominih opisal vaje, na katerih so
nemške enote v tridesetih letih preverjale taktiko oklepnih enot: s po-
močjo tovornjakov, ki so imeli »oklepe« iz lepenke, so pehoti dočarali
resnične tankovske enote, ki jih Nemčija takrat še ni imela.

Na običajnih vajah se lahko preverjajo funkcionalne obveznosti sleher-
nega udeleženca, njegove obremenitve ipd., iz tega pa se lahko izpeljejo
ugotovitve o potrebnih spremembah v formacijah. V taktične vaje se
lahko vključijo tudi tehnični in zaledni deli, tako da se vzporedno prever-
ja delo enot, ki so neposredno vključene v boj, in tudi tistih, katerih nalo-
ga je, da jim omogočajo čim ugodnejše razmere za bojno delovanje. V ne-
katere dele vaj pomorskih sil se lahko vključijo artilerijske enote, obalne
radarske postaje, enote ZOJ in letalstvo, med izvajanjem osnovnega dela
vaje pa se lahko pridružijo še vaje v dekontaminaciji, gašenju požara,
bojno streljanje ipd. Vendar se ti obrobni deli ne smejo vključiti kot im-
provizacije, ampak je treba že med pripravami na vajo pazljivo obdelati
cilje, formulirati okoliščine in določiti, kaj se v resnici sploh preučuje ozi-
roma preverja in meri. Pri tem je zelo pomembna raziskovalčeva priprava
(za to nalogo se določijo samo izkušeni častniki), ker se s tem zagotovi
enovitost merjenja, s tem pa tudi zanesljivost ugotovljenih rezultatov.152
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151 Metodika izvajanja usposabljanja v Jugoslovanski vojni mornarici, 1967, t. 144; t.
98–101, Navodilo o vajah v oboroženih silah, 1977.

152 Generalpolkovnik Stane Potočar je leta 1976 omenil, da se za eno divizijsko združe-
no taktično vajo (ZTV) porabi 4 do 5 milijard dinarjev, zaradi česar so za take vaje
potrebne obsežne priprave in finančno kritje. Njegova ugotovitev je bila, da imajo v
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Raziskovalni načrt mora biti vedno vgrajen v načrt vaje; zanj mora ob-
stajati posebna zamisel, iz katere izhajajo podrobne naloge enote, v kate-
ri potekajo raziskovanja, raziskovalcev, zaporedje, čas in prostor, kjer po-
teka preverjanje, pa tudi način vzdrževanja zvez z drugimi raziskovalci.
Za mnoge raziskovalne naloge se lahko uporabijo častniki nadrejenega
poveljstva, saj imajo tako ali tako nalogo, da beležijo aktivnosti poveljni-
kov, štabov in enot, njihov začetek in konec, njihov obseg in kakovost
ipd. Če pa je potrebno podrobnejše preučevanje kakega problema, je
treba dodatno angažirati določene raziskovalce ali skupine raziskovalcev
(za to nalogo se lahko zelo koristno uporabijo bolj izkušeni častniki enot,
ki niso vključene v vaje, ter učitelji vojaških šol, če pa se preučujejo novi
tipi tehnike, tudi sodelavci inštitutov, tovarn orožja ipd.). Zelo pomem-
bno je, da raziskovalci ne motijo poteka vaje, zato je treba imeti z njimi
posebno pripravo, ko jim je treba podrobno predstaviti zamisel preučeva-
nja, merila za ocenjevanje rezultatov, zaporedje raziskovanj, načine razi-
skovanj in postopek pri zbiranju podatkov.153 Potem raziskovalci natanč-
neje določijo svoja mesta in vloge, vsak sam pa si opredeli konkretne
naloge še z osebnim delovnim načrtom.

Bojni situaciji najbližje so dvostranske vaje in manevri, zato so posebej
prikladne za preučevanje. Pri preučevanju gradiv s takih vaj pa je treba
upoštevati, da vaja vendarle ni oboroženi boj; zato je treba rezultate pri-
merjati z rezultati drugih vaj in vselej imeti pred očmi dejstvo, da na
vajah prihaja do poenostavljanj (ko se npr. simulira sovražnikovo bojno
delovanje in ocenjujejo izgube ipd.).154

Posebno pozornost je na analizah treba posvetiti zametkom novega, ki
jih je pogosto moč odkriti po najdrobnejših znakih. Prav tako je treba
imeti pred očmi tudi negativnosti z vaj; razumeti jih je treba kot vzpod-
budo za zastavljanje vprašanj, zakaj ta ali oni del enote ni uspešno rešil
zastavljene naloge ali sprejel ustreznega ukrepa. Ko raziskovalec ne more
najti odgovora na zastavljeno vprašanje (ker odgovora ni med podatki z
vaje), je zelo primerno, da uporabi metodo intervjuja ali anketiranja ude-
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takih ZTV priprave starešin in poveljnikov prvorazreden pomen (strogo zaupno,
Posvet o ZTV, marec 1976, str. 298–301). Za preizkusno vajo je bilo obvezno, da so
pred njo izdelali projekt preizkusa (t. 101 Navodila o vajah v oboroženih silah,
1977). Ta je omogočal odpravo morebitnih napak v zgradbi vaje.

153 Navodilo o vajah enot Oboroženih sil SFRJ je leta 1977 zelo natančno navajalo ob-
veznosti sodniškega aparata (t. 163–205), zlasti priprave na vajo, vendar pa niso bile
nikjer navedene podrobnosti o pripravah tistih raziskovalcev, ki sodelujejo v preiz-
kusnih vajah, predvidenih v t. 101 tega navodila. Ta priprava raziskovalcev je spada-
la v delovno področje posebne komisije (»/…/ v nekaterih primerih se določi poseb-
na komisija«) in je morala biti zajeta v projektu preizkusa (t. 101: »/…/ za vsako
preizkusno vajo se izdela projekt preizkusa.«).

154 Zaradi tega je nadvse koristno preučevanje kriterijev in načina, kako so specialne
skupine »dosojale« izgube (obstoj specialnih skupin je bil predviden s točko 200 Me-
todike izvajanja usposabljanja v JVM, 1967).



175

ležencev vaje ali da si pomaga z metodo ekspertne ocene. Znanstvena
analiza vaje zahteva več časa, kot pa ga določajo normativi, ki so oprede-
ljeni na podlagi didaktičnega in časovnega merila za navadne vaje, name-
njene urjenju ali preverjanju znanja.155

Poveljniško-štabne (PŠV) in štabne vaje (ŠV)

V nasprotju z vajami in manevri, na katerih se na terenu urijo popolne
enote (torej poveljstva korpusov, divizij, brigad skupaj s podrejenimi bri-
gadami, bataljoni idr.), se na štabnih študijskih seminarjih, skupinskih
učenjih, poveljniško-štabnih vajah (PŠV) in štabnih vajah (ŠV) učijo in
vadijo le poveljstva in štabi realnih enot, in to praviloma na svojih povelj-
niških mestih (ki bih jih zasedli v vojni); pri tem lahko vaje potekajo z
uporabo realnih radijskih, radiorelejnih in drugih sredstev za zveze, ali
pa so brez njih (tedaj se uporabljajo kurirji, telefonske zveze, elektronska
pošta ipd.)156. PŠV se od ŠV razlikujejo po stopnji kompleksnosti; na
PŠV sodeluje poveljnik s celotnim poveljstvom in štabom, da bi ga uspo-
sobil kot organsko celoto za pripravo in izvajanje ter analizo bojnih delo-
vanj. Hkrati si vedno prizadeva odkriti pomanjkljivosti pri delu in jih
izrabiti za načrtovanje naslednjih PŠV. Poveljnik pri tem usmerja načelni-
ka štaba.

ŠV je v primerjavi s PŠV enostavnejša, saj je vedno enostopenjska in
enostranska, pri čemer se lahko izvaja ali s štabom kot celoto ali pa le z
njegovimi sestavnimi deli, kot so npr. zaledni, obveščevalni, varnostni
oddelek ipd. Izvaja se tako, da poveljnik uri načelnika štaba in svoj štab,
pri čemer je on sam v vlogi mentorja, vodje vaje in analitika, ki oblikuje
sklepe. PŠV in ŠV so torej posebna oblika vojnih iger, katerih težišče je
na usposabljanju poveljnikov in (ali) štabov konkretnih realnih enot za
načrtovanje in izvajanje konkretnih nalog in torej ne na znanstvenih razi-
skavah, ki so praviloma glavna vsebina vojnih iger. Včasih vsebina PŠV
in ŠV ni usposabljanje udeležencev vaje za načrtovanje in izvajanje bitk,
bojev in operacij, ampak se preverja in ocenjuje znanje igrajočih ali pa se
na njih rešujejo problemi mobilizacije, popolnjevanja oboroženih sil, raz-
voja oboroženih sil, mirovnih operacij, evakuacije civilnega prebivalstva z
v naravnih katastrofah ogroženih območij, razvoja oboroženih sil idr. Po-
tekajo v skopo odmerjenem realnem času, ki ga imajo na voljo štabi,
medtem ko je ravno nasprotno v vojnih igrah, ko je praviloma dovolj časa
za ocene razmer, sprejemanje odločitev, izdelavo bojnih dokumentov (po-
velj, ukazov, direktiv, načrtov ipd.) ter za analize in razprave o rešitvah
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155 Iztočnica pod točko 212 Metodike izvajanja pouka v JVM, 1967, je ustrezala zahte-
vam pouka, ne pa tudi preučevanja. Na tak način nakazuje tudi t. 221, v kateri pa ni
težišče na dokazovanju, marveč na »operativnosti«.

156 T. 249, 250 Metodike izvajanja usposabljanja v JVM, 1967.
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problemov. Na vojnih igrah se namreč akterjem lahko omogoči, da imajo
za sprejem odločitve tudi 5- do 6-krat več časa, kot bi ga sicer imeli v real-
ni situaciji (ena ura na uri vodstva vaje lahko traja 5–6 realnih ur), vse z
namenom, da se omogoči čim temeljitejši študij problemskih situacij.

PŠV se torej delijo157: (1) po številu strani, ki so vključene v vajo, na
enostranske (v katerih igra svojo vlogo le ena stran, npr. napadalec ali
branilec) in dvostranske (v katerih igrata svojo vlogo obe strani – napada-
lec in branilec); (2) po številu hierarhičnih stopenj, ki so vključene v vajo,
se delijo na enostopenjske (svojo vlogo igra npr. le poveljstvo brigade),
dvostopenjske (poleg poveljstva brigade igrajo svojo vlogo tudi poveljstva
bataljonov iz sestave brigade) ali večstopenjske; (3) po obsegu so lahko
državne obrambne vaje (na katerih sodelujejo državne strukture v coni
bojnih delovanj, kot so npr. lokalne oblasti, transportni sistem, civilna
zaščita, policija, sredstva za množično komuniciranje idr.) ali vaje oboro-
ženih sil; (4) po številu vključenih zvrsti oboroženih sil so lahko vaje ko-
penske vojske, vaje mornarice in obalne obrambe, vaje vojnega letalstva
in zračne obrambe ali pa medzvrstne (na katerih je vključeno več zvrsti
oboroženih sil); (5) po hierarhični ravni poveljstva in štaba se delijo na
strateške, operativne ali taktične (prve so praviloma vaje generalštabov
ali / in štabov armad, druge so vaje korpusnih štabov, ostale so vaje šta-
bov nižjih enot – divizij, brigad, bataljonov ipd.); (6) po lokaciji, kjer po-
tekajo, se delijo na vaje na lokacijah, ki bi jih štabi zasedli v vojni, in vaje
na mirnodobnih lokacijah (te se izvajajo le izjemoma); (7) po vrsti proble-
matike se lahko delijo na splošne (na katerih iščejo rešitve za uporabo ce-
lotne enote v obrambi ali napadu) in specialistične (na katerih iščejo reši-
tve parcialnih problemov, kot je npr. organizacija zaledne podore ali pa
organizacija večpasovne protioklepne obrambe, s poudarkom na inženir-
ski oskrbljenosti, pripravi objektov za rušenje, postavljanju minskih polj,
maskiranju ipd.).

Glavni vsebinski del PŠV so praviloma reševanja konkretnih strateš-
kih, operativnih ali taktičnih problemov (npr. štab gorske brigade rešuje
problem napada ali obrambe na gorskem obmejnem terenu med točkami
A, B, C in D proti nasprotnikovi pehotni diviziji, ki napada iz smeri F), da
bi si poveljniki in štabi pridobili nova znanja in veščine za hitro reševanje
bojnih nalog. Prav od tega namreč, kdo je hitrejši, je v bojih, bitkah in
operacijah pogosto odvisno, kdo bo zmagal. Ne potekajo z enotami na te-
renu, ampak v štabih, pri čemer so akcije enot namišljene – le na zemlje-
vidih, kjer jih premikajo igrajoče strani. Najprej se problemi rešijo, nato
pa se te rešitve predstavijo na štabnih kratkih sestankih (brifingih), ko
vsak štabni specialist predstavi rešitev svojega problema. Tako npr. naj-
prej poveljnik predstavi svoje dojemanje naloge, presojo položaja, izra-
čun časa in svojo osnovno idejo manevra; zatem nastopi faza dela specia-
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157 O problematiki te klasifikacije je veliko pisal dr. Gavrilo Pupić (Klasifikacija KŠRV;
Vojno delo, No 4 – 1989, str. 64–82; Ponovno o klasifikaciji KŠRV; Vojno delo, No
5–6 – 1990, str. 207–218).
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listov, ki rešujejo probleme uporabe posameznih rodov, nato oblikujejo
bojno dokumentacijo. V izvedbeni fazi potekajo vaje na zemljevidih v ob-
liki zaporednih potez igrajočih strani oziroma etap igre.

Nadzor nad igrajočimi opravlja vodstvo vaje, ki skrbi, da se držijo pra-
vil igre, če pa jih kršijo, jih kaznuje z izgubami, z izgubo časa, s prepo-
vedjo manevriranja idr. Ob grobih kršitvah norm jih vodstvo vaje lahko
izloči. Če npr. igrajoči v vlogi poveljnika korpusa – ki mu nadrejeni pre-
verja znanja in veščine, potrebne za pripravo in izvedbo napadne opera-
cije – dobi povelje za napadno operacijo, potem prva etapa vaje običajno
vsebuje dojemanje povelja, izračun razpoložljivega časa, presojo položa-
ja, odločitev za napad in pripravo napada, ki vključuje izdelavo načrta
operacije; druga etapa vsebuje preboj prvega obrambnega pasu, tretja pa
izkoriščanje uspeha druge etape. Kadar je vaja enostopenjska, so potreb-
ni posredniki, ki igrajo podrejene poveljnike; njihova vloga je, da povelj-
nika korpusa oskrbujejo s poročili o tem, kaj so oziroma česa niso uspeli
realizirati. Sklepni del vaje je analiza, ko se razčleni, kako so igrajoče
strani opravile svoje naloge.

Zaradi te poenostavitve so tovrstne štabne vaje manj obsežne in cenej-
še od manevrov in enotovnih vaj, prav tako pa tudi od vojnih iger; zato
jih je mogoče izvajati pogosteje in vsaka tudi lahko traja dalj časa. Poleg
tega je za rešitev nekaterih problemov mogoče dati udeležencem na voljo
več časa, kot pa bi ga imeli v praksi, ali pa je mogoče ta čas skrajšati na
račun »operativnih skokov« (pri zračnem desantu se po končanem vkrca-
nju v letala ob 0300 določenega dne lahko npr. naredi »skok« tako, da se
vaja nadaljuje s časom izkrcanja desanta ob 0700). Prednost vaj na tere-
nu je, ker se na njih lahko preverijo tudi sredstva za zveze, s čimer se igre
približajo stvarnosti.

Na PŠV in ŠV se lahko preučujejo tudi nekatera pomembna vprašanja
s področja razvoja oboroženih sil.158 Ker med izvajanjem iger vsi člani
poveljstev in štabov, ki so udeleženci v igri, presojajo položaj, opravljajo
proračune in dajejo predloge za uporabo sil, pri čemer imajo pred očmi
nasprotnikovo bojno protidelovanje in svoje lastne zmogljivosti, in ker v
igrah sodelujejo vsi organi poveljstev in štabov, se lahko na igrah rešujejo
tudi obsežnejši problemi. V enostranskih vajah je vodstvo vaje tisto, ki
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158 Na možnost, da so lahko na PŠV v bivši JLA »preverjali določene teoretske postav-
ke, stališča in rešitve«, nakazujeta že 11. točka Navodila o vojnih vajah poveljstev in
štabov v oboroženih silah (Beograd 1975) in 258. točka Metodike izvajanja usposab-
ljanja v VM (1967). Gledano v celoti pa se je v tedanjih normativih iz sedemdesetih
let vendarle vztrajalo predvsem pri »urjenju in preverjanju«, manj pa na eksperi-
mentiranju. Preboj je bil dosežen šele v priročniku, katerega avtor je bil dr. Gavrilo
Pupić, ki mu je leta 1988 končno uspelo doseči, da je 13. poglavje novega pravilnika
(Komandno-štabna ratna vežba, str. 417–432; VIZ, Beograd 1988) odprlo možnost,
da se PŠV uporabijo tudi kot »raziskovalne metode«. Vendar je bila to le teoretična
možnost, ki je v praksi niso uporabljali, saj v JLA ni bilo dovolj raziskovalnega
kadra, katerega delo je močno podražilo vaje. Praviloma so bile v uporabi le metode
anketiranja udeležencev vaj.
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»vleče« poteze nasprotnikovega bojnega delovanja, pri čemer ima ves čas
v mislih tudi problem, ki se želi preučiti, in učna vprašanja. To včasih pri-
vede do tega, da se vodstvo preveč posveča učnemu vprašanju, zaradi če-
sar trpi raziskovanje. Ker se v takih primerih sprejemajo kompromisi, se
pogosto pokaže, da so dvostranske igre veliko bolj realistične in zato pri-
mernejše za raziskovanje kot enostranske.

Znanstvena vrednost ugotovitev z vaj je v marsičem odvisna od stopnje
pripravljenosti udeležencev, zaradi česar morajo pred začetkom vsake
vaje biti izvedeni temeljita priprava, ter pravočasno opredeljeni cilji preu-
čevanja, formulirane hipoteze o najverjetnejših rešitvah obstoječih proble-
mov in določen postopek za njihovo dokazovanje. Kadar je v štabni vaji
na prvem mestu raziskovalni cilj, se zamisel igre prilagodi raziskovalnim
ciljem. Posebej pomembno je, da se lastne sile ne povečujejo do obsega,
kakršne v stvarni situaciji ne bi bile nikoli, samo da bi se prilagodile nas-
protnikovim bojnim delovanjem. Dinamičnost se doseže s časovnimi
»skoki«; zanje se dajo novi preseki situacij (supozicije), do katerih bi lah-
ko prišlo po sprejemu odločitve; na ta način se lahko preigravajo ta ali ona
dodatna učna vprašanja. Število supozicij mora biti usklajeno s številom
učnih vprašanj (oziroma preučevanih problemov), kajti v eni supoziciji ni
mogoče rešiti več kot enega učnega oziroma raziskovalnega vprašanja.

Pri sestavljanju vaje je treba misliti tudi na potrebne izračune bojnih
možnosti obeh strani; to lahko pomaga pri usposabljanju štabov, da se
spremljajo rezultati, do katerih prihajajo v svojih presojah, in – če pride
do razlik – da se z dopolnilnimi preučevanji poiščejo vzroki razkoraka.159

Ker v raziskovalnih projektih štabne in poveljniško-štabne vaje predstav-
ljajo samo tisti del projekta, s katerim se preverjajo hipoteze teoretskega
raziskovanja, je nujno, da je v projektu prikazana struktura bodočega
znanstvenoraziskovalnega dela.

Tudi na PŠV in ŠV se lahko v vlogi raziskovalcev pojavljajo udeleženci
igre ali posebni raziskovalci (oziroma skupine raziskovalcev). Kadar se v
raziskovanja vključijo strani, ki igrajo v igri, izkušnje kažejo, da včasih
pride do tega, da opravičujejo prav tiste rešitve, ki so jih prikazale v svo-
jih dokumentih. Ta »advokatura« otežuje spoznavanje drugih možnosti
bojnega delovanja in siromaši raziskovanje. Sklepi takšnih raziskav so od
tod velikokrat vprašljivi.

Zato je daleč koristneje angažirati posebne raziskovalce; to vnese v ra-
ziskovanja več objektivnosti ter učinkovitosti in s tem, ko igrajoče strani
razbremeni obveznosti, da morajo biti hkrati tudi raziskovalci, pripomo-
re, da se lahko bolj osredotočijo v izvajanje svoje osnovne naloge: vode-
nja in poveljevanja.

Taktične in operativno-taktične naloge, ki se rešujejo na skupinskem
učenju reševanja kompleksnejših problemov ali pa tudi manjših taktič-
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159 Izračunov niso delale samo strani, ki so »igrale«, temveč tudi vodstvo. Morebitne
razlike v rezultatih enih in drugih opozarjajo ponavadi na razlike v metodah presoje
(t. 292–293 Metodike in izvajanje usposabljanja v VM, 1967).
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nih epizod160, se od ŠV in PŠV razlikujejo po tem, da se v njih kot strani
v igri ne pojavljajo realni štabi enot, ampak študenti oziroma častniki na
šolanju, ki se šele z »igranjem vlog« pripravljajo in usposabljajo za te
dolžnosti. Če se naloge načrtujejo in sestavijo tako, da se z njimi od reše-
valca zahtevajo rešitve za tiste probleme, katerih reševanja ne zajemajo
obstoječi normativi (ali pa so dotedanji normativi zaradi spremembe oko-
liščin postali dvomljivi), lahko taktične in operativno-taktične naloge po-
stanejo ena prikladnih raziskovalnih poti.161 To še posebej, kadar se reši-
tve najprej izdelajo na zemljevidu (topografski karti), potem pa se
preverjajo s preigravanji na taktičnih vadiščih tolikokrat, kolikor je treba,
da se dobi zanesljiv statistični vzorec. S primerjanjem rešitev na karti z
rešitvami na vadišču (kjer sta bili upoštevani tudi kinematika in simulaci-
ja ognja) se lahko ugotovi stopnja razkoraka med teorijo in prakso, na
podlagi tega pa se iščejo poti za odkrivanje vzrokov tega pojava in rešitev
problema.162

Kadar so taktične in operativno-taktične naloge namenjene za uspo-
sabljanje, je koristno analizirati tudi rešitve, ki sicer odstopajo od večine
rešitev; čeprav nekatere kažejo, da je do odstopanj od običajnih rešitev
prišlo zaradi nezadostnega znanja ali nepripravljenosti reševalca, se pri
drugih – po zagovoru reševalcev – utegne razkriti, da so posledica solid-
ne argumentacije ustvarjalnega razmišljanja reševalcev o novih dejavni-
kih in vplivih. Pogosto se pokaže, da so pri tem upoštevani pomembni
dejavniki, ki jih niso upoštevali tisti, ki so modelirali začetno situacijo.
Zato jih je mogoče sprejeti kot vzpodbudo za formuliranje hipotez in za
sestavljanje novih raziskovalnih taktičnih in operativno-taktičnih nalog.
To pa je možno šele po skrbni analizi vseh rešitev, zato je izredno po-
membno, da se niti analiza iger niti analiza taktičnih nalog ne opravita
rutinsko kar tam na prizorišču, ampak šele ko mine čas, nujen za vse-
stransko preučitev gradiva.

Pomembno je poudariti, da se v pripravah in izvajanju štabnih vaj in
skupinskih učenj lahko široko uporabijo matematični modeli bojnih de-
lovanj; rabijo kot dopolnilo fizičnih in miselnih modelov. S tem se razšir-
jajo možnosti raziskovanja, saj ravno matematični modeli omogočajo, da
se objektivneje oceni tudi kvantitativna stran oboroženega boja.
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160 T. 311 Metodike izvajanja usposabljanja v VM, 1967.
161 Osnovni namen skupinskih učenj je bil »pridobivanje veščin«, ne pa raziskovanje.

(t. 336, 337 Metodike bojnega usposabljanja v VM, 1967).
162 Normativi bivše JLA (t. 354 Metodike izvajanja usposabljanja v VM, 1967) so predvi-

devali, da se analiza opravi takoj po skupinskem učenju, kar je lahko dalo dobre re-
zultate, če je bil cilj pridobivanje veščin. Če pa bi iskali poti za nove rešitve, tak na-
čin ne bi bil učinkovit, ker bi za resnejšo analizo rešitev potrebovali več časa. To še
posebej, če so udeleženci pripravljali kompleksnejše izračune (t. 349), za katerih
analizo je praviloma treba več časa. Zaradi tega je treba analizo takih vprašanj ločiti,
kar so tudi predvidevali drugi normativi (»/…/ po potrebi se lahko od udeležencev
zahtevajo tudi dopolnilni podatki« – t. 98 Navodila o VV poveljstev in štabov v OS,
1975).
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Matematični modeli, ki se uporabljajo v raziskovanjih v vojnih igrah in
v taktičnih nalogah, v bistvu predstavljajo matematično formalizacijo ti-
stih logičnih shem, po katerih naj bi najverjetneje potekali boji in opera-
cije163. Po obsegu se delijo na strateške, operativne in taktične, po name-
nu pa na tiste, ki so namenjene usposabljanju reševalcev, in tiste, ki so
namenjene raziskovanjem. Po matematičnem aparatu, ki se uporablja v
njih, se delijo na analitične, statistične in mešane. V analitičnih modelih
se spremembe jakosti spopadenih strani izražajo s pomočjo reševanja si-
stema enačb; v statističnih modelih se v ta namen uporabljajo tablice (ali
generatorji) naključnih števil, medtem ko se v mešanih modelih uporab-
lja kombinacija enih in drugih.

Sistemi matematičnih modelov, ki se za raziskovanja uporabljajo v tak-
tičnih enotah, so ponavadi zgrajeni iz skupin modelov, ki opisujejo kine-
matiko, detekcijo, ognjeno delovanje, in tistih, ki opisujejo zapletene in-
formacijske povezave med njimi v času dvoboja, boja, bitke ali operacije.
Reševanje matematičnih modelov s pomočjo računalnikov omogoča, da
se v kratkem času analizira veliko število variant; tako se pride do velikih
vzorcev in stabilnih srednjih vrednosti rezultatov. Glede na to, da se ma-
tematične metode nenehno izpopolnjujejo ter da so v oborožitev mnogih
oboroženih sil že uvedeni poveljniško-informacijski sistemi različne na-
membnosti, je možno pričakovati, da bodo modeli in modeliranje (kot
proces njihove izdelave in izpopolnjevanja) imeli v prihodnosti vse večjo
vlogo.
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163 Med bolj znana dela s tega področja spadajo ameriški učbenik za pomorsko akade-
mijo (Naval Operations Analysis; Annapolis 1989) ter dela ruskih avtorjev N. Fen-
drikova (Metody boevoj effektivnosty vooruženij; Voenizdat, Moskva 1971), K. Tara-
kanova (Matematika i vooružennaja bor’ba; Voenizdat, Moskva 1974) idr.
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POSEBNE METODE, KI SO V RABI NA OŽJIH
PODROČJIH VOJAŠKIH VED

Tudi za posebne metode, ki se uporabljajo za reševanje posameznih ožjih
operativno-taktičnih problemov, veljajo podobne ugotovitve kot za opisa-
no skupino temeljnih metod vojaških ved. Obe navedeni skupini metod
sta bili namreč sprva samo empirični, potem pa sta s postopnim prodira-
njem znanosti v veščino vojskovanja začeli vse bolj dobivati obeležja
znanstvenih metod. Tako so npr. znanstvene metode preučevanja nas-
protnikovih potencialnih in dejanskih zmogljivosti za vojskovanje in bo-
jevanje že zelo zgodaj prodrle v obveščevalno službo; ta je uporabljala
rezultate znanstvenih raziskovanj ekonomistov, matematikov, strokov-
njakov z različnih področij tehnike, geografov, demografov, politologov,
psihologov, sociologov in drugih znanstvenikov, da bi se čim globlje do-
kopala do realistične ocene nasprotnikovih dejanskih in potencialnih
zmogljivosti. To velja tudi za ognjeno orožje, ki je pospešilo nastanek teo-
rije streljanja.

V sodobnih razmerah se nadaljuje prodor znanstvenih metod v vojaš-
ke vede, s čimer tradicionalne metode veščine štabnega dela postajajo
vse bolj znanstvene. To se ne nanaša le na prej opisane metode modelira-
nja, ampak tudi na metode, ki so se v veščini vojskovanja prej uporabljale
samo kot empirične, kot so npr. metode ocene bojnih možnosti in meto-
de teorije iskanja. Treba je poudariti, da so te metode široko v rabi na
dveh področjih: (1) na področju enotovne prakse, kjer se rabijo za reševa-
nje konkretnih nalog na vajah ali v vojni, in (2) na področju raziskovanja.

Zaradi vsega tega imajo posebne metode veščine vojskovanja v povelj-
niški in štabni praksi, ko so informacije o nasprotniku pogosto dokaj ne-
popolne, čas za sprejemanje odločitev pa je kratek, bolj značaj empirič-
nih kot pa pravih znanstvenih metod. Četudi se z njimi ne pride vedno
do optimalnih rezultatov, so pomembne zato, ker poveljnikom in štabom
pomagajo, da se izognejo napakam in da zmanjšajo tveganja. V razisko-
vanjih pa se te iste metode zaradi celovitosti informacij in zadostnega
fonda časa, ki ga imajo raziskovalci, pojavljajo kot znanstvene.

Metoda ocene bojnih zmogljivosti

Ocena bojnih zmogljivosti sil in sredstev, ki jo med procesom presoje
razmer opravijo posamezni štabni specialisti (za artilerijo, inženirstvo,
zračno obrambo, logistiko idr.) kot svoj prispevek h kompleksni presoji
razmer, ima namen olajšati sprejetje odločitve s tem, da tistim, ki spreje-
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majo odločitev, omogoča vpogled v količinske in kakovostne kazalce, ki
nazorno opisujejo bojne zmogljivosti konkretnih sil pri izvajanju konkret-
nih nalog v konkretni situaciji. Na splošno so bojne zmogljivosti odvisne
od vrste in jakosti sil, njihove usposobljenosti, bojne morale, motivirano-
sti, razpoložljive tehnike in orožja, usposobljenosti poveljniških kadrov in
popolnjenosti enot, prav tako pa tudi od sovražnikovega bojnega protide-
lovanja, geografsko-meteoroloških okoliščin in drugih dejavnikov.

Bojne zmogljivosti enote ali združene sestave niso nespremenljive,
ampak se spreminjajo skladno s spreminjanjem situacije164. Določajo se
s pomočjo pazljive analize situacije, posebej za vsako enoto, ki sodeluje v
izvedbi naloge; kadar se včasih izrazijo tudi v skupni obliki za več enot so
skupne možnosti vsota parcialnih. Tako se npr. bojne možnosti konkret-
ne grupacije kopenske vojske pri oceni lahko izrazijo z velikostjo nas-
protnikove grupacije, ki jo ta grupacija lahko uniči, z velikostjo nasprot-
nikove enote, ki jo lahko (za)ustavi v napadu, z velikostjo prostora, ki ga
lahko uspešno nadzoruje ali brani, ipd. Pri letalskih enotah se bojne
zmogljivosti izražajo s številom bojnih poletov, ki jih med trajanjem boja
ali operacije lahko opravijo izvidniška, bombniška, lovska, transportna in
druga letala; včasih se v ta namen uporablja količina odvrženih bomb ali
pa povprečno število ciljev, ki jih letala lahko uničijo ali onesposobijo. Pri
flotnih sestavah se bojne zmogljivosti izražajo s številom nasprotnikovih
ladij ali letal, ki jih sestava lahko uniči, z velikostjo konvoja, ki ga sestava
lahko zavaruje, ipd.

Primer, kako lahko vpliva napačna ocena bojnih zmogljivosti na potek
in končni rezultat strateške operacije ter izgubo celotne armade, je nemš-
ka operacija obrambe Stalingrada. Ker Hitler ni dovolil umika nemške 6.
armade iz Stalingrada (6. armadi je ukazal, da do zadnjega moža brani
trdnjavo oziroma festung Stalingrad), sovjetske sile pa so okrog nje sti-
skale obroč in grozile, da jo bodo odrezale od glavnine, je Vrhovno po-
veljstvo nemških oboroženih sil (OKW) novembra 1942 spoznalo, da ob-
koljena armada ne bo mogla več dolgo vzdržati; takrat je imela samo še
za 12 dni hrane. Zato se je zavzelo, da bi ji pravočasno organizirali preboj
iz obkrožitve. Položaj je bil kritičen: Hitler je ukazal, da se Stalingrad za
vsako ceno brani, medtem ko je želel OKW 6. armado rešiti. 

Tedaj je rajhsmaršal Göring zagotovil Hitlerju, da bo lahko obkoljeno
6. armado uspešno oskrboval iz zraka165. Tako je morala OKW popustiti
in je 6. armadi (20 nemškim divizijam in 2 rumunskima) ukazala odločil-
no obrambo. Ker je 6. armada vsak dan potrebovala 550 ton oskrbe, bi za
to nalogo potrebovali 225 poletov transportnih letal (Ju-52). Praksa pa je
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164 Tako se npr. bojne zmogljivosti med dolgotrajnim izvajanjem naloge lahko bistveno
zmanjšajo zaradi izgub, ki jih je povzročil nasprotnik, zaradi psihofizične izčrpano-
sti moštva ali (in) zaradi porabe goriva, streliva, hrane, vode, rezervnih delov ipd. V
vsakih oboroženih silah obstajajo normativi, ki predpisujejo, kdaj se morajo enote
umakniti s prve črte in zamenjati s svežimi enotami.

165 Manštajn: Izgubljene pobede, str. 343, 349–355; VIZ, Beograd 1968.
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pozneje pokazala, da je bila Göringova ocena zmogljivosti nemškega
transportnega letalstva povsem neutemeljena. Zaradi sovjetske protile-
talske obrambe in slabega vremena je bilo v najugodnejših dnevih mož-
no prepeljati z letali 300 ton, toda pri tem je bilo sestreljeno vsega skupaj
488 transportnih letal in izgubljeno tisoč mož njihovih posadk. Göringo-
va napačna ocena zmogljivosti transportnega letalstva je bila torej glavni
vzrok, da je bila sprejeta napačna odločitev glede 6. armade, velik delež
pa so dodale še slabe vremenske razmere in učinkovitost sovjetske zrač-
ne obrambe.

Dokaj podobno napačno oceno bojnih zmogljivosti oboroženih sil kot
celote zasledimo tudi v sovjetsko-finski zimski vojni (november 1939 -
marec 1940). Takratno sovjetsko vodstvo je zaradi hitrega poraza poljske
vojske v vojni proti Nemčiji (septembra 1939) sodilo, da bo lahko proti
šibki finski vojski (2., 3. in 4. korpus s skupaj 12 divizijami) doseglo
podoben uspeh, kot so ga dosegli Nemci. Računali so, da bodo s štirimi
armadami (skupaj 23 divizij s 450.000 vojaki) lahko na 1.000 km široki
fronti ob podpori 1000 letal hitro prebili finski obmejni tripasovni ob-
rambni sistem, rezultate tega preboja pa potem izkoristili za prodor v glo-
bino s 1.500 tanki. Prepričani so bili, da bodo v finskem zaledju imeli za
»zaveznike« partizanske oddelke finskih komunistov166. 

Da pa so prednosti sovjetskih enot v bojnih zmogljivostih in v številč-
nem stanju v resnici obstajale samo na papirju, se je pokazalo že v bojih
na prvem finskem obrambnem pasu. Oklepne enote Rdeče armade, ki so
pred tem resda uspešno delovale na manevrih v Ukrajini in med boji
proti Japoncem v Mongoliji, niso mogle podpreti sovjetske pehote na
močvirnih gozdnatih terenih, kjer so ključne smeri zapirale ovire, te pa
so Finci še krili z bočnim ognjem iz maskiranih fortifikacijskih objektov.
Zaradi megle in sneženja je bila vidljivost izjemno slaba, kar je zelo slabo
vplivalo na sovjetsko letalstvo in oteževalo korekturo artilerijskega stre-
ljanja, medtem ko so v zaledju sovjetskih enot vrhu vsega delovale še fin-
ske smučarske enote, finskih komunističnih gverilcev pa ni bilo nikjer.
Šele ko so sovjetske sile uporabile sveže enote in prenehale z brezglavimi
napadi za vsako ceno, so po 6 mesecih vendarle dosegle uspeh. Toda za-
radi napake v oceni zmogljivosti je Rdeča armada imela okoli 130.000
padlih in 330.000 ranjenih vojakov, med katerimi jih je ogromno skoraj
zmrznilo167.

Med prvo in drugo svetovno vojno so pri oceni ognjenih zmogljivosti
enot KOV uporabljali količino jekla in eksploziva v tonah, ki ga konkret-
na enota – brigada, divizija ali korpus – lahko izstreli v minuti; na tej
podlagi so potem sklepali o tem, katere enote bi bilo treba podpreti, da bi
jim omogočili uspešno obrambo ali napad. V Rdeči armadi so med sklep-
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166 Podrobnosti o zimski vojni opisuje monografija Carla van Dykea (The Soviet Inva-
sion of Finland 1939–40; Frank Cass, London 2001).

167 Voenno-istoričeskih žurnal, No 3 –1992, str. 43–5.
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nimi operacijami druge svetovne vojne računali, da je za uspešen preboj
organizirane obrambe treba doseči koncentracijo 100 tankov in 120–150
artilerijskih cevi na kilometer širokem pasu preboja; s to normo so nato
ugotavljali, kako širok pas lahko prebijejo tankovska armada, mehanizi-
rani korpus in druge enote.

Po drugi svetovni vojni so namesto takšnega načina kot osnovno mer-
sko enoto za izražanje učinka artilerijskega ognja sprejeli povprečni bate-
rijski cilj; s tem pojmom so označevali pehotni oddelek v obrambi ali pe-
hotni vod v napadu, kar je ustrezalo površini pravokotnika s stranicama
100–250 metrov krat 50–150 metrov. Ob tem da ima vsaka artilerijska ba-
terija bojni komplet s standardnim številom granat ali min (čim večji je
kaliber orožja, manjši je bojni komplet), so nato seštevali posamične
učinke baterij različnih kalibrov, izražene v obliki števila uničenih pov-
prečnih baterijskih ciljev. Tako so na koncu, ko so sešteli zmogljivosti
vseh baterij, dobili preglednejše kazalce od nekdanjih ton izstreljenega
jekla in eksploziva. Za ponazoritev: v nekdanji JLA je baterija 6 minome-
tov kalibra 120 mm z enim bojnim kompletom (po 40 min na orožje)
lahko nevtralizirala 45–50 % žive sile 10 pehotnih oddelkov, če so bili
zunaj zaklonilnikov, 5 oddelkov, če so bili v delnem kritju in le 3,33 od-
delka, če so bili povsem zaklonjeni v okopih. Baterija 4 havbic kalibra
155 mm je – pri bojnem kompletu 20 granat na cev – nevtralizirala v
prvem primeru 5, v drugem 2,5 in v tretjem 1,67 takšnih oddelkov.

Pri protitankovskih sredstvih so imeli za osnovo število tankov, ki jih v
boju na prvem obrambnem položaju lahko uniči eno protitankovsko
orožje; upoštevali so norme, da lahko dva vlečna protitankovska topa ka-
libra 76 mm uničita en tank, da en vlečni protitankovski top T-12 kalibra
100 mm (prav tako kot samovozni »lovec tankov«) uniči dva tanka, da
3–5 ročnih raketometov uniči 1 tank ipd. Pri manevrski obrambi so upo-
števali, da lahko samovozna protioklepna orožja – ki lahko manevrirajo
med bojem – z drugega obrambnega položaja dodatno uničijo še dve tret-
jini vseh ciljev, ki jih lahko uničijo na prvem obrambnem položaju.

V Oboroženih silah ZDA je ustaljen postopek, da se bojne zmogljivosti
sil in sredstev izražajo v obliki že v prejšnjih poglavjih opisanega »ekvi-
valenta bojne zmogljivosti enote« (unit equivalent = UE), ki predstavlja
neko vrsto skupnega imenovalca bojnih zmogljivosti; za temeljne enote
(»etaloni«), s katerimi se primerjajo nasprotnikove enote, rabijo sodobni
ameriški pehotni, artilerijski in tankovski bataljon168. Tako ima ameriški
mehanizirani bataljon (ki deluje iz pehotnih bojnih vozil M2 bradley) in-
deks 1,0, motorizirani bataljon, ki deluje iz oklepnih transporterjev
M113, ima indeks 0,71, pehotni pa komaj 0,48. V primerjavi s tem ima
ruski mehanizirani bataljon na pehotnih bojnih vozilih BMP-3 indeks
0,77, motorizirani na oklepnih transporterjih BTR-60 indeks 0,41, kot ga
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168 Command and Staff Decision Processes, str. 3–11, 3–12; CGSC, Student Text Book –
101-5, Kansas 1995.
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ima tudi navaden pehotni bataljon. Podobno so ovrednoteni tankovski in
drugi bataljoni, zaradi česar so pri presoji bojnih zmogljivosti spopade-
nih strani primerjave lahko objektivne. Za ponazoritev: bataljon tankov
abrams M1 A2 ima indeks 1,21, ruski, sestavljen iz 31 tankov T-80U, pa
0,64.

Običajno se bojne zmogljivosti enot izražajo skozi kazalce, ki kažejo
njihovo premičnost (mobilnost), sposobnost za premagovanje ovir, spo-
sobnost odkrivanja ciljev, sposobnost uničevanja ciljev, sposobnost, da
vzdržijo nasprotnikove zadetke (žilavost), in avtonomijo (sposobnost, da
delujejo brez dopolnjevanja zalog). Tako se pri lovskih letalih izraža z od-
daljenostjo od branjenih objektov, na kateri lovska letala lahko prestreže-
jo nasprotnikove zračne cilje, nato pa z verjetnostjo, da odkrijejo cilj, ver-
jetnostjo, da odkriti cilj prestrežejo, in verjetnostjo, da prestreženi cilj
uničijo. Avtonomija se izraža s časom patruljiranja, ki jim ga omogočajo
rezerve goriva.

Bojne zmogljivosti letalskih enot se praviloma izražajo v številu zrač-
nih poletov, ki jih ta enota lahko opravi pri normalni obremenitvi pilotov
in bazne infrastrukture na tleh. V priročnikih bivše JLA iz sedemdesetih
let169 je bila za lovska letala (za vsako letalo so bili takrat na voljo po 3–4
piloti) povprečna dnevna norma 5–6 poletov na letalo, od tega 3–4 poleti
lahko podnevi, 2 pa ponoči. Pri izvidniških letalih je šlo za 2 poleta pod-
nevi in 1 polet ponoči. Na podlagi znanega števila letal kake enote in tra-
janja operativnega obdobja je bilo možno na enostaven način izračunati
bojne zmogljivosti letalskih enot za vse vrste letal in helikopterjev, kar je
bilo potem podlaga za nadaljnje načrtovanje.

V skupino metod ocene bojnih zmogljivosti spada npr. tudi izračun
bombardiranja, ki določi potrebne sile (letala) in sredstva (bombe ali ra-
kete), da se na objektu bombardiranja doseže želeni učinek170. Tega izra-
čuna pa ni mogoče narediti zgolj s tistim, s čimer se ukvarja teorija stre-
ljanja, ampak tudi z naslednjimi parametri:
– z dolžino, širino in žilavostjo cilja (oziroma za uničenje cilja potrebnim

številom bombnih zadetkov),
– z maso bomb (iz katere se na podlagi kinetične energije bombe in koli-

čine eksploziva lahko razbere globina prodora bombe skozi pregrade
in določeno površino oziroma prostornino, ki jo razruši posamezna
bomba)

– z razsipanjem bomb (ki se določi na podlagi: hitrosti letala, vrste na-
merilnih naprav, višine leta letala, kota strmoglavljenja letala, višine
odmeta bombe in usposobljenosti posadk, izražene z napako merje-
nja),

– z nosilnostjo letal ter
– z jakostjo obrambe.
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169 Taktičko-tehnički priručnik; SSNO 1967.
170 Vojna enciklopedija, zvezek 1, str. 700–701; Beograd 1970.
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Po izračunih, opravljenih po predpisanem zaporedju, se ugotovi prora-
čunsko število letal, potrebnih za uničenje ali onesposobitev konkretnega
cilja. V drugi svetovni vojni so ta izračun izboljšali, ko so vključili pose-
ben koeficient, s katerim so upoštevali negativno bojno protidelovanje
nasprotnikovega protiletalskega topništva. Srednja vrednost tega koefi-
cienta je bila 2,5; sile, potrebne za izvedbo bojne naloge v realnih okoliš-
činah, so izračunali tako, da so rezultate prejšnjega teoretičnega izračuna
pomnožili z 2,5, kar je bila bojna norma.

V omenjenem priročniku bivše JLA so bile podrobno zapisane bojne
zmogljivosti različnih vrst letal pri uporabi različnih vrst streliva. Tako je
bilo za nevtraliziranje oklepne čete (izgube 30–35 %) z nevodljivimi rake-
tami potrebno 12 lovcev bombnikov, če pa je bil napad namesto z raketa-
mi izveden z napalmskimi bombami, je bilo potrebno 8 letal. Za nevtrali-
ziranje oklepnega bataljona je bilo v skladu s tem potrebno 3-krat več
letal. Za uničenje nasprotnikovega letala na vzletišču so bila potrebna
2–4 letala s topovi in raketami, medtem ko je bilo za 6- do 8-urno onespo-
sobitev železniškega vozlišča potrebno 18–24 lovcev bombnikov, oboro-
ženih z 250- ali 500-kilogramskimi bombami. Tudi v vojni mornarici se
pri oceni bojnih zmožnosti svojih in nasprotnikovih sil uporabljajo razno-
vrstne tehnike:
1) Na področju protiminske obrambe se na podlagi navigacijske napake,

širine plovne poti in napake v označevanju določi potrebna širina
pasu, ki ga je treba preiskati na plovni poti, po kateri plujejo ladje, ki
naj bi jih minolovci zavarovali; potem se na podlagi števila minolovcev,
vrst minolovk, potrebnega števila minolovcev za označevanje razmini-
ranja in prekrivanje med minolovci in minolovkami določi potrebno
število prehodov postroja minolovcev, da bi se iskalna naloga lahko
končala, kot je bilo zastavljeno.

2) Na podlagi širine cilja, polmera reagiranja mine, polmera učinka mine
in kurza cilja se na območju miniranja določi potrebno število min, ki
jih je treba položiti, da bi nasprotniku lahko zadali določeno stopnjo
izgub; na podoben način se na podlagi zajema in dolžine minolovk
izračunata interval in gostota minskih varoval, ki ščitijo minsko polje
pred razminiranjem.

3) Pri postroju bojne razporeditve združene taktične sestave se daljava iz-
postavljenosti izvidovalne skupine (pred glavno udarno skupino) dolo-
či na temelju daljave, na kateri je odkrit nasprotnik, dosega lastnih
raket, relativne hitrosti približanja nasprotniku in seštevka časov, po-
trebnih, da bi odkrili nasprotnika in mu zadali udar na zastavljeni raz-
dalji plotuna glavne udarne sile itd.

Če se poglobimo v metodo ocene bojnih možnosti raznih sestav vojnih
ladij, opazimo, da je v bistvu zgrajena iz množice tehnik, ki so od ene do
druge vrste vojnih ladij različne. Te tehnike se lahko delijo na tehnike, ki
se ukvarjajo s kinematiko srečanj z nasprotnikom, detekcijo nasprotnika,
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ognjenimi udari po nasprotniku ipd. Z njihovo kombinirano uporabo pri-
demo do osnove za rešitev problema.

Metode ocene bojnih zmogljivosti pomorskih sil so zasnovane na for-
malizaciji bojnih delovanj, ki poteka po ustreznih metodikah, izoblikova-
nih v znanstvenih raziskovanjih; te metodike so sestavine ustreznih na-
vodil in pravilnikov za uporabo posameznih orožij in vrst ladij. Običajno
se bojne možnosti konkretne sestave pomorskih udarnih sil presojajo po
njenem manevru (upoštevaje hitrosti in avtonomije plovbe), po izgubah,
ki jih lahko povzroči nasprotnikovi plovni sestavi določene jakosti, in po
sposobnosti, da v času izvajanja glavne naloge (bojnega delovanja po
nasprotnikovi sestavi) odbije napad skupine letal, podmornic ali kakih
drugih sil, ki bi jo mogle ovirati pri izvajanju osnovne naloge. 

V operativnem načrtovanju se bojne možnosti izražajo s številom iz-
plutij, ki jih lahko opravijo ladje pri normalnem (ali maksimalnem) priza-
devanju v določenem operativnem razdobju. Normalno prizadevanje je
tisto, pri katerem lahko posadke vzdržijo dalj časa, ne da bi to imelo ne-
gativne posledice na kakovost njihovega dela; pri minolovcih je to vsak
drugi dan na morju, ker se en dan po nalogi porabi za počitek posadke in
njene priprave za naslednjo nalogo. Maksimalno prizadevanje omogoča
delovanje vsak dan, a le trikrat zapovrstjo, ker nato prihaja do okvar za-
radi preutrujenosti posadke, neustreznega servisiranja opreme in orožja
ipd. Pri minolovcih se bojne zmogljivosti v določenem operativnem raz-
dobju izražajo s številom očiščenih kvadratnih kilometrov (ali kvadratnih
morskih milj) morske površine in dna oziroma s številom prehodov mi-
nolovk, ki jih minolovci pač lahko izvedejo na določeni plovni poti pri
normalnem prizadevanju itd.

Po končani oceni bojnih možnosti v raznih variantah uporabe sil se do-
bijo rezultati, ki omogočajo primerjanje različnih načinov uporabe sil. S
tem se ustvari baza, da se ob upoštevanju dejavnikov, ki jih ni bilo mogo-
če izračunati – izbere najsprejemljivejša varianta bojnega delovanja.

Obveščevalne metode

Med posebne metode, ki se uporabljajo pred presojo razmer in sprejet-
jem odločitev, da bi se za odločanje zagotovilo čim bolj trdno racionalno
utemeljeno podlago, bi bilo treba prišteti tudi metode obveščevalne anali-
ze dejanskega ali potencialnega nasprotnika oziroma tekmeca; te metode
danes niso v rabi samo v vojaški praksi (kjer so nastale), ampak tudi v di-
plomaciji, ekonomiki in na mnogih drugih področjih tekmovanja, kjer se
z opiranjem na legalne in nelegalne načine zbirajo informacije, potrebne
za sprejetje odločitve v konfliktnih situacijah. Države imajo v sestavi svo-
jih oboroženih sil posebej izšolane in izurjene obveščevalne kadre ter
sredstva, specializirane za zbiranje podatkov o dejanskem potencialnem
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ali namišljenem nasprotniku, za presojo vrednosti in zanesljivosti zbra-
nih podatkov ter za njihov prenos porabnikom171. Za metode, ki se med
tem procesom uporabljajo za vrednotenje zbranih podatkov in oblikova-
nje sklepnih poročil, namenjenih neposrednim uporabnikom, je uveljav-
ljen naziv obveščevalne metode. V bistvu gre za fuzijo več različnih
metod, kot so opazovanje, indukcija, dedukcija, analiza in sinteza.

Ključna vprašanja, na katera morajo obveščevalci dati odgovore, so:
kaj pravzaprav iščejo uporabniki obveščevalnih informacij, do kdaj in za
kaj so jim ti podatki potrebni, katera sredstva in sile se lahko uporabijo
za zbiranje podatkov, katere pravne omejitve morajo upoštevati pri zbira-
nju podatkov, koliko časa rabijo za to in koliko časa se nato porabi za
analizo in preverjanje točnosti in verodostojnosti zbranih podatkov, da bi
lahko potem dali utemeljen in čim bolj zanesljiv odgovor porabnikom ob-
veščevalnih podatkov. V operacijah in bojih se od obveščevalcev pravilo-
ma želi, da ugotovijo, kakšni sta jakost in bojna morala sil, proti katerim
se deluje, kaj nameravajo, kakšni so njihovi potenciali in kaj od tega de-
jansko zmorejo, kakšna je njihova rodovska struktura, kje so, kakšna je
njihova stopnja bojne pripravljenosti, katere ukrepe oskrbljenosti so te
sile izvedle, kako so popolnjene z moštvom in sredstvi, kdo so poveljniki
enot idr. Pomembna sestavina presoje nasprotnikovih bojnih zmogljivo-
sti je, kako bo ukrepal med bojem ali operacijo – ali se bo bojeval do zad-
njega, se vdal ali se organizirano umaknil oziroma razbežal. Po kon-
čanem boju ali operaciji je eno pomembnejših vprašanj, kakšne so bile
izgube, okvare in poškodbe pri nasprotniku, oziroma kakšne so njegove
preostale bojne zmogljivosti, njegova bojna morala in nadaljne na-
mere172.

Med vsemi odgovori je najtežje dobiti odgovor na vprašanje, kakšne so
dejanske nasprotnikove namere in kaj bo storil v primeru napada ali
obrambe v prvi in kaj v drugi oziroma naslednjih etapah vojne ali opera-
cije. V ta namen je poleg vohunjenja in zasliševanja ujetnikov koristno
uporabiti zračno izvidovanje in elektronsko prisluškovanje, ki pogosto
daje dragocene podatke o gostoti komuniciranja nasprotnikovih radijskih
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171 Obveščevalne dejavnosti izvajajo agenturne mreže (ki tajno delujejo na ozemlju po-
tencialnega ali dejanskega nasprotnika), vojaški atašeji in drugi predstavniki države
(ki legalno zbirajo podatke iz odprtih virov), izvidniške enote (izvidniška letala,
ladje, podmornice, izvidniške čete in bataljoni v sestavi KOV), obveščevalni sateliti,
enote za elektronsko izvidovanje zvez, kriptografski oddelki (ki se ukvarjajo z »raz-
bijanjem« nasprotnikovih šifer), analitični oddelki (ki analizirajo zbrane informacije)
in oddelki za nadzor, načrtovanje in vodenje obveščevalnih dejavnosti.

172 Nemški general Manstein navaja, da je Rdeča armada pred bitko za Stalingrad z ob-
veščevalnimi analizami ugotovila, kje so položaji armad nemških satelitov, da bi
nanje – na te najšibkejše točke nemške bojne razporeditve – usmerila udare. Tako je
med bitko poleg nemške 6. armade uničila še 3. in 4. romunsko armado ter eno itali-
jansko in eno madžarsko armado. Uničenje teh armad je imelo zelo hude dolgoročne
politične posledice za fašistično koalicijo, ker so se vodstva satelitskih držav doma
znašla pred vse večjim odporom opozicije (Izgubljene pobede, str. 418, 480; VIZ,
Beograd).
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mrež na posameznih smereh in razporeditvi nasprotnikovih sredstev za
zvezo. Na podlagi tega se lahko nato ugotovi, ali je nasprotnik v napadni
ali obrambni razporeditvi.

Velika Britanija je med drugo svetovno vojno imela posebno razisko-
valno skupino znanstvenikov (matematiki, fiziki, elektronski inženirji, ši-
frerji idr.), ki je prišla do šifrirnih strojev nemške vojske in njenih šifer.
Skupina več tisoč britanskih specialistov različnih profilov je ves čas
druge svetovne vojne izvajala obveščevalno operacijo Ultra, v kateri je s
pomočjo prisluškovanja nemškim radijskim zvezam zbirala podatke iz
pogovorov med poveljništvi posameznih nemških vojskovališč in nemš-
kim Vrhovnim poveljstvom (OKW). S pomočjo »razbite« šifre so nato te
podatke dešifrirali. Iz študije Walterja Winterbothama (Operation Ultra) o
tej operaciji in spominov vodilnih oseb Velike Britanije iz časa druge sve-
tovne vojne se da razbrati, da so imeli točen vpogled v nemške namere v
vseh tistih primerih, ko so se nemške enote opirale na radijske šifrotele-
printerske zveze. Kadar takšne zmogljivosti niso na voljo, se je pri obveš-
čevalnih analizah koristno opreti na izvidniške enote KOV, izvidniška le-
tala in agenturne mreže.

V vojaških koalicijah se morajo na strateški ravni obveščevalne službe
posameznih držav – hotele ali ne – ukvarjati tudi z obveščevalnimi anali-
zami razmer v zavezniških državah. Nemška obveščevalna služba se je
po porazih na vzhodni fronti in v severni Afriki morala vse intenzivneje
ukvarjati z vichijevsko Francijo in s fašističnimi Italijo, Romunijo in Ma-
džarsko, ker so se v teh državah krepile opozicijske skupine, ki so iskale
priložnost za to, da prevzamejo oblast in prestopijo v zmagoviti tabor
protifašistične koalicije. V taboru protifašistične koalicije so se tudi v
ZSSR bali, da bi v primeru atentata na Hitlerja zarotniška skupina, ki bi
prevzela oblast, sklenila z zahodnimi zavezniki separatni mir, da bi lahko
potem vse nemške sile preusmerila na vzhodno fronto. Zato je sovjetska
obveščevalna služba pazljivo spremljala dejavnosti ameriške in britanske
tajne službe v Evropi, prav tako pa tudi potek razvoja atomskega orožja v
ZDA173. Ti primeri kažejo širino »interesnega polja« obveščevalnih služb,
ki ne v miru ne v vojni ne more biti zoženo samo na sovražne države.

Obveščevalne metode v resnici zajemajo zelo široko množico metod,
ki se uporabljajo za načrtovanje zbiranja podatkov o nasprotniku, za
samo zbiranje podatkov, njihovo klasifikacijo, analizo, sintezo in pos-
ploševanje. Praksa minulih vojn kaže, da se kot viri za zbiranje podatkov
(fotografij, videoposnetkov, filmov, zvočno-vizualnih zapisov idr.) upo-
rabljajo vohuni, izvidniška letala s posadko in brezpilotna letala, ob-
veščevalni sateliti, enote za radioelektronsko izvidovanje, skupine za za-
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173 Sovjetski obveščevalec Vasilij Mitrokhin, ki je v svojem delu (The Mitrokhin Archive
– The KGB in Europe and the West; Penguin Books 2000) podrobno opisal akcije
sovjetskih političnih in vojaških obveščevalnih služb na Zahodu med drugo svetov-
no vojno, je osvetlil, kako so že med drugo svetovno vojno imeli podrobne znanstve-
notehnične informacije celo o projektu Manhattan (razvoj atomske bombe).
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sliševanje ujetnikov, dezerterjev in beguncev, izvidniške enote (vsaka
taktična enota ima v svoji sestavi tudi izvidniške dele), mreža radarskih
postaj, prav tako pa tudi analitične skupine, ki analizirajo javno do-
stopne vire. Pri analizi podatkov imajo zelo pomebno vlogo statistične
metode.

V nekaterih primerih je treba za izvidovanje nasprotnika uporabiti ba-
taljone in brigade, saj edini lahko s poskusnimi napadi preizkusijo, kako
resnično trdna je nasprotnikova obramba. Tako so zahodni zavezniki
pred pomorsko invazijo v Normandiji izvedli na zahodni obali Evrope več
taktičnih desantov (Dieppe, St. Nazair idr.), da so preverili trdnost nemš-
ke protidesantne obrambe in točnost obveščevalnih podatkov, zbranih z
drugimi metodami.

Vedno imata temeljno vlogo zanesljivost virov in zanesljivost informa-
cij. Specifičnost oboroženega boja, v katerem se nasprotniki s skrajno
nasprotujočimi si cilji spopadajo z orožjem, jih sili, da skušajo drug dru-
gega zavesti z dezinformacijami (za to uporabljajo tudi maskiranje in
dvojne agente), pri tem pa skušajo hkrati čim več zvedeti o tekmečevih
močnih in šibkih straneh. Od tod se prizadeva vsaka stran vriniti v nas-
protnikovo obveščevalno službo, posledica pa je »nastajanje« dvojnih
agentov. Njihovo delovanje zahteva posebno organizacijo, saj morajo biti
prepričljivi, za to pa morajo nasprotniku prinašati verodostojne podatke.
Še celo po vojni skušajo spopadene strani ohraniti v tajnosti mnoge iz-
kušnje iz spopadov, da bi ohranile monopol nad njimi in jih lahko znova
uporabile. Tako je npr. John Masterman šele 30 let po končani drugi sve-
tovni vojni objavil podatke, kako so Britanci uporabili nekatere dvojne
agente proti Nemčiji.

Zaradi tega je v vojaški domeni proces zbiranja informacij o nasprotni-
ku drugačen od procesa zbiranja informacij v drugih vedah. Pridobivanje
informacij se »plača« s človeškimi in materialnimi izgubami, v miru pa
neredko zaradi odkritih obveščevalnih akcij prihaja do afer in kriz, ki
slabšajo razmerja med državami. Nad vsem pa vedno visi Damoklejev
meč, da nasprotnik namerno podtakne lažne podatke. Prav zato pa se
metode obveščevalne službe lahko po pravici uvrščajo med posebne me-
tode veščine vojskovanja. Že Jomini je npr. pred več kot sto leti menil, da
se morajo zaradi tveganosti obveščevalnih akcij in nujnosti preverjanja
protislovnih informacij z obveščevalno službo ukvarjati »pravi znanstve-
niki«, enako misel pa so za njim ponovili še mnogi drugi teoretiki.

Metode načrtovanja zbiranja podatkov, obdelave obveščevalnih podat-
kov in njihovega posploševanja v oblike, ki se lahko uporabljajo za pri-
pravo in izvajanje oboroženega boja, so specifične zato, ker omogočajo,
da se v veščini vojskovanja ne pride do resnice samo z lastnimi raziskova-
nji, marveč tudi s tajnim vpogledom v načine reševanja problemov in re-
šitev, ki jih uporablja nasprotnik. Te metode aktivnega prodora v nas-
protnikove skrivnosti druge vede ne uporabljajo. Ker pa obstaja možnost,
da nasprotnik podtakne lažne informacije in zavede glede svojih pravih
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rešitev in dosežkov, se pri načrtovanju zbiranja informacij o njem upo-
rabljajo znanstvene metode načrtovanja, ki temeljijo na oceni bojnih
možnosti lastnih obveščevalnih in izvidniških sil ter na razpoložljivem
času, v katerem je treba zbrati in obdelati določene podatke. Pri tem se
ocenjuje tudi nasprotnikovo bojno protidelovanje.

Za proces, ki ga uporablja obveščevalna služba, je značilno174:
1) V miru je poudarek na legalnem zbiranju podatkov iz javno dostopnih

virov, ki poteka v obliki preučevanja tiska in elektronskih medijev,
opazovanja objektov, tehničnega izvidovanja zvez in radarjev, izvido-
vanja iz vesolja in zraka, zasliševanj beguncev in emigrantov ipd.; v
vojni pa nekaterih od teh virov ni več, vendar se pojavijo drugi (zasli-
ševanje ujetnikov, zaplembe dokumentov in orožja ipd.).

2) Množica zbranih podatkov je praviloma zelo heterogena, saj vsebuje
poleg točnih tudi mnoge zastarele in netočne podatke, napačne podat-
ke (ki so posledica površnega opazovanja ali zanašanja na govorice, ki
jih ni mogoče preveriti), podtaknjene lažne podatke (ki jih premišljeno
razširja nasprotnik) ipd. Da bi v tej zmesi ločili žito do plev, so potreb-
ni izkušeni specialisti analitiki. Metode analiziranja zbranih podatkov
so se v zadnjih desetletjih močno spremenile, ker se vse bolj upo-
rabljajo računalniški sistemi za avtomatizirano obdelavo podatkov;
programska podpora računalnikov je zasnovana na principu teorije
informacij, verjetnosti, statistike, logike in teorije iger. Mnoge analize
fotografskih posnetkov, ki so jih nekoč lahko opravljali samo posebni
izvedenci, danes že opravljajo računalniki s programsko podporo
»umetne inteligence«. Kot kriteriji za oceno zanesljivosti se uporablja-
jo ocene virov in ocene informacij, po obdelavi pa se informacije delijo
na: resnične, verjetne, dvomljive (sumljive) in lažne.

3) Metode ocene verodostojnosti zbranih podatkov in oblikovanja skle-
pov analize temeljijo na zahtevi, da morajo dati porabnikom obvešče-
valnih informacij kar se da jasen in razumljiv, pravočasen in verodo-
stojen vpogled v nasprotnikovo stanje, njegove namere in zmogljivosti,
zaradi česar se obdelani tekoči podatki primerjajo z drugimi, starejši-
mi podatki ter s poprejšnjimi ocenami o verjetnih nasprotnikovih na-
merah. Sklepi se oblikujejo korak za korakom šele po celi vrsti zamud-
nih specialističnih analiz (če gre npr. za novi tip letala, dajo svoje
analize strojniki, orožarji, elektroniki, piloti in logistiki, pogosto pa
tudi tehnologi specialisti za nove materiale), v katerih se uporabljajo
razne tehnike (npr. metode analize vsebine zaplenjenih dokumentov o
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174 V drugi izdaji Vojne Enciklopedije (VE, zvezek 10, str. 563; Beograd 1975) so nave-
dene »metode zbiranja podatkov«, »metode dela obveščevalnih organov«, »metode
ocene in oblikovanja sklepov«, vidi pa se tudi, da »obdelava zajema razvrščanje (po-
datkov), analizo in primerjanje s podatki, ki so že na voljo, vse to pa zato, da se ugo-
tovijo njihova verodostojnost, uporabnost, pomen in sprejmejo ustrezni ukrepi«. Za-
radi tega je mogoče reči, da obveščevalna služba uporablja cel sistem metod, namen
njihove uporabe pa je omogočiti čim objektivnejši vpogled v nasprotnikovo stanje,
potenciale in namere.
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uporabi kakega nasprotnikovega orožja, metode analize fotografskih
ali filmskih posnetkov, metoda poligonskega streljanja z zaplenjenim
nasprotnikovim orožjem, metoda intervjuvanja ujetnikov, ki so prej
delali s tem orožjem ipd.). Zaradi kratkih rokov pa včasih vsestranskih
raziskovanj ni mogoče organizirati; zato se namesto tega uporabijo
krajše analize, ki dajo ugotovitve z različnimi stopnjami verodostojno-
sti (v ta namen se veliko uporabljajo metode teorije verjetnosti, s kate-
rimi se meri stopnja zanesljivosti pogosto nasprotujočih si informacij).

Metoda obveščevalne oskrbljenosti boja, bitke ali operacije ima pet etap:
ugotovitev potreb, ki jih imajo porabniki (če npr. enota izvaja zračni de-
sant, se te potrebe bistveno razlikujejo od potreb, ki jih ima, kadar izvaja
prehod reke) (1), načrtovanje zbiranja podatkov (ki temeljijo na nalogi in
oceni bojnih možnosti izvidniških sil) (2), zbiranje podatkov (3), analiza
in preverjanje točnosti in zanesljivosti zbranih podatkov (4), oblikovanje
obveščevalnih informacij in seznanjanje porabnikov z njihovo vsebino
(5). V prvi in drugi etapi imajo glavno vlogo štabi in načelniki obveščeval-
ne službe, ki delajo za potrebe poveljnika in štaba, čigar sestavina so. V
tretji etapi imajo glavno vlogo izvidniki, izvidniška letala, enote za elek-
tronsko izvidovanje, skupine za zasliševanje ujetnikov in drugi obvešče-
valci specialisti za zbiranje podatkov. V četrti etapi imajo glavno vlogo
obveščevalci analitiki, ki analizirajo in medsebojno primerjajo zračne fo-
toposnetke (monohromatske oziroma črno-bele, polihromatske oziroma
barvne, infrardeče idr.), poročila izvidniških patrulj, poročila vohunov,
poročila skupin za zasliševanje ujetnikov, poročila skupin za analizo za-
plenjenih dokumentov in prestreženih radijskih poročil idr. V peti imajo
glavno vlogo načelniki obveščevalne službe, ki z dosežki celotnega proce-
sa seznanjajo poveljnike in druge člana štaba. Čeprav je zbiranje teh po-
datkov veščina, je načrtovanje zbiranja, ki je sestavljeno iz usmerjanja
vseh sestavin obveščevalne službe na tista ključna področja, od katerih je
v vojni odvisna zmaga, aktivnost, ki mora temeljiti na znanstvenih po-
stavkah. Metoda načrtovanja aktivnosti obveščevalne službe na strateški
ravni mora temeljiti na izbiri tistih področij, ki so najpomembnejša za
varnost države, informacije, ki jih zbirajo izvidniške sile z opisno meto-
do, pa morajo biti vsebinske.

Po ugotovitvah ameriškega znanstvenika Shermana Kenta, ki se je po
drugi svetovni vojni ukvarjal s preučevanjem obveščevalnih aktivnosti za
potrebe ameriške globalne strategije, imajo metode obveščevalne službe
te funkcije175: deskriptivno (opisno) (1), usmerjevalno (2), ocenjevalno
(funkcijo vrednotenja) (3) in prognostično (4). Področje, ki ga je treba v
okolju države »pokriti« z obveščevalnimi dejavnostmi, je razdelil na osem
temeljnih strateških sklopov: (1) osebnosti, (2) geografski dejavnik, (3)
oborožene sile, (4) ekonomiko, (5) politiko, (6) prebivalstvo, (7) moralo,
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(8) znanost in tehnologijo. Gradi na tem, da v sodobni obveščevalni služ-
bi vsake države že v miru nenehno načrtujejo obveščevalne dejavnosti,
zbirajo podatke, jih analizirajo, ocenjujejo in prognozirajo, za kar upo-
rabljajo znanstvene metode raznih ved. Sherman Kent, ki ga imajo
mnogi za utemeljitelja znanstveno podprte obveščevalne službe, meni, da
se za vsako operacijo v miru in v vojni določijo cilji ter sile in hipoteze, ki
jih je treba dokazati, kar v marsičem spominja na iskanje resnice pri pro-
jektiranju znanstvenih raziskav.

Posebnost metod obveščevalne službe je, da so vse osredotočene na en
sam element situacije – na nasprotnika; v ta namen v miru uporabljajo
kot vire obveščevalnih podatkov agenturne mreže, diplomatska predstav-
ništva, potnike, posadke potniških letal in trgovskih ladij, radioizvidniš-
ka sredstva, opazovalne radarje, tuje publikacije itd. V vojni pa poteka
zbiranje podatkov tudi s pomočjo vrinjenih obveščevalcev, obveščevalnih
enot, izvidniškega letalstva, brezpilotnih izvidniških letal, podmornic, z
zasliševanjem ujetnikov ipd. Ker si nasprotnik prizadeva ohraniti ključne
podatke v tajnosti (z maskiranjem, dezinformacijami ipd.), je treba vse
zbrane podatke razvrstiti, potem pa pazljivo analizirati in preveriti zanes-
ljivost vira in zanesljivost vsebine. S sintezo teh podatkov se dobi vpo-
gled v nasprotnikove namere in stanje. Ta proces spremljajo primerjave
zbranih podatkov in primerjanja s procesi, prepoznanimi pred tem. Zara-
di široke uporabe logičnih metod in matematičnih metod, ki se uporab-
ljajo v tem procesu (katerega osnovna vsebina je nasprotnik v vseh svojih
dimenzijah), ima obveščevalna metoda izrazito dinamičen značaj, ugoto-
vitve pa so praviloma probabilistične. Ker se kot obveščevalna metoda ra-
zume tudi načrtna uporaba vseh obveščevalnih sil, ta metoda ni omejena
samo na aktivnosti klasifikacije, analize in sinteze informacij, temveč
tudi na njihovo aktivno zbiranje.

Metoda ekspertne ocene (metoda ekspertize)

V raziskavah vojaških problemov, ki zajemajo širša področja in različne
vidike ter morajo biti opravljene v kratkem času, prej opisane splošne
znanstvene metode ne morejo dati ustreznih in pravočasnih rezultatov;
to pa zato, ker je mogoče z njimi zajeti samo ožje področje zapletenih
procesov, en sam njihov vidik, obenem pa zahtevajo veliko časa. Vsakod-
nevne izkušnje so pokazale, da bolje ko človek pozna raziskovano po-
dročje, hitreje odkriva bistvene strani, vzročno-posledične povezave in
splošne zakonitosti razvoja.

Odtod se je razvila praksa, da se za raziskovanje zapletenih pojavov
raziskovalci obveščevalci osredotočijo na oblikovanje vprašanj, nato pa
izberejo skupine specialistov izvedencev za konkretna ožja področja, ka-
terih naloga je v kratkem času odgovoriti na zastavljena zapletena vpra-
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šanja. To raziskovalno metodo, ki po eni strani izrablja težnjo raziskoval-
cev po odkrivanju resnice, po drugi pa znanje in intuicijo izvedencev, da
bi na hiter način prišli do skupinskega strokovnega mnenja in ocen, ki se
nato praviloma analizirajo s pomočjo statističnih in drugih znanstvenih
metod, so poimenovali metoda ekspertne presoje. Z vidika področij, kjer
se ekspertne presoje uporabljajo, razlikujemo obveščevalne, varnostne,
operativno-taktične, vojaškomedicinske, balistične, tehnično-tehnološke,
pravne, psihološke in druge ekspertize.

Med sveže znanimi primeri uporabe ekspertne metode je analiza kata-
strofe ruske raketne jedrske podmornice Kursk, ki se je zgodila leta 2000.
V Ruski federaciji so po nesreči sestavili dve skupini izvedencev z nalogo,
da na podlagi lege in stanja podmorniškega trupa na morskem dnu, ugo-
tovijo, kako je bilo mogoče, da se je moderna jedrska podmornica, dolga
130 metrov, potopila v morju, globokem samo 100 metrov, ne da bi se pri
tem rešil en sam član posadke. Vsi izvedenci so pri ekspertizi izhajali iz
tega, da je bila podmornica tik pred katastrofo na periskopski globini, s
katere je poslala poročilo o uspešno opravljenem šolskem torpednem
napadu na križarko Peter Veliki, in da so zatem na poziciji podmornice
zaznali dve eksploziji poldrugo minuto drugo za drugo – šibkejšo, ki je
ustrezala eksploziji nekaj sto kilogramov trotila, in močnejšo, ki je ustre-
zala eksploziji nekaj ton trotila.

Obveščevalni izvedenci so na podlagi dotlej znanih številnih primerov
trčenj sovjetskih in ruskih podmornic z ameriškimi pri analizi per analo-
giam sklepali, da je ruska podmornica trčila v tujo podmornico. Tehnični
izvedenci v to niso bili popolnoma prepričani; orožarji so se bolj nagibali
k temu, da se je med pripravami za izstrelitev novega ruskega v praksi še
nepreizkušenega (»tajnega«) raketnega torpeda (»škval«) v notranjosti
premčnega torpednega prostora zaradi neizurjenosti posadke ali napake
tehnikov, ki so pripravili torpedo v bazi, vžgalo vnetljivo raketno gorivo.
Zaradi prve eksplozije je v premec prodrla voda, zaradi česar je nastal
močan nagibni moment (enak zmnožku mase vode, ki je vdrla v trup
podmornice, z ročico sile, ki je bila enaka polovici dolžine podmorničine-
ga trupa); posledica je bila močan udarec podmornice v plitko morsko
dno, ki mu je sledila druga s trčenjem v dno izzvana eksplozija, tokrat
eksplozija raket v zunanjem trupu podmornice.

V nasprotju z orožarji so konstruktorji podmornic pripisovali vzrok za
skrivnostno katastrofo ravnanju in obnašanju posadke, saj bi morala
podmornica tudi ob trčenju ali eksploziji v premcu še vedno imeti dovolj
velik rezervni vzgon, da bi izplula na gladino; v skrajnem primeru bi se
lahko z iztiskanjem (pirjenjem) morske vode iz nepoškodovanih krmnih
glavnih balastnih tankov postavila v vertikalni položaj, ki bi vsaj tretjini
posadke iz krmnega oddelka omogočil, da bi se rešila skozi torpedne
cevi, ki bi molele vsaj 10–20 metrov nad gladino morja. Vendar pa pri
tem ne prva ne druga in ne tretja skupina izvedencev niso bile povsem
prepričane v svoje sklepe in so zato predlagale, da podmornico dvignejo
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na površino in ugotovijo, katera od teh trditev je točna. Vendar je poveljs-
tvo ruske mornarice sprva ta predlog zavrnilo z obrazložitvijo, da za tako
zahtevno operacijo nima dovolj denarja. Pravi odgovor na vprašanje,
zakaj se je zgodila tako huda nesreča, se je razkril šele veliko pozneje,
potem ko so podmornico po delih dvignili na površino; izkazalo se je, da
so imeli prav orožarji.

Metoda ekspertne presoje ali ekspertize se široko uporablja pri dolgo-
ročnih predvidevanjih, bodisi da se z njo ocenjujeta verjetnost in čas, v
katerem bi lahko prišlo do izumov in pojavov novih orožij, bodisi da se z
njo napovedujejo uspešnost uresničitve različnih projektov razvoja obo-
rožitvenih sistemov, možnost formiranja novih vojaških koalicij, pojav
novih vojaških groženj v nestabilnih predelih sveta, izbruh vojn ipd.
Nadvse prikladna je za ocenjevanje različnih projektov. V ta namen se
uporabljajo predvsem tri metode intuitivnega predvidevanja: metoda
delphi (1), metoda »možganske nevihte« ali »mozganja« (brainstorming)
(2) in metoda utopije in znanstvene fikcije (3)176.

V praksi se metode ekspertnih presoj uporabljajo za dopolnjevanje,
pogosto pa tudi za ocenjevanje uspešnosti uporabe drugih metod. Iz eks-
pertov sestavljajo komisije ali delovne skupine za reševanje različnih
znanstvenih problemov; člani komisije delajo skupaj, dokler eksperti ne
pridejo do končnega spoznanja oziroma ugotovitve. To potem formulira-
jo kot kolektivno mnenje skupine. Čeprav je ta metoda široko v rabi, pa
ima očitno načelno pomanjkljivost: skupina se namreč pri formuliranju
mnenja neredko ravna po logiki kompromisa, ne pa po notranji logiki re-
ševanega problema. To je posledica psihološkega stanja znotraj komisij,
kjer potekajo razprave, in zahtev, ki jih vodstva zastavljajo komisijam.
Praviloma se v sklepih komisij ne navajajo argumenti tistih ekspertov, ki
se ne strinjajo z večino.

Pri uporabi metode delphi – ki so jo prvič uporabili leta 1963 v ameriš-
ki korporaciji RAND – se za prognoziranje kakega dogodka, za ocenjeva-
nje (ne)uspešnosti kake operacije ali za oceno uspešnosti končnega pro-
jekta oblikuje več skupin specialistov, ki vsaka zase ocenjujejo svoja
področja177. Tako se izkoristi njihovo »kolektivno znanje«. Pred razisko-
vanjem se oblikuje skupinica za koordinacijo (običajno iz treh strokov-
njakov), ki natančno določi cilje predvidevanja; cilj je lahko predvideva-
nje možnosti razvoja nove zlitine, novega goriva, nove tehnologije (npr.
binarnega eksploziva, miniaturnega brezpilotnega letala ipd.), lahko pa
je tudi ocena vzrokov za katastrofo podmornice, letala ali kakega druge-
ga izrednega dogodka. Na podlagi ciljev izdela seznam strokovnih vpra-
šanj, ki so namenjena izvedencem; določi tudi skupino izvedencev, ki bo
dala odgovore na vprašanja; za vsako ožje področje se določi skupina 5–6
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izvedencev, za širše pa je lahko v skupini po več deset izvedencev. Nato
skupina za koordinacijo skliče njihov sestanek, na katerem morajo do
določenega roka samostojno izpolniti in oddati izpolnjeni vprašalnik.

Anketiranci to opravijo neodvisno vsak zase. Skupina za koordinacijo
za tem pregleda in analizira odgovore (zelo prikladna je statistična anali-
za), da bi na njihovi podlagi sestavila nov vprašalnik, s katerim se popol-
nijo vrzeli, ugotovljene pri analizi prvih odgovorov. Ko se anketa ponovi,
se ponovno analizirajo odgovori, pri čemer se prav tako uporabljajo stati-
stične metode. Če se je npr. od izvedencev pričakoval odgovor na vpraša-
nje, kdaj najbolj zgodaj in kdaj najpozneje bi lahko pričakovali pojav no-
vega orožja – elektromagnetnega topa, se na podlagi njihovih odgovorov
lahko ugotovi zakon, po katerem so bili dani njihovi odgovori (po zakonu
enakomerne verjetnosti, po normalnem zakonu ali kakem drugem zako-
nu), in verjetnosti, da bo do izuma topa prišlo v določenem časovnem
obdobju. Če so vsi strokovnjaki enako usposobljeni, se njihovi odgovori
seštejejo in delijo s številom anketirancev, sicer pa se lahko njihovi odgo-
vori ovrednotijo.

Tako so za oceno uspešnosti projekta nekdanje jugoslovanske letalske
daljinsko vodljive rakete zrak-zemlja (grom) ustanovili sedem skupin po
15–20 izvedencev; elektroniki so ocenjevali sistem vodenja in vžigalnik,
strojniki pogonski sistem, kemiki in fiziki bojno glavo in njen učinek na
cilju, metalurgi trdnost in druge lastnosti materiala, iz katerega je bila na-
rejena raketa, logistiki uskladiščenje in vzdrževanje rakete, letalci njeno
uporabo, sistemski inženirji pa zanesljivost sistema kot celote, vključno z
namerilno napravo, podsistemom za lansiranje in interakcije med siste-
mom grom in ostalimi podsistemi letala. Po končani analizi skupin se je
pokazalo, da je projekt sicer uspešno dokončan, a tudi to, da je zamudil
za 5 let.

Na splošni razpravi, ko se je bilo treba odločiti za ali proti nadaljevanju
dela pri tem projektu, sta se oblikovali dve nasprotni skupini mnenj: del
izvedencev (v glavnem strojniki, metalurgi, logistiki, fiziki in kemiki) je
bil mnenja, da je projekt uspešen, del (v glavnem piloti, sistemski inže-
nirji, elektroniki idr.) pa je ocenil, da je nastalo orožje zastarelo, da zao-
staja za svetovnimi trendi in da ga zato ne priporoča za serijsko proizvod-
njo. Prva skupina je zagovarjala svojo oceno predvsem s tem, da so se
med delom pri projektu izobrazili in šolali mladi raziskovalci ter pridobi-
le dragocene izkušnje, ki odpirajo pot za uspešnejše raziskave v prihod-
nosti. Druga skupina je svojo oceno utemeljevala s tem, da nastalo orožje
ne ustreza zahtevam sodobnega boja, ker še vedno izpostavlja letalo in
pilota ognju nasprotnikove zračne obrambe, ki je postal spričo napredka
zračne obrambe med razvojem rakete grom še ubojnejši od tistega na za-
četku projekta. Raziskovalna skupina, ki je vprašanja večkrat ponovila in
si po intenzivnih razpravah prizadevala doseči konsenz med skupinama,
tega prepada sploh ni mogla premostiti. Sklep, ki ga je dala, je bil močno
podoben znani krilatici »operacija uspešna, pacient mrtev«.
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Tem pomanjkljivostim se je mogoče izogniti, če se metoda ekspertne
ocene ne obravnava kot metoda homogenizacije stališč in ocen, ampak se
v njej postavi vsa teža na neodvisnost ekspertov in razlago njihovih ute-
meljitev v prid te ali one rešitve. Pri prej omenjenem primeru rakete
grom je bila uporabljena metoda delphi, pri kateri odgovarja na anketni
vprašalnik vsak ekspert sam zase, neodvisno od drugih v skupini. Nato
se anketa statistično obdela in formulirajo posplošeni sklepi. Sklepi se
potem vrnejo ekspertom, da svoje ocene primerjajo s skupinskim mne-
njem, da preverijo svoje presoje in mnenja in da pojasnijo svoje utemelji-
tve. V konkretnem primeru se je proces anketiranja ponovilo 4-krat.
Tako se je po nekaj krogih »izluščil« kolektivni sklep, ki je poleg večin-
skega mnenja zajel tudi mnenja tistih, ki so bili zadržani do večine, in je
bil zato praviloma bolj kakovosten od najkakovostnejše »aritmetične sre-
dine«.

Pri statistični obdelavi odgovorov, ki jih dajo eksperti, se uporabljajo
matematične metode, v katerih se upoštevajo stopnja kompetentnosti
vsakega eksperta (v ta namen se – kot je rečeno – uporabljajo ponderji),
raven njegove splošne informiranosti ter vrsta drugih okoliščin, v katerih
poteka ekspertiza. Kako uspešna je uporaba metode ekspertne ocene, je
odvisno od izbire ekspertov, organizacije ter delovnih razmer in metod
obdelave podatkov, vendar pa najbolj vpliva vprašalnik, ki mora biti zelo
natančen in brez dvoumnih vprašanj. Pri reševanju nekaterih problemov
se uporabljajo ankete in izvedenci na postavljena vprašanja dajejo proste
odgovore, ali pa se postavljajo vprašanja, ki vsebujejo več možnih odgo-
vorov; za enega od njih se morajo opredeliti izvedenci. Včasih so v obliki
vprašanja opisani dogodek (alternative, variante) in okoliščine, ki so zanj
značilne; na primer, podani so podatki o konvoju in njegovi zaščiti, od
ekspertov pa se zahteva, da najučinkoviteje razdelijo 20 raket tako po
zaščiti kot po ladjah v jedru konvoja, pri čemer naj navedejo število in
čas plotunov, število raket v plotunu in njihovo distribucijo po ciljih.

Včasih so vprašanja bolj zapletena; tedaj se od ekspertov zahteva, da
npr. poleg predvidevanja rezultata udara po konvoju navedejo tudi oceno
izgub lastnih sil, namesto ene same variante pa se zahtevajo odgovori za
nekaj variant. Včasih morajo eksperti podati tudi svojo prognozo za pri-
hodnje obdobje. Nekateri prijemi, ki so v rabi v anketah raziskav javnega
mnenja, se že uporabljajo tudi v metodah ekspertne ocene in lahko se
pričakuje, da bodo te metode, ki zagotavljajo hitre odgovore na vpraša-
nja, v prihodnje še popolnejše od obstoječih.

Pri metodi »možganske nevihte« je poudarek na tem, da se s pomočjo
soglasja, ki ga med seboj dosežejo izvedenci, pride do novih idej. Do so-
glasja se pride po temeljitih razpravah znotraj skupine, pri čemer mora
biti tema določena zelo natančno, sicer se razprava lahko razblini. Ame-
riška raziskovalna korporacija RAND, ki je prva pričela uporabljati to
metodo, je z njeno pomočjo poskušala priti do novih rešitev za vodenje
zunanje politike in strategije. Doslej so bile uporabljane tri inačice te me-
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tode: kolektivno soglasje (1), direktna »možganska nevihta« (2) in opera-
tivna ustvarjalnost (3). V prvi inačici običajno sodeluje 6 izvedencev, ker
se pri tem številu v kratkem času relativno lahko doseže soglasje in obe-
nem doseže dovolj velik »vzorec« novih idej. Druga inačica izhaja iz tega,
da se iz množice idej, do katerih se pride razmeroma lahko in preprosto,
izločijo tiste, ki ponujajo več od ostalih. V nasprotju s prvima pa tretja
inačica gradi na odločilni vlogi nosilca raziskave, ki – kakor odvetnik
pred skupino, ki ga »napada« – zagovarja svojo rešitev, za katero se je te-
meljito pripravil in vanjo po potrebi vnaša popravke.

Metoda znanstvene fikcije se praviloma uporablja, kadar je treba prog-
nozirati spremembe, do katerih bi lahko prišli v daljšem časovnem ob-
dobju, za katerega ni na voljo eksaktnih podatkov. Med študijami te zvr-
sti je zelo nazorna razprava francoskega avtorja Camilla Rougerona z
naslovom Prihodnja vojna (La Prochaine Guerre), napisana daljnega leta
1950. Četudi je njen avtor živel v obdobju, ko so vse države še vedno
imele klasične armade in orožja kakor v drugi svetovni vojni, je uspel vi-
zionarsko prestopiti okvirje takšne realnosti in pravilno zarisati nekatere
obrise vojskovališča prihodnosti. Čeprav takrat še nista bila ustanovljena
oba svetovna vojaško-politična bloka (Nato in Varšavski sporazum), ju je
Rougeron že napovedal, saj je predvidel, da bo glavna frontna črta med
Zahodom in Vzhodom potekala od Baltika do Jadrana ter da bodo v pri-
meru vojne med koalicijama glavne operacije potekale v srednji Evropi,
pri čemer bo od nadzora nad severnim Atlantikom odvisno, ali bodo
ZDA uspele pravočasno posredovati v Evropi.

Predvsem je njegova zasluga, da ni fetišiziral jedrskega orožja, za kate-
rega so takrat mnogi verjeli, da bo zamenjalo vsa ostala konvencionalna
orožja in sile, ki naj bi postali »stara šara«; s pomočjo podrobne razčleni-
tve vloge razpršene uporabe sil, njihovega vkopavanja in hitrega manevra
v oklepnih vozilih (ki bodo imela vgrajene filtre in bodo vojake z okle-
pom ščitila pred sevanjem) je prišel do sklepa, da bodo konvencionalne
sile uspele preživeti tudi na bojiščih jedrske vojne. Vendar pa je v želji, da
bi zmanjšal izgube žive sile, prestopil realne okvirje zmogljivosti vojaške
tehnike. Tako je npr. predvideval, da bodo v bojih na kopnem imeli ključ-
no vlogo možje, ki bodo delovali iz majhnih tankov z enočlansko posad-
ko (tankist bi ležal, da bi vozilo imelo čim nižjo silhueto), na morju pa
tankom podobni hibridi bojnih čolnov in miniaturnih podmornic (»vede-
te«, ki bi prav tako imele enočlansko posadko) ter v zraku superhitra ra-
ketna letala (ki bodo lahko vzletala navpično, brez uporabe občutljivih
vzletnih stez, kar z jamborov ali tračnic). Danes vemo, da se to ni zgodilo
niti po 50 letih; četudi bi konstruktorji danes morda lahko izdelali tudi
takšna sredstva, miniaturne mere ne bi mogle odtehtati drugih pomanj-
kljivosti teh platform, npr. nizke stopnje stabilnosti miniaturnih vozil,
majhne avtonomije, preobremenitev vojaka s številom funkcij, ki bi jih
moral opravljati v boju itd. Zanimivo pa je, da je avtor te znanstvene fik-
cije povsem pravilno predvidel, da bodo vlogo osnovnega nosilca ognje-
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ne moči prevzele od klasičnih topov vodljive rakete, kakor tudi to, da
bodo v vojnah prihodnosti gverilci še vedno zelo pomemben dejavnik
razmerja sil.

Metode teorije iskanja in odkrivanja ciljev

Med pripravami na boje, bitke in operacije je treba ugotoviti, kje so nas-
protnikove enote, v kakšnem stanju so (na pohodu, maskirane v rajonih
osredotočenja, na umiku v zaledje ipd.), v kateri smeri in v kakšni bojni
razporeditvi se premikajo, pogosto pa tudi to, s kakšno hitrostjo se pre-
mikajo in katere dejavnosti izvajajo. V tem sklopu je pogosto treba ugo-
toviti tudi to, kateri od odkritih ciljev so pravi in kateri lažni, ki imajo na-
logo, da zapeljejo na napačen sklep. Med izvajanjem bojev, bitk in
operacij je zelo pomembno ugotoviti tudi rezultate udarov lastnih sil in
njihove posledice za nasprotnika (Bomb Dammage Assessment =
BDMA), v operacijah v zračnem prostoru in na morju pa tudi kurze last-
nih sil, ki zagotavljajo udare na najobčutljivejše točke nasprotnikove raz-
poreditve.

Teorija iskanja (ang. theory of search, rus. teorija poiska, sh. teorija
traženja) pri tem sodeluje kot nenadomestljiva znanstvena disciplina, ki
se ukvarja z optimizacijo postopkov za iskanje ciljev (ali izmikanje iska-
nju, ki ga organizira nasprotnik). Njene temelje predstavljata teorija
vektorjev in geometrija, katere aksiomi se uporabljajo pri reševanju kine-
matskih problemov, kot so iskanje lovnih kurzov za prestrezanje nasprot-
nikovih ciljev (1), kurzi (ali hitrosti), ki jih je treba ubrati, da se lahko
pride na določeni položaj v dodeljenem času (2), iskanje kurzov, kjer je
najučinkoviteje postaviti dimne zavese (3), ipd.178 Najpogostejše naloge,
ki se rešujejo s pomočjo metod teorije iskanja ciljev, so: (1) določanje
kurza in hitrosti premikanja cilja na podlagi določitve njegovih dveh ali
več zaporednih pozicij; (2) določanje površine, kjer utegne biti cilj, s ka-
terim se je med manevrom izgubil stik; (3) določanje kurznega načrta
preiskovanja površine, kjer utegne biti cilj, s čimer se zagotovi, da bo iz-
vidnik ponovno vzpostavil stik s ciljem, ki se mu je med manevriranjem
izognil; (4) določanje najugodnejšega kurza, ki zagotavlja počasnejšemu
izvidniku, da se hitrejšemu cilju približa do najmanjše razdalje; (5) do-
ločanje kurza izogibanja hitrejšemu nasprotniku; (6) določanje najver-
jetnejšega sektorja, kjer se bo pojavil cilj, čigar elementi gibanja so
(ne)znani, idr.

Poleg tega dela, ki je dovolj znan, uporablja teorija iskanja statistično
metodo in metode teorije verjetnosti v vseh situacijah, ko točni podatki o
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nasprotniku niso znani (ali so znani le delno), ali pa je delovanje senzor-
jev (od katerih je odvisen učinek iskanja) stohastično. V teoriji iskanja je
izdelan niz sistemov iskanja ciljev (preiskovanje elipse, kjer naj bi bil cilj,
enojni kvadrat, dvojni kvadrat, pahljača, spirala idr.), ki v danih začetnih
okoliščinah zagotavljajo kar najbolj uspešno odkrivanje ciljev. 

Pri iskanju ciljev na morju in v zraku se pogosto uporablja metoda
preiskovanja elipse; pri tej metodi se izhaja iz tega, da je znan podatek,
kdaj je kaka ladja izplula (ali letalo vzletelo), kakor tudi to, da je znan
čas, ko mora pripluti v določeno luko. Praviloma se namreč ve, da mora
ladja pripluti v ciljno luko do jutranjega svita, da se izogne napadom
letal. Iz znane hitrosti ladje (v v vozlih ali v km/h) in časa, ki ga ima od iz-
plutja do vplutja v luko, se nato izračuna čas (t), ki ga ima ladja na voljo,
ter največja razdalja, ki jo lahko ladja prepluje v tem času (zmnožek med
hitrostjo in časom). Ker sta znani odhodna in ciljna luka, se ti luki izbere-
ta za žarišči elipse, iz katerih se nato nariše elipsa možne navzočnosti
cilja; za vsako točko na elipsi namreč velja, da je r1+r2 = vt. Izvidniške sile
se nato razporedijo tako, da preiščejo celotno elipso.

Teorija iskanja se močno opira na dosežke teorije odkrivanja (detekci-
je) ciljev, ki preučuje zakone odkrivanja ciljev s pomočjo radarjev, optič-
nih senzorjev, optoelektronskih senzorjev, sonarjev, magnetskih detek-
torjev idr.179 Ker se ti zakoni lahko opišejo z matematičnim aparatom, so
z metodami teorije iskanja pridobljeni rezultati zanesljivi. Vsako opazo-
valno sredstvo namreč odkriva cilje po določenem zakonu, pri čemer je
razdalja, na kateri odkrije cilj, po eni strani odvisna od geometrijskih ele-
mentov (kota in smeri opazovanja, višine, kjer je senzor, smeri in kota,
pod katerim je cilj idr.), po drugi pa od tehničnih elementov samega sen-
zorja (impulzne moči radarja, koeficienta usmerjenosti radarske antene,
občutljivosti radarja idr.) ter značilnosti fizikalnih polj cilja.

Daljave odkrivanja ciljev so praviloma razvrščene po normalnem zako-
nu; srednja daljava odkrivanja cilja je daljava, pri kateri se cilj odkrije 50-
odstotno verjetno. Med geometrijskimi elementi odkrivanja s pomočjo
radarjev je pogoj, da mora biti cilj znotraj obzorja opazovalnega sredstva.
To obzorje, izraženo v kilometrih, je za radarje enako zmnožku konstante
4,1 (ki velja za normalno refrakcijo radarskega snopa) z vsoto kvadratnih
korenov iz višine radarske antene (v metrih) in višine cilja (v metrih).
Tako ima npr. radar z anteno na višini 100 m, ko odkrije zračni cilj, ki leti
na višini 900 metrov, radarski horizont 164 km; če se ta cilj spusti na viši-
no 25 m, pa je radarski horizont le 61,4 km.

Če je izpolnjen pogoj, da je cilj znotraj radarskega horizonta, daljava
odkrivanja ni odvisna le od naštetih tehničnih značilnosti opazovalnega
sredstva, ampak tudi od značilnosti medija, v katerem poteka odkrivanje
(če je to atmosfera, vplivajo na odkrivanje padavine, vlažnost v zraku,
elektrika v ozračju, dim, prah idr., na resničnem terenu pa tudi topograf-
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ski sklop reliefa, vegetacija idr.), fizikalnih polj cilja in v občutni meri
tudi od sposobnosti operaterja, ki uporablja opazovalno sredstvo. Pri
radarju je daljava odkrivanja cilja sorazmerna s četrtim korenom iz
zmnožka lastnosti radarja z odbojno površino cilja, izraženo v kvadratnih
metrih (Radar Cross Section = RCS). Za vsako opazovalno sredstvo velja
normalni zakon odkrivanja, ki ima kot osnovno značilnost srednjo dalja-
vo odkrivanja cilja in standardne odklone (standardni odklon je običajno
10 % srednje daljave odkrivanja cilja). Običajno se kot kazalci kakovosti
opazovanja uporabljajo tudi napake, ki nastanejo pri merjenju daljav, saj
niti eno opazovalno sredstvo ni idealno in ne meri brez napak.

Že v sklepnem obdobju druge svetovne vojne se je pokazalo, da sta
teorija iskanja ciljev in teorija odkrivanja ciljev doživeli velik izziv ob po-
javu in množični uporabi sredstev za elektronsko motenje radarjev. Ta
sredstva so tako močno zmanjšala učinkovitost iskanja in odkrivanja ci-
ljev, da so vse vojskujoče se strani kmalu spoznale, da bodo morale v to
področje vključiti tudi dosežke elektronskega motenja radarjev in sred-
stev za zveze, s katerimi so radarske postaje opazovanja zračnega prosto-
ra usmerjale prestreznike na nasprotnikove zračne cilje. Ko so zahodni
zavezniki svoje bombnike, ki so ponoči leteli v napade na cilje globoko v
nasprotnikovo zaledje, hoteli zavarovati pred napadi nemških nočnih
lovcev, so ugotovili, da lahko za dokaj dobro motenje nemških radarjev
uporabijo »pakete« prostopadajočih staniolskih trakov (chaff), oziroma
dipolnih reflektorjev, dolgih polovico valovne dolžine nasprotnikovih ra-
darjev zračne obrambe. Slabost te rešitve pa je bila, da so odvrženi trako-
vi hkrati motili tudi ponoči nujno potrebne namerilne radarje samih
bombnikov.

Po številnih poskusih različnih načinov uporabe trakov so spet našli
rešitev: pred bombniki so posebne skupine letal odvrgle velike količine
dipolnih reflektorjev levo in desno od koridorja, po katerem so se bom-
bniki približevali cilju; letala so upoštevala hitrost in smer vetra kakor
tudi kurz bombnikov za seboj in čas, ko naj bi otovorjeni z bombami pri-
leteli nad cilj do točke odmeta bomb. Tako so imeli bombniki prosto pot
skozi »okno« (Angleži so to obliko napada skozi koridor imenovali win-
dow), kar se je prvič uspešno zgodilo julija 1943 pri napadu na Ham-
burg.180 Pokazalo se je, da nemški radaristi niso mogli razlikovati bom-
bnikov od motenj, zato nanje niso usmerili niti lovcev niti baterij
protiletalskih topov. Namerilnih radarjev angleških bombnikov pa motil-
ni ukrepi proti nemškim radarjem niso motili.

Pri iskanju ciljev, ki jim ni znan točen položaj, znano pa je, da so na
določeni površini S (km2), se uporablja Poissonov zakon odkrivanja cilja,
ki upošteva potencial iskanja ciljev in velikost izvidovane površine S, kjer
je cilj, ter ima obliko: Po = 1 – e–(s/S). Pri tem je Po verjetnost odkritja cilja,
s pa potencial iskanja ciljev (km2), ki je enak: s = n . 2do

. v . t. Odvisen je
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od: n = števila izvidnikov, do = srednje daljave, na kateri izvidnik odkrije
cilj (km), hitrosti izvidnika v (km/h) in časa trajanja izvidovanja t (h). Iz-
vidovanje večjih površin, kjer je večje število ciljev, se izvede tako, da se
večja površina razdeli na pasove, nato se po pasovih razporedijo izvidni-
ki in določijo verjetnosti odkrivanja ciljev z vsakim izvidnikom v vsakem
pasu. Srednje število odkritih ciljev se nato določi tako, da se seštejo
zmnožki verjetnosti odkritja ciljev v posameznih pasovih s številom ci-
ljev v teh pasovih. Ker pri izvidniških letalih na izkoristljivo daljavo od-
krivanja ciljev vpliva tudi višina leta, se izkoristljiva daljava odkrivanja
cilja določi kot druga kateta pravokotnega trikotnika, čigar hipotenuza je
daljava do, ena kateta pa h.

V teoriji iskanja se uporabljajo razne metode patruljiranja (npr. patru-
ljiranje na črti, patruljiranje z metodo dvojnega trikotnika) ter preiskova-
nja prostora (sistemi Bundas, Vigno idr.); po presoji razmer in analizi po-
datkov o nasprotniku se izbere tista metoda patruljiranja ali preiskovanja
prostora, ki zagotovi najbolj zanesljivo izvedbo naloge. Eksaktnost metod
teorije iskanja je moč preveriti na taktičnih vadiščih in trenažerjih, kjer
se lahko zelo verodostojno simulirajo okoliščine, do katerih pride v prak-
si (npr. elektronsko motenje, vpliv meteoroloških razmer ipd.).

Med najbolj znanimi zakoni teorije iskanja ciljev je zakon določanja
lovnega kurza; uporablja se za proračun manevra, ki ga mora izpeljati
prestreznik, da bi prestregel cilj, čigar začetni položaj, kurz in hitrost so
stabilni in znani (ali pa se določajo s pomočjo radarskih meritev). V skla-
du s trikotnikom hitrosti se prestrezanje doseže, kadar se prestreznik us-
meri v kurz, ki s smerjo na cilj oklepa kot prehitka X:

X = arc sin (V1/V2) . sin q,
kjer je: V1 = hitrost cilja v km/h; V2 = hitrost prestreznika v km/h; q =

kot v stopinjah, ki ga oklepa kurz cilja z azimutom, pod katerim ga vidi
prestreznik.

Opisani način izračuna lovnega kurza je bil zelo izvirno uspešno v
uporabi v drugi svetovni vojni pri napadih na podmornice. V prvem ob-
dobju vojne so protipodmorniške ladje s pomočjo sonarjev določale ele-
mente premikanja potopljene podmornice in nato v skladu z izračunom
prehitevanja plule na točko prehitka pred podmornico, kjer so nato odvr-
gle v morje globinske bombe. Ko so se bližale točki prehitka, so pravilo-
ma izgubile stik s podmornico, kajti podmornica, ki je spremljala mane-
ver ladje s svojim sonarjem, je v trenutku, ko je ladja zaplula na točko
prehitka, povečala ali zmanjšala hitrost in globino ter spremenila kurz,
da bi se izognila globinskim bombam.

Ker so izkušnje kazale, kako majhna je v takšnih razmerah verjetnost
zadetkov z globinskimi bombami, so zavezniki spremenili način napa-
dov. Ena iz skupine protipodmorniških ladij je z optimalne razdalje
spremljala manever podmornice in usmerila na točko prehitka več ladij,
ki so z izključenimi sonarji plule tako, da so s plotuni globinskih bomb
prekrile celoten prostor možnih položajev podmornice. Poleg tega so bile
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globinske bombe tempirane za različne globine, kar je podmornici zelo
zmanjševalo možnosti, da bi se globinskim bombam izognila.

Metode teorije iskanja, posebno v tistem delu, ki se nanaša na mane-
vriranje letal in ladij med napadom (npr. izračuni bojnega in lovnega
kurza ipd.), so prišle v široko uporabo na vseh vojaških ladjah, v obratni
smeri (za določanje varnih kurzov izogibanja) pa jih uporabljajo tudi po-
sadke trgovskih ladij, kadar se želijo izogniti trčenjem, pa tudi hitri tiho-
tapski čolni, kadar se želijo izogniti pomorskim policijskim patruljam; na
mnogih obstajajo specializirani računalniki, ki avtomatsko izračunajo po-
trebne elemente za izvedbo prestrezanja cilja, izvedbo napada na cilj ali
izogibanje ciljem ipd.

Kadar je treba odkriti premični cilj, se običajno najprej določijo njegov
zadnji znani položaj in njegova smer ter hitrost premikanja. Okoli točke,
kjer je bil cilj odkrit, se vriše krog, katerega polmer je enak napaki, ki je
enaka kvadratnemu korenu iz vsote kvadratov navigacijske napake polo-
žaja izvidnika in napake, s katero je določil ter vrisal položaj cilja. Nato
se izračuna čas, ki je potreben, da bi do tega položaja prispele sile, ki naj
bi napadle cilj. Ta čas se upošteva tako, da se okoli prej narisanega kroga
zariše drug krog s polmerom, enakim zmnožku tega časa s hitrostjo cilja.
Sile, ki izvajajo napad, nato preiščejo ta prostor, ki se imenuje rajon nav-
zočnosti cilja. Ta enostavna metoda je bila v drugi svetovni vojni v modi-
ficirani obliki v uporabi pri podmorniških torpednih napadih na konvoje.
Podmornice so na konvoj izstreljevale snope torpedov, pri čemer so di-
vergenco med torpedi v snopu določale tako, da je bila na daljavi, na ka-
teri je bil cilj, razdalja med dvema torpedoma enaka dolžini cilja. Število
potrebnih torpedov so določili po velikosti rajona navzočnosti cilja, tako
da so pokrili vse območje; zadetki so bili zanesljivi.

Zavezniki pa so ugotovili tole: ladje, ki so bile potencialne tarče pod-
morniških napadov in so bile vsaj dvakrat hitrejše od podmornic, so bis-
tveno zmanjšale verjetnost, da jih bo zadelo, če so plule v nepravilnem
cikcaku, pri tem pa so se na vsaki smeri tega manevra (na polovici cikca-
ka) zadržale ravno toliko časa, kolikor ga je potrebovala podmornica, da
je izmerila elemente premikanja ladje, izračunala kot prehitka in izstreli-
la torpedo; pri napadih podmornic z majhnih razdalj je to običajno traja-
lo eno minuto. In ravno ko je podmornica izstrelila torpedo, je ladja, njen
cilj, zaplula v drugo smer.

Med s pomočjo metode iskanja ciljev uspešno rešenimi problemi je
bilo tudi zračno spremstvo konvojev. Letala, ki so patruljirala v prostoru
pred konvoji, so namreč prisilila nemške podmornice, da so se potopile,
če so se hotele izogniti napadom. Pod vodo pa so lahko plule zgolj s hi-
trostjo 3–4 vozle, kar je bilo sedemkrat manj od hitrosti na površini. Tako
so imeli konvoji 4- do 5-krat večjo hitrost kot potopljene podmornice, kar
je pomenilo, da so te zaostale za konvojem in se praviloma niso več uspe-
le prebiti do prizorišča napada. Med izredno pomembnimi ugotovitvami
zaveznikov pri nadaljevanju analize je bila ta, da so zavezniške ladje in
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letala zasledovali odkrite podmornice praviloma samo 4–6 ur, potem pa
so zapustili rajon, kjer se je pritajila podmornica. Globlje analize pa so
pokazale, da je bila s tem narejena velika napaka. Ko so analitiki izraču-
nali, da lahko podmornice ostanejo pod vodo 2–3 dni, in so v skladu s
tem svetovali protipodmorniškim ladjam, da se pritajijo, in letalom, da
nadaljujejo preiskovanje površine z radarji, so pričeli piloti po 2–3 dneh
odkrivati podmornice, ki so bile prisiljene izpluti na površino, ker ker so
se jim izpraznile akumulatorske baterije. S temi podmornicami so potem
brez posebnih težav obračunale protipodmorniške udarne skupine (hun-
ter-killer groups).

Metode teorije streljanja

Kot znanstvena disciplina, ki preučuje problematiko streljanja z različni-
mi orožji in različnimi vrstami streliva na različne cilje, uporablja teorija
streljanja poleg splošnih znanstvenih metod in zakonov balistike še svoje
posebne metode, da bi ustvarila uporabna pravila, dejansko zakone, ki v
bojih, bitkah in operacijah pomagajo doseči največjo učinkovitost strelja-
nja; ta pravila potem uporabljajo enote, da bi čim uspešneje in čim hitreje
izvedle ognjene naloge.

Teorija streljanja preučuje razmike krivulj raznih izstrelkov (krogel,
granat, raket, minometnih min, torpedov idr.), razsipanje njihovih pad-
nih točk in točk eksplozij, verjetnost zadetkov v cilj, porabo streliva,
udarni učinek projektilov in njihovih drobcev na ciljih, čas za izvedbo og-
njene naloge ipd. Za take naloge se v njej uporablja razvejan matematični
aparat, ki je prilagojen streljanju s topovi, minometi, (ne)vodljivimi rake-
tami, torpedi in drugimi orožji. Ugotovitve teorije streljanja se pogosto
poenostavijo (da bi jih bilo lažje razumeti in uporabljati) in formulirajo
tako, da se ne ovira iniciativa izvajalca streljanja. Podatke in priporočila
teorije streljanja, pogosto pridobljene z metodo preverjanja na mate-
matičnih modelih, je, kadar je to mogoče, treba preveriti s poligonskimi
in preskusnimi streljanji, katerih značilnosti so opisane v prejšnjem po-
glavju.181

Pomemben del teorije streljanja je analiza občutljivosti oziroma ranlji-
vosti ciljev. Vsak cilj je namreč treba pozorno analizirati, da bi ugotovili
njegove občutljive sklope, kakšna je njegova stopnja ranljivosti pri upora-
bi zažigalnih, prebojnih, kumulativnih, dvojnokumulativnih, razpršnih
in drugih projektilov in kje in kam bi bilo treba meriti, da bi ga onesposo-
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181 Ugotovitve teorije streljanja npr. omogočajo ugotoviti, ali je pri konkretnem strelja-
nju pametneje, da se za dosego zastavljenega cilja uporabi metoda enakomernega
obstreljevanja celotne površine navzočnosti cilja, ali kaka druga metoda, kot je npr.
metoda obstreljevanja z ognjenim valom (s »skoki« med posameznimi ognjenimi va-
lovi), obstreljevanje središča ali robov površine ipd.
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bili ali uničili. Sklep analize občutljivosti ciljev se izraža v obliki potreb-
nega števila bližnjih ali direktnih zadetkov, s katerim se cilju onesposobi
manever, komuniciranje, odpiranje ognja oziroma bojno delovanje.

Zaradi kompleksnosti matematičnega aparata teorije verjetnosti in sta-
tističnih metod, ki se uporabljajo pri ocenjevanju učinkovitosti različnih
orožij z različnimi vrstami streliva, na različnih razdaljah, proti različnim
ciljem, se v enotah praviloma uporabljajo samo tabele; z njihovo pomočjo
se za tiste stereotipne situacije, ki se pogosto pojavljajo v bojih in bitkah,
lahko hitro določijo norme porabe streliva ali pa učinki porabe določenih
količin streliva. Podatki v tabelah pogosto že upoštevajo popravke, ugo-
tovljene s pomočjo poskusov na poligonih in s pomočjo primerjav s podat-
ki in normami iz lokalnih vojn182. Tako so v bivši JLA kot norme za zapor-
ni artilerijski ogenj uporabljali pri streljanju baterije 6 minometov kalibra
120 mm, širino črte zapornega ognja 300 metrov; računalo se je namreč s
tem, da vsaka minometna mina ob eksploziji uspešno prekrije z drobci
krog s polmerom 25 metrov. Če je npr. nasprotnikov pehotni bataljon na-
padal na 1.200 metrov široki fronti, so na tem odseku osredotočili ogenj 4
minometnih baterij oziroma 24 minometov, da bi razbili njegov napad. Po-
dobne praktične sklepe so vsebovali tudi priročniki drugih armad.

Med drugo svetovno vojno je bil med pomembnimi nalogami v okviru
vprašanja, kako uporabljati bombnike, najti odgovor na vprašanje, ali je
bombnike bolje združiti v velike formacije, ki bodo kompaktno napadle
cilje, ali pa jih je bolje razpršiti v skupine, ki cilj napadajo z različnih
smeri in višin. Prva oblika napada je nudila boljše možnosti za merjenje
in poveljevanje in so jo zato v začetku druge svetovne vojne uporabljali
tako Japonci kot ZDA. Podrobnejša analiza je pozneje med samo vojno
prepričljivo pokazala, da je ta oblika napada omogočala zračni obrambi
ne le odkriti večje formacije bombnikov na veliko večji razdalji in s tem
pridobiti čas za odločanje o uporabi lovskih letal, ampak tudi to, da je
bilo s tem močno olajšano delo radaristov pri usmerjanju lovcev na cilje
in lovcev pri napadu na bombnike.

Ko so potem tako Japonci kot Američani pričeli uporabljati napade iz
več smeri in z različnih višin z manjšimi skupinami bombnikov, jim zrač-
na obramba ni več mogla biti kos. V vsakem napadu se je dogajalo, da so
se do cilja prebijale posamezne udarne skupine bombnikov, ki so izkori-
stile dejstvo, da so bili lovci zapleteni v boje z drugimi skupinami. Vir
neuspeha zračne obrambe je bila »zasičenost« radarskih opazovalcev
zračne obrambe (ZO) z množico ciljev (saturation attacks) na različnih
smereh in višinah, na katere niso uspevali usmeriti lovcev niti, kadar je
bilo lovcev dovolj. Sistem usmerjanja lovcev se je praviloma »zadušil« v
množici ciljev, če so le ti napadali iz različnih višin in z raznih smeri.
Majhne skupine bombnikov so pri tem radaristi praviloma odkrivali pre-
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182 Med takšne priročnike sodi Taktično-tehniški priročnik JLA (Taktičko-tehnički pri-
ručnik; DSNO, Beograd 1967).
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pozno (razdalja, kjer so odkrivali skupine 3–7 letal, je bila 20 km večja
kot pri odkrivanju skupin po dveh letal, skupine, večje od 12–14 letal, pa
kar 50 km večja od razdalje odkrivanja dveh letal), da bi lahko nanje pra-
vilno usmerili lovce zračne obrambe.

Med izkrcavanjem v Normandiji se je pokazalo, da so desantnim eno-
tam predstavljali največjo nevarnost nemški minometi. Do takrat so na
podlagi izkušenj iz prve svetovne vojne zavezniki izhajali iz prepričanja,
da so najnevarnejši mitraljezi; zato so ladjam, ki so podpirale desant (do-
kler se desantne enote niso izkrcale, so se morale opirati na ladijske sku-
pine za ognjeno podporo), sprva dali kot ključno nalogo, da v skladu z
zahtevi desantnih enot uničujejo obalna mitralješka gnezda (ki so jih de-
santne enote označevale ladjam z dimnimi naboji). Analiza zavezniških
izgub je pokazala, da je en mitraljez v povprečju izločil iz boja 12 zavez-
niških vojakov, en minomet pa kar 35. Ta dejavnik so upoštevali med
sklepnimi desantnimi operacijami na Pacifiku. Ladijske posadke so dobi-
le prednostno nalogo, naj z radarji opazujejo obalni rob in ugotavljajo
smeri leta minometnih min (ker minometne mine letijo s podzvočnimi
hitrostmi, so jih močni ladijski radarji ZO z lahkoto odkrivali), potem pa
so ladje na položaje japonskih minometov osredotočile ogenj svojih veli-
kokalibrskih topov.

S pomočjo metod teorije streljanja so – med znanimi primeri – določili
dolžino rafalov pri streljanju posameznika s hitrostrelnim pehotnim
orožjem na cilje na različnih razdaljah. V nasprotju s streljanjem z eno-
strelnimi orožji (repetirke, ostrostrelne puške) se pri avtomatskih orožjih
raztrosu posamičnih izstrelkov pridruži razsipanje celotnega rafala zara-
di trzajev prejšnjih izstreljenih nabojev v istem rafalu. Zaradi kumulira-
nja trzajev se poveča slika razsipanja zadetkov, kar zmanjšuje verjetnost
zadetka v cilj, s tem pa se veča poraba streliva, potrebnega za zadetek v
cilj. V starejših pravilnikih streljanja so v skladu s tem spoznanjem ome-
jili dolžino rafala jurišne puške na posamične cilje na 1–1,5 sekunde, kar
je pomenilo 10–15 nabojev. Novejše raziskave so pokazale, da strelec ob-
čuti trzaj šele, ko prva krogla zapusti cev; zato so konstruktorji pri novih
eksperimentalnih orožjih povečali hitrost streljanja in tako ustvarili mož-
nosti, da kratki, računalniško nadzorovani rafal treh krogel (ki so skoraj-
da hkrati v cevi), sploh nima trzaja; pri starejših puškah z nižjo hitrostjo
streljanja se strelec temu povečanemu trzaju nikakor ni mogel izogniti.

Nove vrste streliva, ki jih uvajajo v oborožitev tuje armade, do katerih
pa ni mogoče priti, da bi s poskusi preučili njihovo dejansko učinkovitost
(tako je npr. z jedrskim in kemičnim strelivom, z nekaterimi vrstami ae-
rosolnih eksplozivov), so vzrok, da so metode teorije streljanja včasih
edine metode, s katerimi je mogoče preveriti podatke, do katerih prihaja
obveščevalna služba, in določiti zmogljivosti novih orožij. V omenjenem
Taktično-tehničnem priročniku bivše JLA so bile navedene takšne tabele za
učinke jedrskega orožja po jakosti in točnosti jedrskega projektila, vrstah
eksplozije (površinska ali zračna), stopnji inženirske ureditve bojnega po-
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ložaja napadene enote in površino, na kateri je bila razporejena napade-
na enota, rezultati pa so kazali odstotek njenih izgub.

Če bi torej bataljon v obrambi (razporejen na urejenem položaju na po-
vršini 20 km2) postal cilj napada z bombo moči 10 KT in z verjetnim od-
klonom bombe 250 metrov, bi pri površinski eksploziji te bombe izgubil
21 %, pri zračni pa 24 % vse žive sile. Na podoben način je priročnik do-
sežke teorije streljanja predstavil tudi za kemično orožje; s plotunom ba-
taljona taktičnih balističnih raket honest john z bojnimi glavami z živč-
nim bojnim strupom sarinom se je dosegla ubojna koncentracija bojnega
strupa na površini 100,8 ha. Takšna površina bi ravno ustrezala površini
razporeditve pehotne čete v obrambi.

Na učinkovitost streljanja precej vplivajo namerilne naprave in raču-
nalniki, ki izračunavajo strelne elemente, zato postajajo metode teorije
streljanja vse bolj specifičen spoj balistike, statistike, teorije napak, elek-
tronike ter fizike in kemije, ki se ukvarjata s fenomeni »neklasičnega«
streliva. Ko teorija streljanja raziskuje dejavnike, ki vplivajo na učinkovi-
tost streljanja, je njen namen formulirati pravila, po katerih se je treba
ravnati, da bi streljanje izvedli čim uspešneje. Da bi to lahko uresničila,
uporablja metode matematičnega modeliranja želenih krivulj leta izstrel-
kov, razne metode merjenja dejanskih krivulj leta izstrelkov, statistične
metode obdelave empiričnih podatkov, metode posploševanja zbranih
podatkov v obliki pravilnika za uporabo orožja itd. 

Poligonska streljanja in merilni instrumenti se pri tem uporabljajo za
eksaktno preverjanje hipotez. S pomočjo takšnih preverjanj so med sve-
tovnima vojnama ugotovili, da je streljanje s torpedi najučinkovitejše,
kadar se strelja s »pahljačami« oziroma s torpednimi snopi tako, da je na
daljavi streljanja bil razmik med torpedi manjši od dolžine cilja. Tako je
snop torpedov prekril napake v presoji kinematičnih elementov cilja in
tudi morebitne poskuse cilja, da bi se z manevrom izognil torpedom. 

Dodatna preverjanja v lokalnih vojnah prepričljivo kažejo, da se bojne
norme iz vojne prakse pogosto bistveno razlikujejo od poligonskih norm
in norm, pridobljenih s pomočjo proračunov. Za sovjetske protiletalske
rakete dvina in neva so v ZSSR uporabljali za uničenje cilja poligonsko
normo povprečno dveh raket. Ko pa so jih Vietnamci uporabljali v vojni
proti Američanom, se je v vojni praksi kmalu pokazalo, da je bilo za se-
strelitev enega ameriškega letala v povprečju treba izstreliti 25–30 raket. 

Vzrok za tolikšen razkorak med poligonsko in bojno normo so bile
okoliščine, v katerih so normi določili. V ZSSR so poligonsko normo do-
ločili s streljanjem na premočrtno visoko leteče teledirigirane tarče, med-
tem ko so v vietnamski vojni vrhunsko izurjeni ameriški piloti uporabljali
najrazličnejše sisteme elektronskega motenja, protiradarske rakete in laž-
ne cilje, hkrati pa so leteli na majhnih višinah (v radarski senci topograf-
skih objektov) ter izvajali odločne protiraketne manevre, ki jim sovjetske
rakete prvih generacij niso mogle slediti. V takšnih razmerah se je pora-
ba raket za sestrelitev cilja bistveno povečala.
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Metode predvidevanja

V vojaških vedah je pri načrtovanju razvoja oboroženih sil in novih obo-
rožitvenih sistemov eno osrednjih vprašanj, na katero se želi odgovoriti v
miru, kakšne bodo prihodnje vojne in oboroženi spopadi, kdo bo verjetni
nasprotnik in katere sile, orožja in oprema bodo na bojišču prihodnosti
imeli odločilno vlogo. V nasprotju s tem vojaški poveljniki na bojišču pra-
viloma poskušajo ugotoviti – ob pomoči obveščevalcev in njihovih metod
– kako bo ukrepal nasprotnik, s katerim se bodo morali spopasti, kakšne
bodo njegove namere, zmogljivosti, šibke točke idr. Od odgovora na prvo
vprašanje je pri razvoju oboroženih sil odvisno, katere zvrsti oboroženih
sil bodo dobile največja sredstva in katere oborožitvene sisteme bo treba
razvijati in proizvajati, na bojišču pa bo od odgovorov na vprašanja po-
veljnikov odvisno, kako bodo uporabili podrejene enote.

Pri iskanju odgovorov na kompleksna vprašanja, povezana z bolj ali
manj oddaljeno prihodnostjo, je včasih možno uporabljati metode pred-
videvanja, metode napovedovanja, medtem ko se pri znanstvenih razi-
skavah, ki se nanašajo na dolgoročne napovedi in predvidevanja, uporab-
lja metoda prognoziranja183. S tem se želi ostreje poudariti razlikovanje
med prognoziranjem kot znanstveno utemeljenim napovedovanjem in
»navadnimi« napovedmi in predvidevanji.

Pri prognoziranju so med možnimi metodami zgodovinska metoda (s
katero se pri oblikovanju prognoz išče inspiracija per analogiam oziroma
v zgledih iz preteklosti), študija posnemanja primerov uspešnih vzorni-
kov (tako kot so npr. Japonci storili leta 1941 po analizi angleškega napa-
da na Taranto leta 1940), metoda analize trendov (analizira se, kakšne
oborožitvene sisteme razvija nasprotnik, in se zanje razvijajo ustrezni
protisistemi), metoda vojnih iger (iščejo se odgovori za verjetne nasprot-
nikove napade), metoda scenarijev, metoda anketiranja izvedencev, me-
toda PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of
Relevance Numbers) in hevristične metode184.

Kadar so se generalštabi, obremenjeni z uspehi v preteklosti in misel-
nostjo vrste »kar je bilo v preteklosti dobro, ni treba spreminjati«, pretira-
no ozirali v preteklost, mehanično posnemali izkušnje iz minulih vojn ter
jih nekritično projicirali na prihodnost, so praviloma sprejemali napačne
prognoze o prihodnosti in na njih utemeljevali odločitve, ki jih ob izbru-
hu vojn pogosto ni bilo več mogoče popraviti. Oborožene sile, opremlje-
ne in izurjene za vojne, kakršne so bile v preteklosti, se praviloma niso
mogle uspešno postavljati po robu nasprotnikom, kadar so ti uporabili
nova orožja, opremo in nove načine bojevanja.
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183 Metode prognoziranja, ki se uporabljajo v vojaških vedah, so podrobneje opisane v
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Med antološke primere uporabe zgodovinskih zgledov kot navdiha za
prihodnost sodi znana strateška prognostična analiza nemškega maršala
Alfreda von Schlieffna, ki je bila temelj za izdelavo načrtov nemških za-
četnih napadnih vojnih operacij v prvi svetovni vojni. Ko je na prelomu
19. in 20. stoletja analiziral izenačeno razmerje sil med nemško in franco-
sko vojsko, je ugotovil, da bo imela nemška vojska kljub vsemu prednost,
ker je imela bolj kakovostno usposabljanje, veliko več znanja in več žive
sile. Da bi izkoristil prednost v kakovosti, je raziskoval zgodovinske pri-
mere, v katerih je številčno šibkejši, a kakovostnejši napadalec uspel po-
raziti nasprotnika. Vse do smrti ga je navduševala bitka kartažanskega
vojskovodje Hanibala pri Kanah leta 216 pr. n. št., ko je uspel s 50.000
možmi in s pomočjo obkolitvenega manevra popolnoma razbiti in uničiti
armado starega Rima pod konzulom Terentijem Varonom, ki je štela
79.000 mož.

Na podlagi te analize in analize dotedanjih uspešnih vojn Prusije proti
Franciji (1870/71) in Avstriji (1866), izbojevanih pri izenačenem razmerju
sil, je izdelal študijo Kana185, v kateri je izsledke svoje znanstvene analize
bitke pri Kanah prenesel na francosko-nemško fronto. Odločil se je, da
oslabi vzhodno obrambno fronto proti Rusiji in s tem omogoči grupiranje
močnih nemških sil na zahodu (kjer naj bi bilo uporabljeno 8/9 vseh
nemških sil, le ena devetina pa bi ostala kot obramba na vzhodu); v tak-
šni strateški delitvi sil je videl možnost za zmago v tem, da se na nemš-
kem desnem krilu zahodne fronte osredotoči 7/8 vseh nemških sil, kar
naj bi Nemčiji omogočilo s hitrim prodorom obkoliti francosko glavnino
in končati vojno v 14 dneh. Pri tem je računal na aktivno vlogo konjenice
in verjel, da bo s hitrim nemškim prodorom na desnem krilu možno us-
pešno obkoliti glavne francoske sile in jih uničiti v eni sami veliki odločil-
ni bitki, podobno kot je to uspelo Hanibalu proti Rimljanom pri Kanah.

Kot je znano, pa si Schlieffnovi nasledniki niso upali tako močno osla-
biti obrambe na vzhodu niti nemškega levega krila na zahodu; tako je
bila zaradi zvodenelega razmerja sil nemška začetna ofenziva na zahodu
zaustavljena na reki Marni, s čimer je francoska vojska preprečila nemški
obkolitveni manever in stabilizirala razmere. Vsekakor se tudi danes še
vedno od časa do časa razvnamejo razprave vojaških izvedencev o tem,
ali bi se nemška začetna ofenziva končala povsem drugače, če bi se
Schlieffnovi nasledniki dosledno držali njegovih priporočil. Za nas je na
tem mestu predvsem pomembno to, da je Schlieffnova prognostična štu-
dija izrazit, četudi neuspešen primer poskusa prenosa zgodovinske para-
digme iz 3. stoletja pred našim štetjem v okoliščine, kakršne so vladale v
začetku 20. stoletja.

Med primere uspešne uporabe prognostičnih metod sodi znana študija
avstrijskega generala Ludwiga Ritterja von Eimannsbergerja,186 s katero
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je že v tridesetih letih 20. stoletja ob opiranju na metodo scenarijev pra-
vilno napovedal, kakšni tanki bodo potrebni v naslednji veliki vojni,
kako bodo morale biti organizirane tankovske enote in tudi kako jih bo
treba uporabljati, da bi da(ja)le najboljše rezultate. Študija je še posebej
pomembna zato, ker je z njo prišel do pravilnih sklepov raziskovalec, či-
gar država v oborožitvi svoje vojske takrat sploh ni imela tankov in se je
moral zato sprva opreti izključno na posredno opazovanje – študij sporo-
čil z bojišč lokalnih vojn.

Problem je rešil tako, da je najprej analiziral rezultate, ki so jih tanki
dosegli v prvi svetovni vojni in v španski državljanski vojni, pri čemer je
posvetil pozornost predvsem izgubam tankov in iskanju vzrokov za nji-
hove (ne)uspehe. Nato je analiziral napredek, do katerega je prišlo po
prvi svetovni vojni v domeni protitankovskih topov in streliva ter bojnih
zmogljivosti protitankovske artilerije v sestavi pehotnih polkov, brigad in
divizij. Ugotovil je, da bi en sodobni protitankovski top z izurjeno posad-
ko lahko v boju v povprečju uničil 3–4 tanke, ki bi se premikali proti
njemu. Na podlagi števila teh topov v pehotnih divizijah in scenarija pro-
dora tankov skozi večpasovno bojno razporeditev pehotne divizije je izra-
čunal, da bi moral napadalec za uspešen preboj skozi bojno razporeditev
takšne divizije v naslednji vojni imeti na kilometer širokem sektorju pre-
boja 70 tankov, medtem ko bi za uspešen preboj v globino tretjega
obrambnega pasu potreboval še dodatnih 20 tankov. Na podlagi scenari-
ja je tudi pravilno izpeljal sklep, da bo sektor tankovskega preboja moral
biti širok vsaj 20 km in da bodo globino obrambe 20–30 km morali kriti
jurišna letala in artilerija za podporo, da bi nevtralizirali nasprotnikovo
protitankovsko obrambo.

Pokazalo se je nujno, da bo za uspešen preboj tankov v globino obram-
be treba nakopičiti velike množice tankov in formirati tankovske armade,
ki bi imele v svoji sestavi po 1.500–2.000 tankov. Da bi razbili protitan-
kovska utrjena vozlišča, je predvidel nujnost razvoja tankom pripadajoče
mehanizirane pehote in samovozne artilerije, ki bi spremljali tanke. Teh
enot takrat še ni imela v svoji sestavi nobena vojska na svetu. Njegova
predvidevanja so postala znana po vsej takratni Evropi, a jih je večina
tradicionalistov na vodilnih položajih (»pehotni lobi«), ki so v tankih vi-
deli le »premične bunkerje« za podporo glavnih pehotnih sil, zavračala
kot »tehnicistična« in »fantastična«. Izjema je bil le nemški generalštab,
kjer so po dolgih razpravah tik pred začetkom druge svetovne vojne
končno le oblikovali oklepne armade, s katerimi so potem v začetnem
obdobju vojne dosegli znane uspehe.

Zanimivo je, da so izkušnje iz uporabe oklepnih enot v Španiji takrat
analizirali tudi sovjetski raziskovalci, a so iz dogajanj na bojiščih izpeljali
povsem nasprotne sklepe. Namesto da bi se kakor Nemci odločili sestavi-
ti velike oklepne armade, so leta 1939 že obstoječe tankovske korpuse in
mehanizirane korpuse celo razpustili. Kot največje tankovske enote so
ohranili brigade (156 tankov), kot največje mehanizirane enote pa meha-

XMARSOVA DEDIŠČINAX



211

nizirane divizije. Skupina ruskih teoretikov pod vodstvom akademika V.
A. Zolotareva je leta 2000 v obsežni študiji187 ugotovila, da so preseneče-
ni sovjetski teoretiki in praktiki po uspehu nemških oklepnih armad v
Franciji leta 1940 spet pričeli posnemati nemško organizacijsko shemo,
vendar so kajpak močno zamujali. Tako Rdeča armada ob nemškem na-
padu na ZSSR 22. junija 1941 ni imela niti enega popolnega mehanizira-
nega korpusa.

Vsekakor je treba upoštevati, da vsaka prihodnja situacija vedno pred-
stavlja določeno negotovost in tveganje, ker nanjo vpliva množica objek-
tivnih in subjektivnih dejavnikov ter procesov, vendar mnogih ni možno
točno predvideti vnaprej. Zato pri prognoziranju ni mogoče veliko priča-
kovati od zgodovinske metode. To je še posebno očitno na strateški ravni,
kjer so se v mnogih vojnah pojavili vplivi novih dejavnikov, na katere na-
črtovalci niso mogli računati, če so bili preveč zazrti v preteklost. Tako so
bili Rimljani po zmagi nad kartažansko floto prepričani, da je Rim zaradi
premoči, ki jo je dosegel na morju, popolnoma varen pred kartažansko
invazijo; zato na kopnem niso pripravljeni dočakali Hanibalovega kopen-
skega pohoda s Pirenejskega (Iberskega) polotoka čez Alpe v severno
Italijo.

Podobno se je zgodilo tudi Napoleonu. Na začetku pohoda na Rusijo je
bil trdno prepričan, da bo ruska vojska odločilno branila Moskvo in da
bo zato z zmago nad njo v vsiljeni bitki na odprtem polju lahko prisilil
carja, da sprejme mir, in hkrati osvojil logistično bazo, kjer bo njegova
Velika armada uspešno prezimila. Ko se je neuničena ruska vojska pod
Kutuzovom po neodločeni bitki na Borodinskem polju organizirano
umaknila, se je zmagoslavno odpravil nad Moskvo, kjer pa prebivalstva
ni bilo več in so jo kmalu za tem Rusi po vsemu sodeč sami tudi zažgali.
Ker tako Napoleon ni zavzel logistične baze niti porazil ruske vojske, pri
tem pa tudi ni mogel zagotoviti varnih poti za oskrbovanje svojih enot v
Rusiji iz baz v osrednji Evropi, se je na koncu pohoda moral iz Rusije
umakniti. Ta in drugi podobni primeri napačnih prognoz iz različnih
vojn prepričljivo kažejo, da so tudi veliki vojskovodje in njihovi štabi po-
gosto napačno ocenjevali razvoj dogodkov v prihodnosti.

Za ponazoritev napak, ki so bile storjene v prognoziranju med pripra-
vami za drugo svetovno vojno, naj omenimo usmeritev flot velikih sil,
zmagovalk v prvi svetovni vojni, v gradnjo zelo dragih bojnih oklepnic,
oboroženih s topovi velikega kalibra. Admiralštabi vseh velikih mornaric
so pod vplivom viške bitke ter bitk oklepnic v špansko-ameriški, japon-
sko-kitajski, rusko-japonski vojni in prvi svetovni vojni tudi med svetov-
nima vojnama vztrajno nadaljevali z gradnjo težkooklepljenih bojnih
ladij. Število bojnih ladij so v vseh strateških analizah tistega časa šteli za
glavno merilo pomorske moči. Letalskim navdušencem je le z velikimi
težavami uspelo v admiralštabih vzbuditi zanimanje za gradnjo letalono-
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silk šele takrat, ko so jih prepričali, da bi letala z letalonosilk lahko še
bolj okrepila vlogo bojnih ladij, saj bi za njihove potrebe izvidovala, jih
ščitila pred drugimi silami ipd. Zaverovanost v večvrednost bojnih ladij
je bila posledica večstoletne prevlade bojnih ladij, ki je okostenela v ak-
siom, da so le večdesettisočtonske težkooklepljene bojne ladje, katerih
topovi so bruhali tono težke granate, tisto pravo udarno jedro bojnih flot,
ki naj bi jih vse druge ladje morale le podpirati.

Prognoze ameriškega generala Mitchella v tridesetih letih 20. stoletja,
da bo v naslednji vojni letalstvo postalo glavna udarna sila flote, so v
uradnih krogih vojnih mornaric označevali kot fatamorgano brez realne
podlage, četudi se je general skliceval na uspešna poligonska bombardi-
ranja trofejnih nemških bojnih ladij iz prve svetovne vojne, ki so jih ame-
riški piloti uspešno zadevali in drugo za drugo pošiljali na dno. Že v
prvem in drugem letu druge svetovne vojne se je pokazalo, da so letala
mornariškega letalstva ob zelo skromnih lastnih izgubah potopile vrsto
bojnih ladij (nemško Bismarck, angleško Prince of Wales ter številne itali-
janske in ameriške bojne ladje v lukah Taranto in Pearl Harbor) in da so
letalonosilke in ne več bojne ladje glavna udarna sila bojnih flot. Šele ta-
krat so končno tudi velike pomorske sile preusmerile težišče gradenj z
bojnih ladij na letalonosilke.

Prednosti, ki jih prinašajo pravilne dolgoročne prognoze, omogočajo,
da si stran, ki je do njih prišla, v vojni bistveno poveča možnosti za
uspeh, četudi nima številčne in kakovostne prednosti v oborožitvenih si-
stemih. Znan tak primer je bil Hitlerjev diplomatski manever, preden je
začel drugo svetovno vojno. Da je preprečil delitev nemških sil na vzhod-
no in zahodno fronto, je najprej poskrbel za sporazum Molotov-Ribben-
trop (pakt Hitlerja in Stalina o nenapadanju med Nemčijo in ZSSR, pod-
pisan teden dni pred nenadnim nemškim napadom na Poljsko, ki je
pomenil začetek druge svetovne vojne), s čimer je poskrbel, da ga na
vzhodu ne bi napadla ZSSR, ko pa je operacije proti Poljski končal, je
glavne sile usmeril proti Franciji. S tem ko je ZSSR začasno vključil v de-
litev Poljske in pribaltiških držav ter romunske Besarabije, si je uspešno
zavaroval hrbet in se izognil položaju, v kakršnem se je Nemčija znašla
na začetku prve svetovne vojne, ko je morala med odločilno bitko na reki
Marni na hitro prerazmestiti korpuse KOV s francoske fronte, da bi usta-
vila prodiranje ruske vojske v Prusijo.

Podoben primer pravilnega prognoziranja je tudi nemška odločitev za
desant na Norveško. Nemci so pravilno ugotovili, da angleški admiral-
štab pričakuje klasični desant, čigar jedro bodo tovorne ladje z vkrcanimi
enotami kopenske vojske. Britanska flota je bila na morju res postavljena
tako, da bi lahko prestregla pričakovani klasični konvoj počasnih tovor-
nih ladij z vkrcano vojsko, toda nemško Vrhovno poveljstvo jo je ukanilo
in je del svojih enot prepeljalo čez morje ponoči s hitrimi vojaškim ladja-
mi (rušilci, torpedovkami ipd.), del pa s tovornimi letali na letališča, ki so
jih pred tem zasedli nemški padalci in norveški kvislingi.
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Posledice napak v dolgoročnem predvidevanju so posebej nazorne v
primeru, kako so v Veliki Britaniji pred drugo svetovno vojno ocenili us-
pešnost obrambe pred napadi nemških podmornic. Ko so v britanskem
admiralštabu analizirali, kako uspešno je bilo varovanje trgovskih ladij v
prvi svetovni vojni, so prišli do trdne, a povsem napačne ugotovitve, da
jim nemške podmornice ne bodo nevarne. Eskortne ladje, opremljene s
podvodnimi ultrazvočnimi lokatorji (sonarji), so namreč v sklepnem ob-
dobju prve svetovne vojne okoli trgovskih ladij vedno vzpostavile (pol)-
obroč in s tem podmornice prisilile, da so napadale iz podvodne plovbe.
Toda pod vodo so podmornice lahko plule le s hitrostjo nekaj vozlov (če
bi plule hitreje, bi jih izdal šum), zato so konvoje le redko uspešno napad-
le s torpedi; da v podvodni plovbi niso mogle biti uspešnejše, so pokazale
tudi številne mirnodobne vaje med britanskimi podmornicami in floto.

Na drugi strani je nemški admiralštab ocenjeval razmere prav nasprot-
no; ugotovil je, da imajo podmornice veliko možnosti za uspešne napade
na konvoje, vendar le pod pogojem, če korenito spremenijo taktiko. Če
so se namreč združile v taktične skupine (»volčje trope«) in v površinski
plovbi patruljirale na odprtem morju po črti pravokotno na smer plovbe
konvoja in na tolikšnih medsebojnih razdaljah, da so se lahko videle in
vzdrževale zanesljivo zvezo, so podnevi odkrivale konvoje veliko prej kot
konvoji njih; ko so bili konvoji še za obzorjem, so jih namreč že izdali ste-
bri dima iz dimnikov parnih kotlov. Podmornica, ki je prva odkrila kon-
voj, je z radijsko zvezo takoj sporočila podatke o njem in o svojem polo-
žaju preostalim podmornicam; določila je tudi čas in rajon snidenja vseh
podmornic, ki je bil vedno izbran tako, da so se podmornice znašle pred
konvojem ob sončnem zahodu. Ko se je zmračilo, so si skoraj povsem na-
polnile balastne tanke, tako da jim je nad vodo štrlel le težko opazen del
poveljniškega stolpa. V površinski plovbi so se razšle in se začele neopaz-
no prebijati med eskortnimi ladjami do množice ciljev v jedru, ponavadi
je bilo v konvojih po 20–40 ladij, ki so jih nato s snopi 4–6 torpedov z lah-
koto torpedirale. 

Britanske ladje so jih s sonarji le s težavo in zelo poredko odkrivale;
ker so podmornice plule na površini kot klasične torpedovke, se je sonar-
jev snop zaradi višje temperature površinske plasti morja krivil navzdol.
Takšni množični površinski nočni napadi podmornic so izgubili svojo za-
četno učinkovitost šele v drugem letu vojne, ko so zavezniki začeli na es-
kortnih ladjah uporabljati radarje in z njimi odkrivati podmornice, pa še
tedaj jih je bilo težko uničiti. Dokler niso bili uvedeni radarji, je podmor-
nicam uspevalo vsak mesec potopiti več trgovskih ladij, kot so jih zahod-
ni zavezniki uspeli mesečno zgraditi, tako da je grozila resna nevarnost,
da se bo izolirana Velika Britanija morala vdati.

Zaradi napredka v domeni količinskih metod (podrobneje so opisane
v poglavju o matematičnem modeliranju) in pogoste uporabe analogij 
po vzoru zgodovinskih primerov, je bilo med metodami prognoziranja 
še najmanj pisano o metodi scenarijev. Te se od drugih prognostičnih 

XXMETODE VOJASKIH VEDXX



214

bistveno razlikujejo po eni strani po tem, da je pri njih poudarek na
zmanjšanju števila dejavnikov (ki vplivajo na prihodnost) in na kakovost-
nih vidikih metamorfoze sedanjosti v negotovo prihodnost, po drugi pa
po tem, da prav negotova prihodnost narekuje, da je treba pri prognozi-
ranju sestaviti in analizirati več možnih inačic »prihodnosti«. Gre torej za
oblikovanje več možnih stanj, ki bi lahko bila aktualna v prihodnosti188.

Med prognostiki, znanimi zaradi uspešne uporabe metode scenarijev,
je bil v tem delu že omenjeni ameriški raziskovalec Herman Kahn; to me-
todo je uporabil zato, da bi ugotovil, kakšna naj bi bila najustreznejša
ameriška jedrska strategija v primeru vojne s ZSSR. Če bi njegovo delo
vzeli kot vzorec za posplošitev, bi lahko sklepali, da bi bilo pri oblikova-
nju prognoz najustrezneje, če bi kot osrednjo inačico prihodnosti vzeli
projekcijo sedanjega stanja (scenarij status quo); kot kontrastni dodatni
inačici bi oblikovali optimistično inačico (s spremembami obstoječega
stanja v pozitivni smeri) in pesimistično inačico (s spremembami obstoje-
čega stanja v negativni smeri).

Avtor teh vrstic sem se tudi osebno minulo desetletje v Sloveniji siste-
matično ukvarjal s predvidevanjem razvoja vojn in oboroženih spopadov
na območju nekdanje Jugoslavije; po osamosvojitvi Slovenije sem obliko-
val tri kontrastne scenarije možnega razvoja vojne na prostoru južno od
Slovenije do leta 2003, ki sem jih leta 1993 prvič javno predstavil strokov-
ni javnosti na mednarodni konferenci v Ljubljani.189 Šlo je za tri možne
scenarije razvoja dogodkov v predelu južno od Slovenije: najverjetnejši je
bil osrednji scenarij, po katerem bi se iz Slovenije nanizanka vojn po-
stopno širila proti jugu, pri čemer bi konec vsake prejšnje vojne označil
začetek naslednje vojne (»teorija domin«); manj verjeten je bil optimistič-
ni scenarij, ki je bil utemeljen na odločnem posegu mednarodne skupno-
sti (OZN, Nato, EU, OVSE), ki bi z vojaško akcijo kaznovala kršilce miru
in vzpostavila nad območjem nekdanje Jugoslavije neko vrsto protektora-
ta; pesimistični scenarij (ali scenarij deja vu), ki je bil s probabilističnega
vidika najmanj verjeten, je izhajal iz tega, da se bosta (zaradi različnih
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strateških interesov) v oborožene spopade posredno vpletli Ruska federa-
cija in (ali) ZDA ter Nato, kar bi dolgoročno celotno območje krize spre-
menilo v poligon za preizkušanje novih orožij.

Poznejši razvoj dogodkov na bojiščih južno od Slovenije je pokazal, da
so vse do poletja 1995 dogodki potekali v skladu s prvim scenarijem: po
končani vojni v Sloveniji je izbruhnila vojna na Hrvaškem, ko pa se je
končala vojna na Hrvaškem, je sledil izbruh vojne v Bosni in Hercegovini
(kjer sta ZR Jugoslavija in Hrvaška posredovali s svojimi silami). Po uspe-
šnih operacijah hrvaške vojske (operaciji Blisk in Nevihta) in podpisu
Daytonskega sporazuma je nastalo začasno zatišje, ki ga je leta 1999 pre-
trgal izbruh vojne na Kosovu in vojaški poseg zveze Nato proti ZRJ, ki se
je končal z umikom jugoslovanske vojske s Kosova, s prihodom mirovnih
sil na Kosovo ter z Miloševićevim padcem z oblasti oktobra 2000. Ko je že
kazalo, da bo končno zavladal mir in so stekli različni projekti integracije
jugovzhodne Evrope (SECI, Pakt stabilnosti, Jadranski pakt idr.), so se
ponovno razvneli oboroženi spopadi; na začetku leta 2001 so se razširili
na južni del ZRJ (Bujanovac, Medveđa, Preševo), nato pa marca in aprila
istega leta še na severozahodni del Makedonije. Zavrelo je tudi v Črni
Gori, kjer so osamosvojitvene poteze vlade povzročile aprila 2001 notra-
nji razcep (na privržence osamosvojitve Črne Gore za vsako ceno in na
zagovornike bolj ali manj trdnega povezovanja Črne Gore s Srbijo).

Očitno je, da se je prognozirana prva inačica v minulem desetletju v
glavnih obrisih skorajda povsem uresničila. Vzroke za to, da se ni uresni-
čil optimistični scenarij, bi našli predvsem v tem, da na območju nekda-
nje Jugoslavije po razpadu bipolarnega ravnotežja niso bili prizadeti ne
življenjsko pomembni interesi ZDA in evropskih članic Nato ne pomem-
bni interesi Ruske federacije; prav to je na srečo prispevalo tudi k temu,
da ni prišlo do udejanjenja pesimističnega scenarija.

Ko gre za dolgoročno predvidevanje posledic vplivov svetovnega raz-
voja v naslednjih 20–25 oziroma 50 letih na celotno vojstvo, se je koristno
opreti na prognostično študijo OZN, ki je nastala kot sestavni del znane-
ga projekta Millenium190. Skupina renomiranih strokovnjakov OZN je v
tem delu napovedala za naslednje dolgoročno obdobje do leta 2050: (1)
da se bo biotehnologija začela uporabljati za izdelavo novih orožij; (2) da
bo pomanjkanje pitne vode in vode za namakanje začelo v kritičnih delih
sveta sprožati večje oborožene spopade; (3) da bo širjenje novih vrst na-
lezljivih bolezni sprožilo napetosti in oborožene spopade; (4) da bo pou-
darek na izrabljanju naravnih surovinskih rezerv in da bo potreba po
prostem dostopu do njih vplivala na novo razporeditev vojaških baz in
nove načine zavarovanja nemotenega izkoriščanja virov; (5) da bo upora-
ba bioloških, kemičnih in drugih novih orožij ali tehnoloških oziroma
ekoloških katastrof zahtevala novo vrsto vojaških posegov, da bi jih lahko
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uspešno nevtralizirali; (6) da bodo »malopridne države« (rogue states) za-
čele uporabljati metode »ekološkega vojskovanja«, kar bo oborožene sile
postavilo pred povsem nove vsebine in oblike delovanj in jim obenem na-
rekovalo uporabo novih orožij in opreme. V skladu s tem so predvideli
nove naloge, ki se bodo pojavile pred oboroženimi silami, in opozorili, da
je treba že zdaj začeti razmišljati o novih doktrinah uporabe oboroženih
sil, preventivnih ukrepih, s katerimi bi se zagotovil nadzor nad svetovni-
mi surovinskimi viri (energetskimi, vodnimi idr.), nadzor nad raziskava-
mi novih orožij, nadzor nad imigracijo ipd.

Poligonska preizkusna streljanja in preverjanja

Ker je mirnodobno urjenje enot zaradi nočnih premikov v strnjenih kolo-
nah, nizkih preletov zrakoplovov, uporabe streliva in podobnih dejavno-
sti vedno povezano s hrupom, z motnjami civilnega prometa, z uničeva-
njem okolja (posebno pri streljanjih z bojnim strelivom), pogosto pa tudi
z motnjami civilnih brezžičnih zvez in ekološkimi posledicami, imajo
oborožene sile vseh držav za te dejavnosti posebne poligone, ki so ustrez-
no zavarovani191. V preteklosti so mnoge oborožene sile imele tudi tajne
poligone, kjer so preizkušali prepovedana orožja192.

Pri določanju geografske lokacije, topografskega sklopa in razsežnosti
poligonov imajo najpomembnejšo vlogo vrsta in velikost enot (ki se na
njih urijo), značilnosti njihovih bojnih delovanj (za mornariško pehoto se
vedno izberejo ustrezne obale, ki omogočajo pristanek desantnih plovil
prav na kopnem, ali pa morajo vojaki kvečjemu prebresti razdaljo od toč-
ke, kjer je njihovo plovilo v vodi obstalo, pa do obale, ipd.), prav tako pa
tudi meteorološke, geološke, podnebne, topografske, vegetacijske, pedo-
loške, demografske in druge okoliščine193. Nekateri poligoni se uporab-
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191 Vojna enciklopedija, II izdaja, 7. zv., str. 51–57.
192 Nemci so med drugo svetovno vojno delali v laboratorijih nekaterih koncentracij-

skih taborišč poskuse na sovjetskih vojaških ujetnikih, da bi ugotovili, kako deluje
mraz na človeško telo in katere metode pomoči omogočajo najuspešnejšo rehabilita-
cijo jetnikov, na katerih so delali poskuse. Za Japonce je znano, da so na kitajskih
vojaških ujetnikih preizkušali različne vrste bioloških bojnih sredstev ter učinkovi-
tost različnih cepiv. Tudi ZDA so med drugo svetovno vojno ohranile v največji taj-
nosti puščavski poligon, kjer so preskusili prvo atomsko bombo.

193 Poligon za urjenje motoriziranega bataljona za enodnevni boj se določa na podlagi
širine sektorja, ki ga brani oziroma napada, ter globine prodora, ki ga doseže v 24-
urnem boju. Ker se sodobni bataljon brani v 4–6 km širokem pasu, v napadu pa pro-
dre v 24 urah v globino 30–40 km, bi sodobni bataljonski obrambno-napadni poli-
gon moral imeti površino 120–240 kvadratnih kilometrov (med prvo in drugo
svetovno vojno je imel ustrezen bataljonski poligon le 20–24 km2). Pri artilerijskih
enotah in enotah zračne obrambe so te razsežnosti še večje. Tako rabi baterija so-
dobnih havbic kalibra 155 mm, ki strelja v sektorju 90 stopinj, poligon s površino
1200 km2.
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ljajo samo za urjenje in vadbo enot, medtem ko so drugi posebej zgrajeni
za poligonska preizkusna streljanja in preverjanja ter druge raziskave. Ti
so opremljeni z dragimi instrumenti, pogosto pa tudi z laboratoriji, delav-
nicami, skladišči ipd.

Poligoni se delijo po raznih merilih: (1) po vrsti orožij, ki se na njih
preizkušajo, se delijo na poligone za preizkušanje konvencionalnih in po-
ligone za preizkušanje nekonvencionalnih orožij; (2) po vrsti enot se deli-
jo na letalske, ladijske, podmorniške, artilerijske in podobne poligone;
(3) po velikosti enot se delijo na bataljonske, brigadne in podobne poligo-
ne itd.

Pravilno izbiro poligona lahko ponazorimo z nemško odločitvijo v
drugi svetovni vojni, da za urjenje nemških podmorniških posadk upora-
bijo Baltiško morje. Čeprav tam ni velikih valov in močnih vetrov, kakr-
šni so značilni za Atlantski ocean, ki je bil glavno bojišče nemških pod-
mornic, se je nemški admiralštab odločil za Baltik zato, ker v njem
nemških podmornic niso ogrožali zahodni zavezniki, in zato, ker je plitvo
morje omogočalo enostavno in hitro reševanje potopljenih podmornic z
neizurjenimi posadkami, če bi se med urjenjem zgodilo, da bi katera za-
radi napak obtičala na morskem dnu. Prav tako je bilo zelo preprosto
najti in dvigniti na površino šolske torpede, če bi med streljanji padli na
dno.194 Pri manevriranju v plitvem morju so podmorniški poveljniki in
častniki pridobili veščine in spretnosti, ki so jim pozneje na Atlantiku
zelo pomagale, ko so se morali prebijati med zavezniškimi eskortnimi
ladjami do položajev, od koder so lahko na tovorne ladje v jedru konvoja
izstrelili torpedne snope.

Nemci so imeli med drugo svetovno vojno velike probleme, ko so mo-
rali poslati v severno Afriko enote, ki so bile izurjene za bojevanje na
evropskem bojevališču. Da bi v kratkem času, ki so ga imeli na voljo, iz-
brali najvzdržljivejše vojake in častnike, ki bi zmogli prenašati afriške
podnebne razmere, so morali te razmere simulirati tako, da so može, ki
so pred tem uspešno opravili zdravniške preglede in preizkuse, zaprli v
hangarje in jih izpostavili visokim temperaturam zraka in vlagi, pri tem
pa so morali še naporno vaditi. Tiste, ki niso uspešno opravili tudi tega
preizkusa, so izločili; s tem so sicer naredili uspešno kadrovsko selekcijo,
niso pa mogli hkrati preizkusiti tudi težke bojne tehnike (tankov, letal,
motornih vozil vseh vrst); posledice so se pozneje pokazale v severni
Afriki, ker so se na motorjih pojavljale številne okvare (predvsem zaradi
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194 Šolski torpedi se razlikujejo od bojnih le po tem, da nimajo bojnih glav z razstreli-
vom in vžigalniki. Namesto tega imajo šolske glave, za katere je značilno, da brž ko
torpedo konča svoje gibanje pod vodo, odprejo ventile na posebnih cilindrih, v kate-
rih je zrak pod pritiskom; ta zrak potisne vodo iz šolske glave, s čimer zagotovi po-
treben vzgon, da torpedo izplava na površino in ga lahko posadka ponovno uporabi.
Ker so torpedi zelo dragi, je tako urjenje zelo gospodarno. Poleg tega se s pomočjo
različnih registratorjev v šolski glavi ugotovijo morebitne napake posadke pri pri-
pravi torpedov, odkloni globinomera od nastavljene globine ali od programiranega
kurza, ipd.
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pomanjkljivega delovanja hladilnih sistemov in zaradi drobnega peska,
ki je skozi neustrezne filtre prodiral v motorje in skrajševal čas normal-
nega delovanja med dvema okvarama).

Poligonska preizkusna streljanja in preverjanja so specifična oblika
poskusov, katerih namen je v umetno ustvarjenih razmerah na izbranem
zemljišču ali akvatoriju, čim bolj podobnem razmeram na pravem bojiš-
ču, ugotoviti, kako delujejo posadke in orožja (1), ugotoviti morebitne
tehnične pomanjkljivosti orožij in pravilnikov za njihovo uporabo (2), od-
kriti odstopanja med projektnimi in dejanskimi lastnostmi orožij in
vojaške opreme (3) ipd. Poligonska preizkusna streljanja se delijo na štu-
dijska (ko se npr. vzporedno preizkuša rušilna moč več vrst različnih
streliv), sprejemna (ko enote sprejemajo nova orožja od proizvajalcev),
kontrolna (ko se npr. preverja, ali se torpedi res premikajo na nastavljeni
globini, ali vžigalniki torpedov zares aktivirajo bojno glavo pod trupom
cilja ipd.) in posebna (kadar se, na primer, preučujejo lastnosti novega
prebojnega streliva).

Splošna značilnost, zaradi katere se te dejavnosti razlikujejo od navad-
nih vaj, je v tem, da so poligonska preizkusna streljanja in preizkušanja
veliko kompleksnejša, saj v njih sodelujejo poleg raziskovalcev (oprem-
ljenih z različnimi mernimi instrumenti, ki so sestavni del opreme poli-
gonov) in inšpektorjev, ki jih ocenjujejo, tudi preizkusne posadke, posad-
ke poligonov (ki skrbijo za tarče, za objekte na poligonu, za zveze na
poligonu ipd.), sile za zavarovanje poligona in skupine za reševanje in
pomoč. Ker se med preizkusi uporabljajo teledirigirane tarče in ker sode-
luje veliko število ljudi, so poligonska in preizkusna streljanja nekajkrat
dražja od navadnih vaj. Poleg tega obstajajo med preizkusi vedno tudi
večja tveganja kot sicer, da pride do nesreč, okvar ipd.

Druga splošna značilnost poligonskih preizkusnih streljanj in prever-
janj je, da jih organizatorji načrtujejo zelo pazljivo, v načrtovanju pa prav
posebej poskrbijo za varnost posadk in komisij, katerih naloga je skrbeti
za to, da se načrtovani preizkusi opravijo v skladu s predvidenimi propo-
zicijami. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi posadke poligonov, ki mo-
rajo pravočasno pripraviti poligon in merilne instrumente ter sile zavaro-
vanja, ki skrbijo, da med preizkusi ne vdro nepoklicani v prostor, kjer
potekajo preizkusi. Med preizkusi morajo biti vedno v pripravljenosti
tudi posebne skupine za reševanje in pomoč, ki pomagajo, če se zgodijo
nesreče ali napake, ki pogasijo požare, če se vnamejo, ipd. Da ne bi prišlo
do nesreč, se preizkusi na poligonih vedno vnaprej napovedo prek mno-
žičnih medijev.

Tovarne orožij in ladjedelnice imajo od vseh najbolje urejene in oprem-
ljene preizkusne poligone195; praviloma jih zgradijo v odročnih krajih da-
leč od kopenskih, pomorskih in zračnih komunikacij ter naseljenih mest.
Pomembno je tudi, da je v okolici poligonov čim manj naseljenega prebi-
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195 Vojna enciklopedija, II. izdaja, 7. zv., str. 57–59.
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valstva. Poligonska preizkušanja so sestavni del preverjanja kakovosti
novih oborožitvenih sistemov, ki jih izpostavijo povečanim obremeni-
tvam, da ugotovijo, ali izpolnjujejo zahteve projektantov. Pogosto kako
orožje med temi preizkusi tako obremenijo, da ga uničijo, s čimer ugo-
tovijo, kolikšno obremenitev posamezni deli orožja pravzaprav sploh
vzdržijo. Poligonske preizkuse praviloma opravljajo tovarniške posadke
oziroma (z letali) preizkusni piloti. Med poligonskimi poskusi so zelo po-
membne zanesljive zveze med preizkusnimi posadkami, ekipami, ki
opravljajo meritve, in inšpektorji, ki skrbijo za to, da se spoštujejo zahte-
ve izvedencev, ki so vnaprej opredelili zahtevane lastnosti novih orožij.

Med najbolj znane poligonske poskuse spadajo preizkusna streljanja
na posebnih tovarniških poligonih, kjer raziskovalci iz projektnih inštitu-
tov merijo začetno hitrost izstrelkov, energijo odsunov (trzajev) orožij ob
strelu, prav tako pa odskočne kote in velikost slike razsipanja izstrelkov
na največji razdalji in na drugih strelnih razdaljah. Zbrane podatke obde-
lajo s statističnimi metodami, tako da pripravljene tablice elevacijskih
kotov za različne strelne razdalje lahko potem uporabljajo artilerijske
enote v boju. Poskuse opravijo z večjim številom orožjem, da dobijo čim
bolj zanesljive rezultate.

V vojni mornarici so najbolj znane preizkusne plovbe ladij in podmor-
nic, na katerih se preverijo njihove plovne sposobnosti. Meritve se opra-
vijo na t. i. merilnih miljah; to so pomorski poligoni v bližini obale, ki
imajo na obali dobro vidne značilne objekte (obarvane stolpe, obarvane
oznake ipd.), postavljene v »pokritih smereh« sever-jug, vzhod-zahod in
v vmesnih smereh; obenem imajo na obali »pokrite smeri« za oznake
milj. Posadka s pomočjo teh »pokritih smeri« natančno ugotovi odstopa-
nja ladijskih navigacijskih instrumentov od dejanskih smeri, obenem pa
natančno izmeri hitrost ladje. Preizkusne plovbe potekajo v vetrovnem
vremenu in razburkanem morju, da se ugotovijo obnašanje ladijskega
trupa, največja možna in največja trajna hitrost, kritične hitrosti ladje, pri
katerih pride do vibracij (posameznih mehanizmov in trupa kot celote),
periodo guganja in periodo zibanja ladje, nagibne kote, prav tako pa de-
lovanje ladijskih radarjev, orožij in opreme.

Poveljstvo, ki želi poligonski preizkus, mora v ukazu natanko določiti
njegov cilj ter določiti komisijo, ki ga na izbranem poligonu opravi do do-
ločenega roka. V komisijo se določijo raziskovalci z ustreznimi kvalifika-
cijami in primernimi izkušnjami, da lahko izpeljejo preverjanje (1), da
lahko znanstveno posplošijo rezultate (2) in da formulirajo ustrezne skle-
pe, ki dajo čim izčrpnejši odgovor na vprašanje, zaradi katerega je bil po-
skus opravljen (3). Komisija za izvedbo poligonskega preizkusa mora na
koncu oblikovati tehnično dokumentacijo, predpisano za vsako vrsto
oborožitvenih sistemov. Kadar pride med poskusom do okvar ali hude
nesreče, mora ugotoviti njihove vzroke in predlagati ustrezne ukrepe.

Praksa pozna mnogo primerov površno opravljenih mirnodobnih
preizkusnih streljanj, katerih ugotovitve so pozneje v vojni povzročale
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zastoje v poteku operacij, ko z orožji ni bilo mogoče doseči načrtovanih
rezultatov, utemeljenih na nezanesljivih ugotovitvah mirnodobnih preiz-
kusov. 

Najbolj znana je »torpedna kriza«, ki je prizadela nemško podmorniš-
ko floto v začetnem obdobju druge svetovne vojne. Kriza se je začela z
nemško desantno operacijo v Norveški leta 1940. Da bi Nemci zavarovali
prevoz in oskrbo svojega pomorsko-zračnega desanta, so uporabili 30
podmornic, ki so jih razporedili v širokem loku od Narvika do Stavanger-
ja in Orknejskih otokov. Ko so se pojavile pričakovane britanske vojne
ladje, so podmornice začele z napadi, ki pa so bili večinoma neuspešni,
četudi so jih izvajali najbolj izurjeni podmorniški poveljniki in njihove
posadke. Uspešno so se sicer prebili do položaja izstrelitve torpedov in
tudi fotografirali cilje skozi periskope, vendar so skoraj vsi torpedi eks-
plodirali že pred ciljem, za ciljem ali pa sploh niso; napadle so 38 ciljev,
zadele pa enega samega. Da je bilo vse skupaj še huje, pa so eksplozije
torpedov opozorile britanske poveljnike na nemške podmornice, tako da
so uspeli mnoge v protinapadih potopiti.

Nemški admiralštab je takoj sestavil posebno komisijo, ki je dobila na-
logo ugotoviti, zakaj so bili torpedi, na mirnodobnih vajah ocenjeni kot
»izvrstni«, v pravem boju tako neuspešni196. Podrobna analiza je pokaza-
la, da so v miru uspešnost streljanja ocenjevali po tem, ali so torpedi pre-
križali pot ladji cilju ali ne, niso pa pri tem ocenjevali delovanja vžigalni-
kov . Torpedi so namreč bili dragi, prav tako pa tudi »cilji« (»cilji« so bile
nemške vojne ali tovorne ladje z vkrcanimi opazovalci, ki so imeli nalogo
ugotavljati kurz torpedov), zato so na mirnodobnih streljanjih uporabljali
»šolske glave«, ki so, ko je zmanjkalo goriva in zraka, dvignile torpedo na
površino, kjer ga je posadka pobrala, očistila in uporabila za naslednja
streljanja. 

Analiza udarnih vžigalnikov je pokazala, da se niso aktivirali, kadar je
bil udarni kot manjši od 50 stopinj. Še slabše je bilo z globinskim krmi-
lom; pri nastavljeni globini ugreza ladje je vedno držalo torpedo kar 6
čevljev (foot = 0,3048 m) globlje od nastavljene globine. Tudi od magnet-
nih vžigalnikov so veliko pričakovali, ker naj bi jih aktivirala vertikalna
komponenta magnetizma ladijskega trupa in povzročila eksplozijo pod
ladijskim trupom; žal pa niso delovali normalno, kar je bilo z ene strani
posledica močnega lokalnega magnetizma (na geografski širini Norveške
je bila intenzivnost lokalnega Zemljinega vertikalnega magnetnega polja
povsem drugačna kot na Baltiku, kjer so jih v miru preizkusili). Za kako
obsežen problem je šlo, pove podatek, da so za odkrivanje in odpravlja-
nje teh pomanjkljivosti porabili skoraj celo leto.
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196 Karl Doenitz, op. cit., str. 83–99.
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Metode kriptografije in kriptoanalize

Če so vojskovodje želeli biti v vojni uspešni in dosegati presenečenja, so
že v najstarejših časih morali skrbeti tudi za to, da ohranijo svoje načrte v
tajnosti; kadar so jih v pisni ali ustni obliki pošiljali svojim podrejenim
ali pa kadar so z njimi seznanjali vladarje, so jih morali zavarovati tako,
da so bili nerazumljivi za vse nepoklicane, posebno pa še sovražniku, če
so zaradi izdaje ali med boji padli v njegove roke. Podobno velja tudi za
obveščevalce, ki so prav tako morali zavarovati svoja poročila. Velja pa
tudi to, da je bilo prav vojskovodjem največ do tega, da bi razbrali vsebi-
no nasprotniku zaplenjenih poročil, kajti nasprotnik je prav tako skrbel
za to, da jih je naredil nerazumljive za vse nepoklicane.

Zato lahko vojskovodje, varnostnike in obveščevalce štejemo med prve
ustvarjalce in uporabnike tako veščine tajnopisa kot veščine njegovega
razvozlavanja197. V nasprotju z obveščevalci, ki so se predvsem zanimali
za razvozlavanje prestreženih (nasprotnikovih) poročil in povelj, so se
varnostniki zlasti zanimali za tajnost in nerazumljivost povelj in poročil
svoje strani oziroma za kriptografijo. V zgodovinskem razvoju sta se ti
dve veščini postopno preobrazili v današnji vojaškotehnični vedi – krip-
tografijo in kriptoanalizo. Vedi sta povezani tako tesno, da si ju ni mogo-
če zamisliti drugo brez druge. V to področje so danes aktivno vključeni
posebni vojaški izvedenci in računalniki ter druge najsodobnejše tehno-
logije (programski paketi umetne inteligence, sateliti za elektronsko izvi-
dovanje, sistem Echelone ipd.), njihovi dosežki pa danes niso v uporabi
le na vojaškem področju, ampak tudi v diplomaciji, pri sklepanju velikih
poslov, v gospodarstvu, v policiji, v tajnih službah, prav tako pa jih upo-
rabljajo tudi kriminalci, teroristi idr.

Med najstarejše doslej znane zapise o tajnopisu spada delo rimskega
vojskovodje in pisca Eneja Taktika, ki je v 4. stol. pr. n. št. uporabljal za-
menjavo črk z zamikom abecede, v antični Grčiji pa so najraje uporabljali
zamenjevalno tabelo 5x5. V sistemu, ki so ga Rimljani prevzeli od Grkov
(po Juliju Cezarju so ga poimenovali »cezarjanka«),198 so na poljuben na-
čin vpisovali številke v rubrike vrstic in stolpcev tabele 5x5, v samo tabe-
lo pa črke latinične abecede. Imela je obliko, ki sta jo poznala oba dopiso-
valca in sta lahko po dogovoru spreminjala številke vrstic in stolpcev, kot
npr.:
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197 David Kahn je v znani študiji o tej problematiki prišel do ugotovitve, da so bili med
prvimi porabniki tajnopisa egipčanski duhovniki, ki so na ta način ohranjevali taj-
nost obredov (Šifranti protiv špijuna, 1. knjiga, str. 124; CIP, Zagreb 1979).

198 Vojna enciklopedija, II. izdaja, 4. zvezek, str. 711–714.
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Šifrirali so tako, da so v tajno poročilo namesto črk vpisovali številko

vrstice in številko stolpca (ali pa – odvisno od dogovora – obratno); vsaka
črka se je torej spremenila v dvomestno število. Če bi hoteli s to prepro-
sto šifro šifrirati povelje »naprej«, bi navedli najprej številko vrstice in
potem stolpca, povelje pa bi imelo obliko: 14-78-98-99-75-55. V takšnem
sistemu so bili najbolj izdajalski samoglasniki, ki so se pogosto pojavljali;
če je ena stran uspela prestreči nasprotnikovega kurirja s poročilom in če
so njeni spretni kriptoanalitiki dobro poznali značilnosti nasprotnikove-
ga jezika, jim je to omogočalo, da so s ponavljanjem poskusov in napak
ter z vedno novimi ugibanji samostalnike prepoznali. Zato so tajnopisci
mesta črk v tabeli od časa do časa po dogovoru spremenili, tabelo pa so
povečali na 10x10 ipd., vse pač zato, da so zmanjšali verjetnost odkriva-
nja najfrekventnejših črk, zlogov ali besed, s tem pa celotnega besedila.

Prvi bistveni napredek na področju tajnopisa je predstavljala šele Vie-
generjeva tablica (nastala je v 16. stoletju), ki je bila v bistvu zloženka
večjega števila »cezarjank«; skupaj je imela 26 šiferskih alfabetov (v no-
tranjem okvirju smo je prikazali samo za 5 alfabetov). Vsak naslednji al-
fabet je bil premaknjen za en korak, tako kot vidimo spodaj. S premikom
smo dobili obliko:

Črke odprtega besedila
Ključ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ključ A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ključ B B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z A
Ključ C C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z A B
Ključ D D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z A B C
Ključ E E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z A B C D
Ključ F F itd, itd

Če v Viegenerjevi tabeli vzamemo kot ključ BAC, bi šifro prej omenje-
nega povelja »naprej« dobili tako, da bi šifro črke »N« poiskali v vrstici B
(O), šifro črke »a« v vrstici A (A), šifro črke »p« v vrstici C (S); potem bi 
se vrnili na začetek ključa BAC in spet iteracijo začeli od začetka: šifro
črke »r« bi spet dobili v vrstici B, šifro črke »e« v vrstici A in zadnjo črko
»j« spet v vrstici C. Tako bi z izmeničnim kombiniranjem dobili šifrat
O A S S E L . Ker ima vsaka črka odprtega besedila več zamenjav, se te ši-
fre – v nasprotju s »cezarjanko«, ki je monoalfabetska – imenujejo polial-
fabetske. To pomeni, da ima vsaka črka več zamenjav in je zato veliko
težje uporabiti znanje jezika za odkrivanje najfrekventnejših samoglasni-
kov oziroma soglasnikov. Seveda se tudi v Viegenerjevi tablici lahko črke
zamenjajo z dvomestnimi števili.
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Do naslednjega kakovostnega napredka na področju kriptografije in
kriptoanalize je prišlo v 17. stoletju, ko so se v proces izdelave šifer vklju-
čili znanstveniki in predvsem matematiki, npr. Italijani Leo Battista Al-
berti, Gerolamo Cardano in Antonio Mario Cospi, britanski filozof in po-
litik Francis Bacon idr. Bacon je utemeljil tri aksiome za dobro šifro: po
prvem šifra ne sme biti težka za pisanje in čitanje (1), po drugem se ne
sme dekriptirati (2) in po tretjem ne sme biti sumljiva (3). Viegenerjevi
dosežki in dosežki teh znanstvenikov so pomagali, da sta se veščina taj-
nopisa in veščina razvozlavanja tajnih sporočil postopno preobrazili v
vedi.

Kriptografija je torej danes veda, ki se ukvarja s tajnim pisanjem spo-
ročil v nerazumljivi obliki in z njihovim branjem, ki postane možno samo
pod pogojem, če poznamo metodo oziroma postopek njihovega spremi-
njanja iz nerazumljive v razumljivo obliko. V tem delu se ne bomo ukvar-
jali s skrivanjem (s)poročil s pomočjo nevidnega črnila, mikrofilmov, z
dogovorjenim označevanjem črk ali s tajnimi znaki in podobnimi tehnič-
nimi prijemi, ampak samo s temeljnimi značilnostmi dveh osnovnih krip-
tografskih metod, prve, ki temelji na zamenjavi (substituciji), in druge, ki
je utemeljena na prestavljanju (transpoziciji).

Izhodišče kriptografske metode zamenjave je, da je vsako besedilo se-
stavljeno iz končnega števila tekstovnih enot, ki so lahko črke, pari črk,
zlogi, besede ipd. Da bi tekstovne enote skrili, se te znane enote zamenja-
jo z drugimi znaki (šiferskimi zamenjavami), tako da namesto odprtega
in razumljivega besedila dobimo šifrirano besedilo, ki je tistemu, ki nima
šiferskih zamenjav, nerazumljivo. Najpreprostejša zamenjava je, če po
vzoru »cezarjanke« ob črke slovenske abecede (zgornja vrstica) vpišemo
šiferske zamenjave (spodnja vrstica). Če smo se odločili, da črko »a« od-
prtega besedila zamenjamo s črko »e«, dobimo takšen zamik za črke:
a b c c d e f g h i j k l m n o p r s s t u v z z
e f g h i j k l m n o p r s s t u v z z a b c z d
Besedilo šifriramo tako, da namesto črke v zgornji vrstici uporabimo

črko iz spodnje vrstice. Če želimo poslati ukaz »Pospešite premik na
sever«, bi šifrirano besedilo imelo obliko šifrata: »utzujžna uvjsnp še
zjcjv«. Če ima tisti, ki je šifro prejel, zgornjo tabelo, lahko hitro dešifrira
sprejeto poročilo. Črke v spodnji vrstici zgornje tabele se lahko premeš-
čajo oziroma vpisujejo na poljuben način. Tako se npr. lahko spodnja vr-
stica vsak dan začne z znanim imenom, z novo besedo pesmi, ki jo poz-
nata oba dopisovalca, s prvo besedo v prvem zgornjem levem članku
obema znanega dnevnega časopisa ipd.

Da bi nepooblaščenemu, ki je nekako prišel do šifriranega besedila,
čimbolj otežili razvozlavanje, se besedilo napiše v skupinah po pet črk.
Tako bi se naše šifrirano besedilo glasilo: »utzuj-žnauv-vjsnp-šezjc-jvefg«;
črke efg smo na koncu dodali j poljubno samo zato, da tudi zadnjo skupi-
no zaokrožimo na pet črk. Prav tako se lahko črke zamenjajo s številka-
mi. V 19. in 20. stoletju so bile v široki rabi tudi kode, ki so vsebovale slo-
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varje besed odprtega besedila, pri čemer je vsaka beseda ali pa celoten
stereotipni stavek imela svojo kodno zamenjavo. Največje število kodnih
zamenjav je omejeno z dolžino in načinom oblikovanja kodnih zamenjav.
Če imajo zamenjave po štiri črke in uporabljamo abecedo s 26 črkami, je
število možnih zamenjav 264 oziroma skoraj pol milijona (točneje, gre za
456.976 zamenjav!). V kodah imajo svoje oznake tudi posamezne osebno-
sti, mesta, enote, datumi ipd. V uporabi so tudi posebni kodirani zemlje-
vidi, na katerih se koordinate ciljev ali položajev ne določajo z geografsko
širino in dolžino, ampak s posebno mrežo.

Metoda prestavljanja (transpozicije) je sestavljena iz prestavljanja be-
sednih enot po dogovoru med pošiljateljem in prejemnikom sporočila.
Tako se npr. pri najpreprostejšem načinu najprej iz odprtega besedila od-
stranijo parne črke, za njimi pa neparne; nato se besedilo šifrira. Če bi
vzeli isti primer poročila kot prej, bi imeli:

neparne črke p s e i e r m k a e e
parne črke o p s t p e i n s v r
Če zdaj takšno besedilo šifriramo, bi– po prejšnji šifri – imelo obliko:

»uzjnj-vspej-jtuža-ujnšz-cvcte« (pri tem so zadnje tri črke spet dodane po-
ljubno, da bi lahko zaokrožili število znakov na pet). Prestavljanje črk se
lahko opravi tako, da se oba, ki si dopisujeta, opirata na tabelo v obliki
kvadrata 5x5, 10x10, 20x20 ali pa pravokotnika, v katerem so – kot v kri-
žankah – označeni kvadratki, ki so aktualni za vpis konkretnega dne.
Vanje se nato vpisuje besedilo.

V nasprotju z razvojem tajnopisov in idejami naštetih zgodovinsko
znanih kriptologov, ki smo jih našteli, so o razvoju kriptoanalize podatki
veliko bolj skopi. Prvo znano besedilo o dešifriranju neznanih tajnopisov
je iz 15. stoletja, potem pa se je število razprav tudi s tega področja priče-
lo povečevati. Sodelovali so matematiki, strokovnjaki s področja statisti-
ke, fonetike, leksikologije, fonologije, lingvistike idr199. Ugotovljeno je,
da se v vsakem jeziku črke in zlogi ter celotne besede pojavljajo z določe-
no frekvenco, npr. v srbohrvaščini črka »a« predstavlja 10,21 % vseh črk,
črka »i« 8,06 %, črka »o« 7,84 %, črka »e« 7,57 %, črka »n« 4,35 %, črka »s«
3,94 % itd200. Vidi se, da prvih šest najpogostejših črk predstavlja okoli
50% vseh zapisanih črk. V angleščini so frekvence nekoliko drugačne;
najfrekventnejša je »e« s 13 %, nato pa »t« z 9 %, »a« z 8 %, »o« z 8 %, »n« s
7 % in »i« s 6,5 %. Tudi v normalni angleščini prvih šest najfrekventnejših
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199 Med prvimi razpravami je razprava renesančnega arhitekta Leona Battiste Albertija,
ki mu je prvemu prišlo na misel, da bi odkril šiferske zamenjave s pomočjo znane
frekvence črk v italijanskem jeziku. Znan je tudi po tem, da je že v 15. stoletju izu-
mil »kolobar za šifriranje«; na njegovem nepremičnem zunanjem prstanu je bilo 24
»celic«, kamor je vpisal abecedo po zaporedju črk; v notranji, manjši premični pr-
stan pa je nato vpisal poljubne črke. Novost je bila v tem, da je bilo notranji prstan
treba po vsakih treh ali štirih črkah zavrteti in s tem zagotoviti, da so črke odprtega
besedila dobile nove zamenjave. Z vsakim premikom premičnega kroga je tako na-
stala nova šifra. Za njim je o tem pisal tudi Johann Trithemius v 16. stoletju.

200 Vojna enciklopedija, II. izdaja, 4. zvezek, str. 709–711.
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črk predstavlja 50 % vseh črk. Mimo tega se je pokazalo, da so v srbohr-
vaščini najfrekventnejše besede: i; je; se; u; da; na; su; a; ne; kao; to; što;
s; po; mu; ni; bi; samo; još; ona; kako, iz. Te lastnosti besedil so zelo olaj-
šale dešifriranje monoalfabetskih šifer.

S takšnimi in podobnimi statističnimi analizami so s kriptoanalizami
dosegli številne uspehe (že v 18. stoletju so vse tedanje evropske države
imele »črne kabinete«, ki so se ukvarjali s kriptoanalizo in kriptografijo),
če so le vzorci za analizo bili dovolj številni in obsežni. Vendar se je stanje
bistveno spremenilo, ko so prišli v uporabo šifrirni stroji (pojavili so se že
konec 19. stoletja in so imeli večje število bobnov, ki so omogočali veliko
število kombinacij), ki so delovali na polialfabetskem principu. Zaradi
tekmovanja med kriptologi, ki so poskušali narediti čim zanesljivejše ši-
fre, in kriptoanalitiki, ki so jih poskušali razvozlati, so se pojavili sistemi,
ki so za šifriranje uporabljali algebro in mehanične računalnike; zasluge
za to je imel britanski profesor matematike na univerzi v Cambridgu
Charles Babbage. Prav temu raziskovalcu pripisujejo, da je prvi uspel raz-
biti polialfabetske šifre, ki so jih do 19. stoletja imeli za neprebojne.

Da je pomanjkljiva kriptografska zaščita prispevala k porazu ene od
vojskujočih se strani, se je v sodobnih vojnah prvič pokazalo med ruski-
mi začetnimi operacijami v prvi svetovni vojni. Zaradi velikega pro-
stranstva operacijskih con, premikov poveljniških mest in pomanjkljive-
ga telegrafskega omrežja so bila namreč ruska armadna poveljstva na
nemško-avstrijski fronti za medsebojne stike in pri napredovanju po-
vsem odvisna od radijskih zvez. Toda ker so za šifriranje uporabljali na-
vadno »cezarjanko«, so njihove radijske brzojavke brez težav in hitro pre-
strezali, nato pa dešifrirali tako Nemci kot Avstrijci. To je nemškemu in
avstrijskemu poveljstvu omogočalo pravočasno odkrivati ruske priprave
za napad, da sta vnaprej vedeli za smeri in čas ruskih glavnih in pomož-
nih udarov ter za sile, ki bodo v njih sodelovale, ipd. 

Potem ko je rusko poveljstvo po začetnem porazu pri Mazurskih jeze-
rih (leta 1914) doživelo še vrsto zaporednih neuspehov, je pričelo sumiti,
da so za nemško-avstrijske zmage odgovorni vohuni v ruskih vrstah. Pri-
čeli so jih iskati v vseh štabih in poveljstvih med oficirji z neruskimi
priimki in za vsak slučaj tudi pospešeno spreminjati šifre (do decembra
1915 so jih zamenjali 13-krat!). To je neizurjenim ruskim šifrerjem in eno-
tam, ki niso vse pravočasno dobile novih ključev šifer, povzročilo kopico
težav (najpogosteje se je dogajalo, da je enota, ki je dobila novi ključ ši-
fre, poslala z njo šifriran telegram, ki pa ga druga enota ni mogla razume-
ti, ker je imela še stari ključ). 

Na koncu so nekatera ruska visoka poveljstva pričela v kritičnih situa-
cijah in časovni stiski oddajati kar odprta oziroma nešifrirana sporočila,
kar je Nemcem in Avstrijcem delo še bolj olajšalo. Strokovnjaki, ki so po
vojni analizirali vzroke ruskih porazov, ocenjujejo, da so nanje vse do
konca vojne zelo močno vplivale slabosti in napake ruske službe za zveze
ter rusko zaostajanje na področju kriptografije201. Uspešnost avstrijske
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radijske prisluškovalne službe in kriptoanalitikov se je v precejšnji meri
pokazala tudi na soški fronti, o čemer pričajo ugotovitve italijanske ko-
misije, ki je raziskala vzroke italijanske katastrofe pri Kobaridu (leta
1917)202.

Zaradi uspehov kriptoanalize v prvi svetovni vojni so do izbruha druge
svetovne vojne oborožene sile evropskih držav uporabljale šifrirne knji-
ge, v katerih so bili celi stavki, vojaški izrazi in stereotipna povelja oziro-
ma (s)poročila nadomeščeni z ustreznimi števili; tako je bila npr. fraza
»načelniku štaba 1. armade« v kodni knjigi izražena s številom »3951«.
Da pri pogostem omenjanju in ponavljanju tega števila v brzojavkah nas-
protnik ne bi ugotovil, za koga gre, so obstajali kot dodatek še posebni
zvezki, iz katerih so vsak dan iztrgali list in ga uničili (za primer, če bi
kodna knjiga padla v roke nasprotniku).

V teh zvezkih, ki sta jih imela oba dopisovalca, so bile po vrsticah in
stolpcih zložena naključno izbrana štirimestna ali petmestna števila; če je
bila v zvezku za določeni datum izbrana 17. stran in na njej v 5. stolpcu 2.
vrstica, je bilo na tem mestu zapisano konkretno število. Ko so to število
poslali v besedilu prejemniku, so ga skrili – zapisali so ga na mestu, za
katerega sta se dopisovalca vnaprej dogovorila; ker je prejemnik vedel,
da je v brzojavki prva (druga, tretja ali neka druga dogovorjena) skupina
številk »ključ« za iskanje v kodni knjigi, je – ko je sprejel število 1752 –
na 17. strani v 5. koloni in 2. vrstici kodne knjige našel število, s katerim
je nato operiral pri šifriranju. Če je pošiljatelj, na primer, na 17. strani v 5.
koloni in 2. vrstici našel število »7834«, je potem to seštel z že omenjenim
številom »3951« in dobil – »11785«; prejemnik, ki je dobil poročilo 1752
in 11875, je v zvezku pri datumu prejema telegrama najprej poiskal 17.
stran, tam pa 5. kolono in 2. vrstico. Našel je tam število »7834«, ga od-
štel od »11875« in tako dobil število »3951«. S pomočjo tega je v kodni
knjigi razbral, da se nanaša na »načelnika štaba prve armade«.

Očitno so pri ročnem šifriranju izgubili veliko časa za vstop v kodno
knjigo, nato pa za iskanje značilnih števil ter za njihovo seštevanje;
potem so podobne zamudne operacije sledile tudi pri dešifriranju. Prav
tako so se pojavljali problemi s pošiljanjem mesečnih šifrirnih zvezkov
enotam, ki so se hitro premikale, se pogosto znašle v obkolitvah in brez
stika s svojimi silami, ali pa je bilo dalj časa zelo slabo vreme in jim zvez-
kov ni bilo mogoče pravočasno poslati z letali. Vse to je zapletalo oskrbo
enot s strogo zaupnimi šiframi, prav tako pa tudi poveljevanje, saj so bile
za šifriranje, pošiljanje telegramov in nato spet njihovo dešifriranje veli-
kokrat potrebne tudi 3–4 ure ali celo več (če kake brzojavke nikakor ni
bilo mogoče dešifrirati, je bilo zelo verjetno, da so se zmotili radiotelegra-
fisti, zato je bilo treba brzojavko poslati znova). Zaradi tega so si mnoge
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201 David Kahn: Šifranti protiv špijuna, 3. knjiga Tajne sile, str. 324–330; CIP, Zagreb
1979.

202 David Kahn, 2. knjiga, str. 98.
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oborožene sile začele pomagati s šifrirnimi strojčki, ki so z avtomatizacijo
bistveno poenostavili celoten postopek. Vendar so se tudi v takšnih raz-
merah nadaljevale »bitke« med kriptologi in kriptoanalitiki obeh strani.

V drugi svetovni vojni se šteje med najbolj znane kriptoanalitične us-
pehe operacija britanske znanstvene obveščevalne službe, ki ji je uspelo
že leta 1940 priti do nemškega šifrirnega stroja Enigma in potem tudi raz-
vozlati kriptografski sistem nemškega vrhovnega poveljstva (OKW). Bri-
tanski obveščevalni službi je šlo v prid to, da je bilo nemško doktrino bli-
skovite vojne nemogoče izpeljati brez množičnih in hitrih radijskih zvez,
ki jim je bilo mogoče prisluškovati – tako kot vsem radijskim zvezam. Po-
datke o tem uspehu so v Veliki Britaniji objavili šele leta 1974203, kar naj-
bolj nazorno kaže stopnjo varovanja tajnosti operacije.

Nemci niso smeli ugotoviti, da so v Veliki Britaniji uspeli vsakodnevno
brati nemška najzaupnejša povelja, zato so Britanci skrbno pazili, da so
prestrežene informacije dajali na vpogled zgolj najvišjim poveljnikom
(operacijo prisluškovanja in dešifriranja so – vključno z zaščito tako pri-
dobljenih informacij – imenovali Ultra Secret). Zaradi vpogleda v povelja,
direktive in poročila nemških enot so v Veliki Britaniji in ZDA med
pripravami zavezniških strateških operacij ves čas vedeli, da Nemci ne
pričakujejo niti zavezniškega desanta v severni Afriki niti izkrcanja v
Normandiji, ampak so v prvem primeru pričakovali izkrcanje zahodnih
zaveznikov v zahodni Afriki (v rajonu Dakarja), v drugem pa v Pas de Ca-
laisu (Doverski ožini) oziroma južneje. S tem so zahodni zavezniki že
pred operacijo vedeli, da jim bo uspelo doseči strateško presenečenje, ki
je bilo v obeh primerih ključno za uspeh.

Pomen, ki se tudi danes še vedno pripisuje kriptologiji in kriptoanali-
zi, kažejo sredstva, ki se v ta namen uporabljajo, prav tako pa tudi število
strokovnjakov. Po drugi svetovni vojni so vodstvo na tem področju prev-
zele ZDA; tam se s tem področjem ukvarja Nacionalna varnostna agenci-
ja (National Security Agency); zgradba (»katedrala kriptologije«), kjer je
sedež kriptografske službe, odgovorne za tajnost ameriških zvez, ima po-
vršino okoli 130.000 m2, skupaj pa je imela v ZDA in inozemstvu v se-
demdesetih letih okoli 14.000 strokovnjakov; zdaj jih ima verjetno še pre-
cej več204. Viri omenjajo podatek, da so ZDA v šestdesetih letih uporabile
vsako leto samo za vzdrževanje radijske prisluškovalne službe okoli 380
milijonov dolarjev ter dodatnih 100 milijonov za plače uslužbencev. Sku-
paj s sredstvi, vloženimi v lansiranje satelitov za elektronsko prisluškova-
nje radijskih zvez, je bilo leta 1966 vsako leto porabljeno na tem področju
okoli 2 odstotka obrambnega proračuna, ki je imel takrat okoli 50 mili-
jard dolarjev205.
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203 Prevod knjige F. W. Winterbottoma, enega od članov skupine, ki je razvozlala nemš-
ki tajnopis, je izšel pri nas pod naslovom Ultra (Mladinska knjiga, Ljubljana 1976).

204 David Kahn, 3. knjiga, str. 390–2.
205 David Kahn, op. cit., str. 396.
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RAZISKOVANJE VOJAŠKIH PROBLEMOV

S pojmom »raziskovanje« (ang. research, rus. issledovanie, sh. istraživa-
nje) se tudi pri reševanju vojaških problemov označuje sistem umskih in
praktičnih (oziroma veščinskih) dejavnosti, s katerimi raziskovalec bodisi
preverja stopnjo resničnosti obstoječih znanstvenih spoznanj (1), bodisi
ta spoznanja poglablja (2) ali pa odkriva popolnoma nova spoznanja (3).
Na podlagi preučevanj psihologov, ki so se ukvarjali s procesom razisko-
vanja, je znano, da raziskovalec prihaja do rešitve problema praviloma
postopno, opirajoč se na zaporedne etape reševanja problema, ki so
vedno enake; te etape so: a) priprava za reševanje problema, ko zbira po-
datke o problemu in si ustvarja vpogled v širino, globino in bistvo proble-
ma; b) »inkubacija«, ko raziskovalec s pomočjo preučevanja zbranih po-
datkov odkriva, v čem je bistvo problema (metaforično rečeno, v tej etapi
raziskovalec »spi s problemom«); c) inspiracija, ko odkriva poti možne re-
šitve problema (courses of action); d) »iluminacija«, ko ugotavlja, katera
od možnih rešitev problema je najsprejemljivejša, in končno še e) verifi-
kacija, ko po temeljitem preizkusu preverja stopnjo resničnosti rešitve
problema, do katere se je bolj ali manj mukoma prebil.

Po opravljeni strokovni verifikaciji raziskovalec z rezultati projekta
seznani naročnika, ki nato običajno določi posebno komisijo z nalogo, da
sprejme (ali zavrne) projekt in da naročniku predlaga ukrepe za praktič-
no uveljavitev sklepov projekta. Širina raziskav in njihova globina sta na
eni strani odvisni od kompleksnosti problema, na drugi pa od tega, ali ra-
ziskave izvajajo začetniki ali izkušeni strokovnjaki; prav tako močno vpli-
vajo na raziskave motivacija raziskovalcev, pritiski uporabnikov na razi-
skovalce, časovni rok, do katerega morajo končati raziskavo, ter sredstva
(računalniki, arhivi in druge baze podatkov), ki jih imajo na voljo.

Ker je oboroženi boj družbeni pojav, v katerem si obe spopadeni strani
prizadevata doseči politične, gospodarske, psihološke ali druge cilje s po-
močjo orožja, se, razumljivo, zdi, da je najustreznejši način njegovega ra-
ziskovanja teoretično-empirični raziskovalni postopek, kakršen je v upo-
rabi v družbenih vedah. Zaradi njegove kompleksnosti se do njegovega
bistva lahko prodre samo, če se opazujejo ključni dejavniki boja v medse-
bojni interakciji, kar narekuje usklajenost in enovitost raziskovanega po-
java, teorije in uporabljene metode. Raziskovalni postopek sestavljajo tri
globalne kontinuirane dejavnosti, in sicer: načrtovanje raziskave (1), or-
ganizacija in izvedba raziskave ter preverjanje rezultata raziskave (2) in
oblikovanje poročila o opravljeni raziskavi (3).

Naročniki vojaških raziskav so posebni specializirani oddelki, ki so v
generalštabih odgovorni za opredeljevanje aktualnih problemov oborože-
nih sil, določanje stopnje prednosti v njihovem reševanju, financiranje
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projektov, nadzor nad njihovim potekom in verifikacijo njihovih rezulta-
tov ter uvajanje njihovih dosežkov v prakso. Ker imajo vpogled v stopnjo
izkoriščenosti obstoječih znanstvenih kadrov, raziskovalnih centrov,
zmogljivosti ustanov, ki bi lahko sodelovale v raziskavah, ipd., lahko rea-
listično določajo težišča raziskav in gospodarno izkoriščajo celotne
zmogljivosti. Realizatorji ali izvajalci projektov so lahko posamezniki
(npr. častniki, ki pripravljajo magistrska dela ali doktorske disertacije),
centri vojaških šol (ki praviloma niso le izobraževalne, ampak tudi razi-
skovalne ustanove), vojaški inštituti ali (in) civilne ustanove, ki imajo za
raziskovanje vojaških problemov usposobljene kadre. V oboroženih silah
vsake države imajo posebne normative, ki natančno določajo medseboj-
ne odnose kakor tudi pravice, dolžnosti in obveznosti vseh udeležencev
znanstvenoraziskovalnega dela. Še posebno natančno so določene obvez-
nosti čuvanja vojaških tajnosti in pogoji, pod katerimi se lahko sodeluje s
tujino.

Raziskovanje je tudi v vojaških vedah vedno povezano s kakim proble-
mom, za katerega še nimamo rešitve, ali pa jo imamo, vendar z njo nismo
povsem zadovoljni (ker je npr. draga, zamudna in / ali povezana z visoki-
mi lastnimi izgubami), oziroma vanjo dvomimo in verjamemo, ali pa
slutimo, da bi lahko z novo rešitvijo dosegli boljše rezultate. Ker se z vo-
jaškimi problemi ukvarjajo številni individualni subjekti (častniki, razi-
skovalci, predavatelji, študenti idr.) in kolektivi (štabi, skupine razisko-
valcev v raziskovalnih inštitutih, šolah idr.), se zaradi heterogenosti
področij, s katerimi se ukvarjajo, kot področja, na katerih se odkrivajo
problemi, pojavljajo: (1) lastne izkušnje iz vojn in oboroženih spopadov
oziroma lastna vojna praksa, (2) lastne mirnodobne izkušnje oziroma
mirnodobna praksa, (3) tuje izkušnje iz vojn in oboroženih spopadov ozi-
roma tuja vojna praksa, (4) tuje mirnodobne izkušnje oziroma tuja mir-
nodobna praksa, (5) lastna teorija vojaških ved, (6) tuja teorija vojaških
ved, (7) dosežki naravoslovnih, družboslovnih in drugih ved, ki bi se
lahko koristno uporabili v vojaški domeni, ipd. V obdobju po razpadu bi-
polarnega ravnotežja so se kot pomembna nova področja pojavile še (8)
lastne in tuje izkušnje iz uporabe oboroženih sil v mirovnih, protiterori-
stičnih, humanitarnih, logističnih in drugih akcijah, v katerih se cilji ne
dosegajo z oboroženim bojem, (9) teorija in praksa mednarodnega vojaš-
kega sodelovanja, (10) teorija in praksa reforme oboroženih sil itd.

V vojaških vedah se v glavnem pojavljajo trije osnovni tipi problemov:
(1) pri informacijskih se išče odgovor na vprašanje, kaj je resnica, oziro-
ma katera hipoteza je resnična; (2) pri organizacijskih se išče odgovor na
vprašanje, kakšno organizacijsko celoto je najprimerneje oblikovati, da
bi dosegli cilj; (3) pri operativnih pa se išče odgovor na vprašanje, kako
delovati z obstoječimi silami v konkretnih razmerah. Prvi tip problemov
je zelo pogost v obveščevalnih analizah, pri presojah razmer in pri prog-
nozah, pri katerih je – v okoliščinah, ko nasprotnik skriva svoje prave
namere, moč, razporeditev sil in njihove zmogljivosti, podtika pa izmali-
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čene podobe teh dejavnikov – treba ugotoviti njegove naslednje poteze,
katere oborožitvene sisteme bo razvijal, kako močne sile bo imel, kje bo
imel težišče njihove uporabe ipd.

Drugi tip problemov se pogosto pojavlja pri oblikovanju oboroženih sil
ali (in) konkretnih enot, ko je treba ugotoviti, kakšni naj bodo v sestavi
oboroženih sil deleži KOV, VL in ZO, VM in obalne obrambe, koliko in
kakšnih enot ter vrst orožja naj imajo v svoji sestavi bataljoni, brigade,
divizije, koliko in kakšnih izvedencev naj bo v posameznih štabih, kak-
šen naj bo generalštab, kako naj se organizirata mobilizacija in dopolnje-
vanje enot (zaradi izgub), kako naj se organizira logistična podpora v
vojni itd. Tretji tip problemov se pojavlja kot glavna vsebina priprave in
vodenja bojev, bitk in operacij, ko se morajo poveljniki in štabi odločiti,
kdaj in kje se bodo branili, kdaj in kje bodo napadali, kakšne oblike ma-
nevra bodo izbrali itd.

Z vidika funkcije se raziskave delijo na predhodne, ki imajo cilj z zbi-
ranjem podatkov o kakem problemu omogočiti, da se problem natanč-
neje izrazi in razdeli na podprobleme, da se nato lahko rešijo (1), in na
akcijske raziskave, od katerih se pričakuje rešitev problema (2).

Z vidika ravni znanstvenega spoznanja, ki se doseže s pomočjo razi-
skovanja, se raziskave v vojaških vedah lahko razvrstijo v tri temeljne
skupine:
1) Prvo podskupino predstavljajo raziskave, s katerimi se ugotavlja, ali so

(še) aktualne nekatere stare norme, rezultati izkušenj iz preteklosti;
praviloma se te norme preverijo na preizkusnih streljanjih, na vajah in
manevrih ipd. V Vojni mornarici ZDA so takšne raziskave sestavni del
vaj in manevrov, na katerih se preverjajo daljave odkrivanja ciljev z
različnimi senzorji, časi, potrebni za pripravo udarov po odkritih ciljih,
čas, potreben za izvedbo udara, in druge pomembne norme.

2) Drugo podskupino sestavljajo raziskave, s katerimi se poglabljajo ob-
stoječa spoznanja; pogosto se v ta namen organizirajo študijski ogledi
prizorišč lokalnih oboroženih spopadov, nato pa se po pogovorih z
udeleženci spopadov ugotovi, kako so se v praksi izkazala posamezna
orožja in oprema, taktični postopki, norme mirnodobnih doktrin idr.
Znano je, da vojaške visoke šole med študijem posvečajo veliko pozor-
nost študijskim potovanjem, na katerih ima v miru pomembno vlogo
seznanjanje z vojaškogeografskimi dejavniki, seznanjanje s tujimi obo-
roženimi silami idr.

3) V tretjo podskupino se razvrščajo raziskave, v katerih se odkrivajo
novi pojavi in njihove lastnosti, novi dejavniki (ki so vplivali na te po-
jave), nova stanja in nove težnje; leta 1999, takoj po končani letalsko-
raketni operaciji Nato »The Allied Force«, so na Kosovo prišle številne
skupine raziskovalcev, da bi ugotovile (ne)učinkovitost zračnih udarov,
v katerih so bila uporabljena najsodobnejša vodljiva orožja.

Preverjeni rezultati teh udarov so se bistveno razlikovali od uradnih spo-
ročil, ki so jih predstavniki Nato za stike z javnostmi posredovali med po-
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tekom operacije. Ugotovljeno je, da je temeljni vzrok razkoraka med oce-
nami, ki jih je Nato sporočal med potekom operacije, in rezultati, ki so
jih ugotovile skupine raziskovalcev po vojni, tičal v uspešno uporabljenih
metodah maskiranja, s katerimi je Vojska Jugoslavije zmanjšala svoje iz-
gube na ta način, da je množično razmeščala makete tankov, topov, vozil
in drugih lažnih ciljev; ker piloti Nato niso smeli napadati z višin pod
5.000 metrov (le tako so se namreč lahko izognili ognju topov in raket
enotovne zračne obrambe VJ), so jih zasipali z bombami in raketami, saj
jih z dovoljenih višin napada niso mogli razlikovati od dejanskih ciljev.

Z vidika praktične uporabe rezultatov raziskav se raziskovanja delijo
na:
a) Temeljne (fundamentalne) raziskave imajo cilj dvigniti splošno znans-

tveno raven, pri čemer mnogih rezultatov raziskav ni mogoče (ali pa se
jih sploh ne namerava) takoj uporabiti v praksi; v to skupino bi lahko
vključili npr.: 1) projekt t. i. vojne zvezd (Star War), ki je zaživel še v
času ameriškega predsednika Ronalda Reagana; v ta projekt so doslej
vložili že več deset milijard dolarjev samo zato, da bi s poskusi ugoto-
vili, kateri sistemi za uničevanje balističnih raket v vesolju obetajo več
od drugih; 2) sedanje raziskave posledic uporabe genetskega inženirin-
ga v domeni bioloških orožij nove generacije, ki jih opravljajo zato, da
bi pravočasno formulirali smernice za protiukrepe, nova zaščitna ce-
piva, zaščitno in detekcijsko opremo, 3) raziskave, ki se ukvarjajo z
najustreznejšo sestavo ameriške divizije 21. stoletja, ki naj bi bila obo-
rožena in opremljena z energetskimi orožji visoke udarne moči, neu-
bojnimi orožji (non-lethal weapons) in novimi vrstami teledirigiranih
platform, s katerimi bi lahko udejanili koncept t. i. digitalnega bojišča
(digital battlefield) itd.

b) Aplikativne ali uporabne raziskave imajo praktične cilje, kot so na pri-
mer: (1) odkrivanje načinov mobilizacije, ki zagotavljajo najhitrejši
potek mobilizacije in razvoj oboroženih sil, upoštevajoč sodobna
sredstva za zveze (mobilni telefoni, internet idr.), sodobna transportna
sredstva, sodobne načine (de)konzervacije orožij idr.; (2) odkrivanje
novih načinov maskiranja enot, da bi se na najmanjšo možno mero
zmanjšale njihove izgube zaradi nasprotnikovega obstreljevanja s
(samo)vodljivimi izstrelki, nasprotniku pa v največji možni meri otežili
ugotavljanje dejanskega stanja po izpeljanih udarih s (samo)vodljivimi
izstrelki ipd.

c) Razvojne raziskave se opirajo na rezultate temeljnih in uporabnih razi-
skav, njihov namen pa je ugotoviti, kakšni bi morali biti konkretni
oborožitveni sistemi in oprema, da bi lahko oborožene sile uspešno
opravljale naloge v obdobju naslednjih 5–10 let. Razvojne raziskave so
posebno pomembne v domeni vojaške tehnike, kjer je pri določanju
lastnosti in proizvodnji novih orožij treba že na samem začetku razvoja
ugotoviti, katera (proti)sredstva razvija nasprotnik, in poiskati tehnič-
ne in taktične rešitve, da se jih izniči.
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Pomembno je poudariti, da so problemske situacije v vojaški teoriji in
praksi lahko zelo različne, odvisno od tega, ali potekajo raziskave na po-
dročju strategije, operatike, taktike, logistike, vojaškotehničnih ved ipd. Za
poveljnika in štab, ki v bojni praksi npr. pripravljata prehod brigade čez
naraslo reko, je glavni problem najti način najhitrejšega in najvarnejšega
prehoda, kar pa ni odvisno le od izurjenosti enot in razpoložljivih inženir-
skih sredstev in opreme (prenosnih mostov, samovoznih splavov, amfibij-
skih vozil, gumijastih čolnov, improviziranih splavov idr.), ampak tudi od
širine in globine reke, hitrosti toka, oblike in geološke strukture rečnega
dna in dostopov do reke (ali so poplavljeni, močvirni idr.), prav tako pa
tudi od nasprotnikove obrambe in od tega, ali se poveljnik in štab pri pre-
hodu čez reke lahko opreta na helikopterski transport, rečno flotiljo, civil-
ne splave in čolne ipd. Za samostojnega raziskovalca, ki ima dovolj časa za
raziskave in preučuje probleme prehodov čez reke v vojnah ali na vajah, je
glavni problem izbira vzorcev (ne)uspešnih brigadnih forsiranj rek ter iska-
nje korelacije med različnimi načini forsiranja rek in dejavniki, ki so bis-
tveno vplivali na (ne)uspeh prehodov čez reke. Na podlagi takšne analize
lahko nato oblikuje 2–3 najprimernejše opcije prehoda čez reko.

Okoliščine »časovne stiske«, v katerih v opisanem primeru delujeta
poveljnik in štab, oziroma »obilje časa«, ki ga ima na voljo raziskovalec,
se bistveno razlikujejo, kar od reševalcev problemov zahteva izbiro različ-
nih metod. Poveljnik in štab lahko sicer uporabljata zemljevide, a morata
predvsem upoštevati rezultate inženirskega in obveščevalnega izvidova-
nja rečnega korita in bregov, saj je prav od teh podatkov – ki jih vseh pra-
viloma ni najti na zemljevidih – bistveno odvisno, kje, kako, kdaj in s ka-
terimi sredstvi bo enota lahko najuspešneje forsirala reko. Raziskovalec
rešuje svoj problem z vpogledom v različne operacije, ki so jih opisali
drugi raziskovalci, da bi z njihovo podrobno analizo in posplošitvijo pri-
šel do sklepa, do katerega se poveljnik in štab sploh ne moreta dokopati,
saj jima je obzorje zoženo na konkretni primer, za katerega iščeta rešitev.
Šele ko raziskovalec opravi naštete časovno potratne raziskave, lahko
oblikuje več inačic forsiranja reke, ki jih nato enote na vajah ali v praksi
izvedejo, da se zanesljivo ugotovi, katera od njih je (naj)uspešnejša. Očit-
no so pri poveljniku in štabu v ospredju veščine, pri raziskovalcu pa
imajo glavno vlogo povsem drugi dejavniki.

Načrtovanje raziskave

Načrtovanje ali projektiranje raziskave je tudi v vojaških vedah znanstve-
na in strokovna dejavnost, ki temelji na miselnem, metodsko korektnem
postopnem prodoru do bistva raziskovanega problema, da bi – s pomočjo
tega prodora – prišli do novih spoznanj o različnih vidikih vojskovanja ali
bojevanja.
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Temeljna zgradba, na katero se opira načrtovanje raziskave, ki je hkra-
ti tudi sestavni del te zgradbe, je – kot smo že omenili v prejšnjem po-
glavju – raziskovalni postopek. Njegovi sestavni deli so: načrtovanje razi-
skave (1), organizacija in izvedba raziskave (2), preverjanje rezultata
raziskave (3) in oblikovanje poročila o dosežkih raziskave (4). Za samo
načrtovanje raziskave bi lahko v prispodobi rekli, da je neka vrsta »kog-
nitivnega inženiringa«206. V prvi vrsti je to intelektualna dejavnost, v ka-
teri je bistveno, da raziskovalec z razumom dojame problem, ki ga razi-
skuje (1), da ga razmeji od ostalih problemov (s katerimi je ta problem
povezan) (2), da vzpostavi zvezo med njim in obstoječimi dosežki vojaš-
kih ved (3), da postavi podmeno o rešitvi problema in med množico
metod izbere primerno, s katero bo dosegel rešitev problema (4), in da na
koncu časovno-prostorsko poveže dejavnosti vseh raziskovalcev, kadar
tudi ti sodelujejo pri reševanju problema (5). Ker ne gre le za sinhroniza-
cijo dejavnosti, ampak predvsem za kompleksen logični postopek, ki
zahteva zelo dobro poznavanje dosežkov vojaških ved, še posebno pa ra-
ziskovalnih metod in njihovih možnih dometov ter pomankljivosti, je
treba za vodje projektov izbrati izkušene in metodološko dobro podkova-
ne strokovnjake. Drugače se lahko projekt z veliko verjetnostjo spremeni
v svoje nasprotje, saj obstaja realno tveganje, da bo zašel v slepo ulico in
da bo – vzlic porabi sredstev in časa – kot končni rezultat odkril že znane
pojave, dejstva, norme ali vzročno-posledične zveze.

Pred končno izbiro problema, ki bo predmet raziskovanja, je treba
najti odgovore na več vprašanj o upravičenosti raziskovanja in stopnji ak-
tualnosti problema (a), o težavah, ki se bodo verjetno pojavile med razi-
skovanjem (b), o tem, ali bo treba vzpodbuditi dodatna raziskovanja dru-
gih problemov kot pogoj za rešitev osnovnega problema (c), o tem, ali so
na voljo ustrezni kadri, infrastruktura, literatura in denarna sredstva ter
čas, ki bo potreben, da se problem reši do predvidenega roka (d).

Projekt se nikakor ne sme zamenjati z idejno shemo raziskovanja, če-
tudi mu je ta res podobna. Idejno shemo namreč izdela izvajalec projek-
ta, ki naročnika raziskave vzpodbudi, da sprejme sklep o začetku raziska-
ve. Podobno kot projekt namreč vsebina idejne sheme zajame: naslov
raziskovanega problema (1); spoznanja, ki naj bi jih pridobili z raziskova-
njem (2); osnovno hipotezo o rešitvi (3); praktični in teoretični pomen
raziskovanja (4) ter prostorske, časovne, kadrovske in materialne okvirje
(5). Vendar pa ta idejna shema v sebi še vedno nima znanstvene zamisli
za rešitev problema, ki je brez dvoma najpomembnejši del vsakega razi-
skovalnega načrta.
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Counter-Revolution of Science; Collier-Macmillan Limited, London 1955).



234

Znanstvena zamisel za rešitev problema

Upoštevati je treba, da novejša vojaška metodološka teorija poudarja
predvsem vlogo dveh temeljnih strukturnih delov raziskovalnega projek-
ta, ki jih ne vsebuje idejna shema; to so: (1) znanstvena zamisel in (2) iz
nje izpeljani načrti raziskav. Znanstvena zamisel je teoretsko-logični del
projekta, od čigar trdnosti in utemeljenosti je odvisen celoten potek razi-
skav, vključno z njihovim končnim rezultatom. Znanstvena zamisel mora
vsebovati odgovore na tri temeljna vprašanja: kaj se raziskuje (1), zakaj
se raziskuje (2) in kako se raziskuje (3).

Odgovor na prvo vprašanje je v bistvu natančna opredelitev predmeta
raziskav. Predmet raziskav je pri tem lahko širši ali ožji od raziskovanega
problema. Zato je izredno pomembno čim natančneje določiti naslov ra-
ziskovanega problema in ga razmejiti od drugih problemov. V praksi se
dokaj pogosto srečamo z vprašanjem, ki ga običajno postavljajo znanja
željni študenti in ki se glasi: s katero logično metodo je pravzaprav najbo-
lje pričeti raziskavo – z indukcijo ali z dedukcijo? Obe sta neke vrste Scila
in Karibda sodobne znanosti. Če bi opredelitev želeli doseči z indukcijo
(torej z zbiranjem dejstev), bi to pomenilo, da zbiramo dejstva, še preden
nam je znano, katera med neskončnim številom dejstev, ki obstajajo, so
bistvena. In če bi opredelitev želeli doseči z dedukcijo, bi to pomenilo, da
bi za izhodišče izbrali ugibanja ali tradicionalne trditve, še preden bi
spoznali značaj raziskovanega problema.

Izkušenejši raziskovalci se tej Scili in Karibdi izognejo tako, da razi-
skavo začnejo s problemom, ki povzroča težave v praktični ali teoretični
situaciji. V žarišču je torej specifičen problem, katerega podlaga je rado-
vednost, ki se porodi, kadar o čem nimamo dovolj znanja, do tega znanja
pa ne moremo priti z učenjem. Zato se pogosto pokaže koristno, če se
problem opredeli kot hipoteza ali kot vprašanje, saj je dobro znan prego-
vor, da je pravilno zastavljeno vprašanje že polovica odgovora.

Pri izbiri problema raziskave je treba spoštovati več kriterijev, med ka-
terimi imajo vso prednost in so zato najbolj znani207: (1) novost proble-
ma, (2) pomembnost in uporabnost rešitve problema za prakso, (3) stop-
nja zanimanja strokovne javnosti za rešitev problema, (4) strokovnost
raziskovalca, (5) razpoložljiva oprema in druge zahteve, ki so povezane z
raziskovanjem, (6) podpora tistih, ki odločajo o (ne)ustreznosti raziskova-
nja, (7) stroški raziskovanja, (8) tveganja in težave, do katerih lahko pride
med raziskovanjem, (9) razpoložljiv čas, (10) aktualnost rezultatov razi-
skav v trenutku, ko bodo končane, in (11) možnosti za rešitev problema s
pomočjo raziskovanja; tudi te so enako pomembne, saj »diagnoza« oziro-
ma odkritje vzroka kakega pojava ali procesa še ne pomeni, da smo s tem
odkrili »terapijo« za izboljšanje stanja.
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Če mora npr. izvajalec projekta analizirati bojna delovanja na gorskem
zemljišču v prvi svetovni vojni, lahko problem opredeli kot vprašanje,
kakšne so bile značilnosti bojnih delovanj v visokogorju med prvo svetov-
no vojno; če se pri tem na hitro odloči za vzorec operacij na soški fronti,
je očitno, da je raziskavo visokogorskega bojevanja hudo poenostavil, saj
je hote ali nehote prezrl, da so med prvo svetovno vojno operacije z večji-
mi razsežnostmi, večjo dinamiko in globljimi prodori od tistih na soški
fronti potekale v Karpatih, na Balkanu (Kajmakčalan) in predvsem na
Kavkazu. S tem da je naslov zožil na področje, ki ga sam bližje pozna in
za katerega že ima vire, si je sicer zelo olajšal delo, a je hkrati izpustil di-
namične operacije na Balkanu, v Karpatih in na Kavkazu. Ker pa je zožil
temo o visokogorskem bojevanju v prvi svetovni vojni na soško fronto in
na statične operacije, ki so potekale na njej (edino izjemo predstavlja av-
strijsko-nemški prodor pri Kobaridu leta 1917), je temo v resnici sploh za-
menjal. Tak način zamenjave tem v praksi ni redek, vendar raziskovalec s
tem prav gotovo ne bi mogel dobiti vpogleda v celoto problematike viso-
kogorskega vojskovanja in odkriti dejavnikov, ki so v prvi svetovni vojni
omogočili napadalcem, da so se kljub močnim topografskim položajem
branilcev uspešno prebili čez Prokletije do Jadrana oziroma prek Karpa-
tov do panonskega nižavja ter prek Kavkaza do obrobja Iraka in Sirije.

Pogosto se pri ambicioznejših začetnikih pojavlja nasprotna težnja od
pravkar opisanega »redukcionizma«; kaže se v tem, da raziskovanemu
problemu dajo preširok naslov. To pozneje verižno potegne za seboj pre-
široko opredelitev predmeta raziskav, ki mu nato začetnik med raziskavo
ni kos. Tako je npr. eden od študentov raziskovalcev dal svoji temi naslov
Optimizacija zračne obrambe RS (Republike Slovenije), potem pa pri opre-
delitvi predmeta, ki ga je želel raziskati, kot predmet raziskave opredelil
in opisal načela organizacije zračne obrambe. Popolnoma razumljivo je,
da na tak način, ko se niti dotaknil ni analize zračne grožnje niti analize
občutljivosti možnih ciljev napadov v Sloveniji, ni mogel opredeliti struk-
ture sistema zračne obrambe Republike Slovenije, še manj pa njegove op-
timizacije. 

Tema ga je napeljala na taksativno naštevanje načel in želja, ki pa niso
imele nobene zveze z realnimi zmogljivostmi slovenskega obrambnega
proračuna, Njegova raziskava ni dala odgovora na vprašanja, kakšni bi
bili zračni cilji ter kakšne podsisteme in koliko podsistemov za odkriva-
nje ciljev, za boj z zračnimi cilji, za poveljevanje silam zračne obrambe, za
podporo sil zračne obrambe in doktrino ter kakšne strokovnjake bi
moral imeti sistem zračne obrambe Republike Slovenije; iz tistega, kar je
v obliki naštevanja načel ponudil kot »rešitev«, ni bilo možno ugotoviti,
kakšen bi moral biti optimalni spoj teh podsistemov in ali Republika Slo-
venija sploh ima sredstva za takšen spoj. Ta primer kot tudi številni drugi
primeri »zamenjave tem« kaže, da je neskladje med naslovom teme in
predmetom raziskav privedlo do tega, da se je za omenjenim obetajočim
naslovom skrivala popolnoma drugačna vsebina.
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Drugo vprašanje, zastavljeno v začetku tega poglavja, pa je, kaj je cilj
raziskave. Z vidika cilja, ki se želi doseči, se raziskave delijo na deskrip-
tivne (ali opisne), klasifikacijske (ali razvrščevalne), eksplanacijske (ali
pojasnjevalne) in prognostične (ali napovedne). Deskriptivne raziskave
so primerne, kadar gre za pojav novih oborožitvenih sistemov, novih vrst
podpore in oskrbljenosti (npr. informacijske podpore), novih vrst bojnih
delovanj (npr. udari z energetskimi orožji) ipd. V predstavljenem primeru
s področja zračne obrambe bi ravni znanja in izkušenj začetnika verjetno
veliko bolj ustrezala deskriptivna raziskava, ki bi imela naslov Sistem
zračne obrambe RS, ukvarjala pa bi se s popisom in opisom obstoječih
podsistemov odkrivanja zračnih ciljev, podsistemov za uničevanje zrač-
nih ciljev idr. Temu bi začetnik prav gotovo bil kos, saj bi moral le opisati
obstoječe stanje. 

Do podobnega primera nasprotja med naslovom teme in izbrano me-
todo je prišlo tudi pri študentu, ki je dal temi naslov Razvoj Slovenske voj-
ske v naslednjem desetletju, kot metodo za izbiro in nabavo orožij za Slo-
vensko vojsko pa je uporabil letopis, v katerem so bila predstavljena
sodobna orožja z letnikom, v katerem je začel pisati temo, ki pa bodo za-
gotovo zastarela do konca naslednjega desetletja, ko naj bi bil razvoj Slo-
venske vojske končan.

Odgovor na tretje vprašanje vsebuje na eni strani opredelitev hipoteze,
na drugi pa izbiro metode, s katero se dokazuje ali zanika njena točnost.
V vsaki znanstveni zamisli rešitve problema mora obstajati hipoteza, ki
vsebuje miselne domneve v obliki pojmov in stališč o možnem novem
spoznanju oziroma o odkritju in lastnostih novega pojava. Kot viri za ob-
likovanje hipotez se lahko uporabijo: metoda indukcije, metoda dedukci-
je, metoda analogije, raziskovalčeve osebne izkušnje ali zdrav človeški
razum kot upor proti sprejetim normam oziroma sklepom drugih razi-
skovalcev.

Hipotezo običajno sestavljajo trditev in vsaj dve spremenljivki (variab-
li), od katerih je ena odvisna in druga neodvisna. Vzemimo, da se hipote-
za npr. glasi: »Če se razdalja med napadajočimi enotami in ognjenim
valom lastne artilerije za podporo zmanjšuje, se povečuje verjetnost us-
pešnega nevtraliziranja nasprotnikovih odpornih točk, obenem pa naraš-
ča tveganje, da bo ognjeni val povzročil izgube lastnim silam«. V hipotezi
so trditve »povečuje se«, »zmanjšuje« in »narašča«, medtem ko sta »ver-
jetnost nevtraliziranja« in »tveganje izgub lastnih sil« odvisni spremen-
ljivki, pri tem pa je »razdalja« neodvisna spremenljivka.

Na tem primeru se vidi, da vsebuje znanstvena zamisel ključne ideje,
za katere je raziskovalec prepričan, da vodijo do pravilne rešitve proble-
ma. Te ideje morajo biti povezane s predmetom raziskav in s cilji razi-
skave, prav tako pa morajo biti takšne, da jih je možno dokazati z izbra-
no raziskovalno metodo. V omenjenem primeru je v hipotezi opisana
vzročno-posledična zveza med razdaljo ognjenega vala, ki se pomika
pred napredujočimi enotami, in izgubami branilca in napadalca. Z merje-
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njem te razdalje in pripadajočih izgub branilca in napadalca na vzorcu
bojev in bitk je možno eksaktno ugotoviti, pri kateri vrednosti razdalje je
imel napadalec minimalne izgube, branilec pa največje. Seveda se ta
vrednost razlikuje pri uporabi različnih vrst streliva, odvisna pa je tudi
od tega, ali napadajo pehotne, mehanizirane in oklepne enote, ter kako
opravljajo svojo vlogo artilerijski opazovalci, ki imajo nalogo koordinirati
dejavnosti artilerije z enotami, ki jih artilerija podpira.

Kakovost (oblikovanja) hipoteze je odvisna od raziskovalčevega zna-
nja, njegove sposobnosti, da odkrije in spozna resničnost ali neresnič-
nost česa, in ustvarjalne domišljije, ki mu omogoča, da si v mislih dočara
manjkajoče delčke. V vojaških vedah se v taktiki kot hipoteze pogosto
pojavljajo opcije uporabe sil, ki se nato preverjajo na bojišču, na poligo-
nih ali na vojnih igrah oziroma na vajah. Poleg teh hipotez so v enotovni
praksi v obveščevalnih analizah pogoste hipoteze o obstoju osebnosti
(npr. poveljnik nasprotnikove oklepne enote je general N. N.), obstoju
enot (npr. na položaju A je prvi artilerijski divizion), obstoju namer (npr.
nasprotnik pripravlja zračni desant v rajonu C) in podobno. Podobne so
jim hipoteze o številu in kakovosti moštva in orožij, ki jih ima nasprot-
nik, njihovi bojni pripravljenosti, izgubah idr.

V nasprotju s temi deskriptivnimi hipotezami so v klasifikacijskih hi-
potezah trditve, ki vsebujejo razčlenitev. V takšne hipoteze raziskovalca,
ki raziskuje problem organizacije protidesantne obrambe in mora zato
najprej ugotoviti grupiranje napadalca, sodi npr. hipoteza: »V pomorsko-
zračnem desantu se tretjina pripadnikov in tehničnih sredstev desanta
prepelje s helikopterji, tretjina z desantnimi čolni in tretjina z amfibijski-
mi oklepnimi vozili.« S to hipotezo raziskovalec opredeli strukturo de-
santnih sil in njihovo ešaloniranje. Hipoteza je dokazljiva s pomočjo ana-
lize vzorca pomorsko-desantnih vaj, ki v Sredozemlju potekajo redno 3-
do 4-krat letno. Z zbiranjem podatkov o vajah Nata v obdobju zadnjih
10–15 let se lahko sestavi dovolj velik vzorec in z njegovo statistično ana-
lizo potrdi veljavnost hipoteze o strukturi desanta. Od veljavnosti te hi-
poteze je za tem odvisno, kako bo branilec razporedil v prostoru sile pro-
tidesantne obrambe in katera orožja bo uporabil, da bo zagotovil
uspešno obrambo globine bojne razporeditve, kamor se lahko izkrca heli-
kopterski desant, ter da bo uspešno obranil obalni rob in plažo, kamor se
lahko izkrcajo amfibijska vozila in mornariška pehota.

Pri iskanju najustreznejšega načina protidesantne obrambe obale se
lahko oblikujeta dve hipotezi: po prvi se obramba izvaja z vnaprejšnjo
razporeditvijo obrambnih sil na ključnih smereh, po drugi se obala in
prostor pred njo opazujeta, vse sile pa držijo v rezervi v zaledju obale, da
bi jih uporabili šele takrat, ko se bo nasprotnik izkrcal. Znano je, da je
turški vojskovodja Kemal paša v prvi svetovni vojni po nasvetu nemškega
generala von der Golza zelo uspešno uporabil drugo varianto za obrambo
črnomorskih prelivov. Ko pa so prav to v drugi svetovni vojni poskusili
ponoviti Nemci v zahodni Franciji, jim ni uspelo, ker so zaradi uspešnega
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zavezniškega dezinformiranja in maskiranja prave desantne cone zamu-
dili s pravočasnim protiudarom.

Pojasnjevalne hipoteze imajo praviloma najvišjo informacijsko vred-
nost. Mednje sodijo hipoteze dveh vrst. Prve govore o povezanosti varia-
bel ali pojavov, druge pa o vzročno-posledični zvezi med njimi. Kot pri-
mer oblikovanja pojasnjevalnih hipotez lahko omenimo, da sta pred
izbruhom druge svetovne vojne v nemški vojski obstajali dve osnovni
skupini izvedencev z različnimi hipotezami o vplivu tankov na sestavo
bodoče nemške kopenske vojske (KOV). Prvo večjo in vplivnejšo skupino
so sestavljali »tradicionalisti«, ki so zatrjevali, da bo v KOV tudi v prihod-
nji vojni osnovni rod pehota, ki ji bodo tanki potrebni le za podporo
(»premični bunkerji«); druga skupina so bili»modernisti«, ki pa so bili
prepričani, da so sodobni tanki postali temeljna udarna sila KOV in da
bo zato pehota dobila pomožno vlogo – da jim bo odpirala pot in izkoriš-
čala njihove rezultate.

Nemški general Heinz Guderian, privrženec »modernistov«, je pravil-
nost svoje hipoteze utemeljeval z eksplikativno hipotezo, za katero je iz-
bral 300 km široko srednjeevropsko vojskovališče. Tu je 100 km nepri-
merno za uporabo tankov, 100 km je delno primerno, 100 km pa je za
uporabo tankov idealno. Za primer je vzel tradicionalno vojsko, ki ima
100 pehotnih divizij, od katerih ima vsaka svoj tankovski bataljon. Če bi
te divizije branile 300 km, bi tretjina vseh divizij imela na voljo tanke, ki
jih sploh ne bi mogla uporabiti, dodatna tretjina bi svoje tanke lahko
uporabila le delno uspešno, samo tretjina vseh divizij pa bi svoje tanke
lahko uporabila uspešno. Nato je vzel kot antitezo sodobno vojsko, ki bi
iz divizijskih tankovskih bataljonov sestavila 11 tankovskih divizij in jih
vse osredotočila na tistem sektorju 100 km, ki je nudil ugodne možnosti
za uporabo tankov. Te divizije bi na sektorju preboja z lahkoto prebile
klasično obrambo pehotnih divizij, ki so takrat imele po 50 protitankov-
skih topov. S takšnim ofenzivnim argumentiranjem je uspel nemškemu
generalštabu zelo prepričljivo dokazati nujnost ustanavljanja velikih ok-
lepnih grupacij. Ko so preverjali Guderianovo hipotezo, se je nato leta
1940 v Franciji izkazalo, da so Nemci z uporabo tankovskih prebojnih kli-
nov uspešno prebili francosko obrambo, četudi so francosko-britanske
sile takrat imele skupno 4.800 tankov, Nemci pa le 2.800 tankov, in sicer
zato, ker so jih znali osredotočiti na pravem mestu.

Pri prognostičnih hipotezah se pogosto predvideva, kako se bo razvijal
kak oborožitveni sistem v obdobju naslednjih 5–10 let, ali pa se za isto
obdobje prognozira, kako številčne bodo in kako opremljene in oborože-
ne brigade KOV, pomorske eskadre, zračne flote ipd., oziroma kakšno
doktrino bodo imele druge oborožene sile. Vzemimo za primer tanke: po
drugi svetovni vojni je imela prva generacija tankov topove kalibra 100
mm in 150 mm debele oklepe, druga generacija je imela topove kalibra
105–115 mm in oklepe, debele 300–400 mm, potem pa tretja generacija
topove kalibra 120–125 mm in oklepe z zaščitno močjo, ki ustreza 600–
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700 mm debelemu jeklenemu oklepu, zato je iz tega možno napovedati,
da bo naslednja generacija tankov imela topove kalibra 130–140 mm in
oklepe z zaščitno močjo 800–1000 mm jekla. Toda prognostična hipoteza,
ki bi upoštevala le trenda rasti kalibrov in debeline oklepov, bi bila nepo-
polna, če ne bi upoštevala, da bodo zaradi napredka novih tehnologij v
domeni elektronike, računalniške tehnike in kibernetike tanki nove ge-
neracije imeli tudi nove vrste izstrelkov (vodljive granate, od katerih bodo
ene posebej konstruirane za uničevanje oklepnih ciljev, druge za uničeva-
nje helikopterjev, tretje za uničevanje pehote, oborožene s protitankov-
skimi vodljivimi orožji) in sisteme za avtomatično odkrivanje protitan-
kovskih izstrelkov (ki se bližajo tanku) ter njihovo onesposabljanje s
protiprojektili in drugimi sredstvi bližnje obrambe (drozd, štora, arena).

Pri načrtovanju je možno narediti napako s tem, da se ne upoštevajo
znane informacije, hkrati pa lahko raziskovalca ovirajo njegove lastne ne-
potrebne omejitve, ki izhajajo iz njegovih predsodkov, svetovnega nazo-
ra, njegovega podrejenega položaja v vojaški organizaciji (povezanega s
»strahom pred nadrejenimi«) ali konformizma. Tuja vojaška praksa
pozna različne primere takih napak. 

Neposredno pred nemškim napadom na ZSSR so v Rdeči armadi zelo
surovo obračunali z vojaškim teoretikom generalom Levom Svečinom, ko
so ga obsodili na smrt, njegov »zločin« pa je bil, da je uspehe nemške voj-
ske na Poljskem in v Franciji pripisoval uporabi doktrine bliskovite vojne
(Blitzkrieg), zaradi česar je v Rdeči armadi vneto zagovarjal obrambo in
razvoj sil za izvajanje globokih obrambnih operacij. Zdel se mu je zdel
povsem napačen sklep, s katerim so v ZSSR tik pred vojno odvzeli pehot-
nim divizijam vse tanke, da bi iz njih lahko – po vzoru na Nemce – sesta-
vili čim več tankovskih divizij. Svečin je trdil, da so tankovske divizije
sicer zelo potrebne, a tanke morajo imeti v svoji sestavi tudi pehotne di-
vizije, ker bodo izpostavljene nemškim oklepnim udarom. To je bila po-
sredna kritika uradne sovjetske ofenzivne doktrine, ki je gradila na ak-
siomu, da bo Rdeča armada že v začetnem obdobju vojne izvajala
globoke ofenzivne operacije na tujih ozemljih, za kar bo potrebovala čim
več tankovskih enot. Premik enot Rdeče armade k zahodnim mejam
ZSSR je bil torej po Svečinovih presojah ukrep, ki je nemški vojski odprl
pot za uspešno bliskovito vojno tudi proti ZSSR. 

Drugi sovjetski raziskovalci so se ustrašili, da še sami ne bi doživeli
njegove usode, in čeprav so nemške oborožene sile dosegale leta
1939–1940 na Zahodu bleščeče uspehe, medtem ko so imele sovjetske
hude težave v vojni proti Finski, so še naprej nekritično zagovarjali ofen-
zivno doktrino Rdeče armade in »zgodovinsko nujnost« ustanavljanja
tankovskih enot na škodo pehotnih divizij, ki so zato nemški napad do-
čakale brez oklepne tehnike. Zaradi takšne »avtocenzure« raziskovalcev
je Rdeča armada v začetnem obdobju vojne z nacistično Nemčijo dožive-
la mnoge hude poraze. Pri dokazovanju hipotez je treba spoštovati dolo-
čena pravila:
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a) Teze morajo imeti določen pomen za nova spoznanja.
b) Stališča, ki izražajo teze, morajo biti natančna, jasna in oblikovana v

skladu s pojmovnim aparatom vojaških ved.
c) Argumenti morajo biti prav tako oblikovani in podani jasno in natančno.
č) Argumenti morajo biti neodvisni od tez.
d) Dokazovanje mora potekati v skladu s pravili logičnega sklepanja.
e) Teze se med dokazovanjem ne smejo spreminjati.
f) V postopku dokazovanja je treba uporabljati resnična stališča.

Hipoteza mora biti tesno povezana z metodo, ki se bo uporabila za njeno
dokazovanje. Ambiciozno zastavljena hipoteza, ki se ne da dokazati z iz-
brano metodo, sicer morda lepo zveni, a je podobna načrtu lepe zgradbe,
ki se bo sesula, če ne bo zgrajena na trdni geološki podlagi. Tako je npr.
študent, ki je izbral za diplomsko delo naslov teme Temeljne značilnosti 
informacijskih delovanj ZRJ med zavezniško operacijo The Allied Force (leta
2000), postavil za svoje delo hipotezo, da je Milošević z informacijskimi
delovanji poskušal izničiti vojaško zmago Zahoda, ker se je zavedal, da
ne more zmagati. Namesto da bi torej študent v svojem delu dokazal, ka-
tere so bile temeljne značilnosti informacijskih delovanj ZRJ, je očitno za-
menjal temo, saj se je lotil poskusov Miloševića, ne pa institucij ZRJ kot
države. Namesto analize delovanj zveznega in republiških ministrstev za
informiranje ter ministrstev za notranje zadeve, za zunanje zadeve in za
obrambo, tiska, radia in TV, nevladnih organizacij (skupin, ki so organi-
zirale rok-koncerte, skupin, ki so sklenile »živi zid« na mostovih, demon-
strantov v diaspori, režimskih »batinaških« skupin, ki so obračunavale z
opozicijo, ipd.), se je diplomsko delo omejilo na nekaj splošno znanih
primerov propagande. Ker je bila torej hipoteza v popolnem razkoraku z
naslovom teme, je razumljivo, da niso mogle biti predstavljene prave zna-
čilnosti informacijskih delovanj ZRJ, vključno z uspehi in neuspehi.

Odtod izhaja imperativ, da je treba hipoteze vedno oblikovati ob upo-
števanju realnega okvirja posameznih metod, ki jih mora zato razisko-
valec že vnaprej zelo dobro poznati, preden se sploh loti oblikovanja hipo-
tez. Če se npr. raziskuje učinkovitost konkretnega oborožitvenega
sistema, recimo novega topa, ki je prišel v oborožitev, bi za dokazovanje
hipoteze o njegovi točnosti, natančnosti, zanesljivosti in rušilni moči bilo
povsem napačno izbrati metodo analize vsebine tekstov, ki se ukvarjajo z
njegovo učinkovitostjo; pravilno bi bilo izbrati metodo poskusnega strelja-
nja, da bi prišli do vzorca rezultatov streljanja, potem pa bi te rezultate ob-
delali in posplošili s pomočjo statistične metode. Šele po končani analizi
zbranih podatkov bi lahko potrdili verodostojnost postavljenih hipotez.

Zelo koristno je, če se pred uporabo konkretne metode dokazovanja
verodostojnosti formulirane hipoteze preveri, ali izbrana metoda res daje
točne rezultate. Avtor teh vrstic sem leta 1982 v svoji doktorski disertaciji
za reševanje problema učinkovitosti protiladijskih udarov po desantnih
ladjah izbral matematično metodo, utemeljeno na zakonih teorije verjet-
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nosti; v skladu s tem sem se oprl na zakon Kolmogorova in ga prilagodil
tako, da je upošteval tudi verjetnosti prodora protiladijskih projektilov
skozi pas ladijske protiprojektilske obrambe. Pri preizkušanju tako dob-
ljenega originalnega matematičnega modela na primerih protiladijskih
napadov v jomkipurski vojni (oktobra 1973) sem leta 1983 ugotovil, da se
rezultati modela 95-odstotno ujemajo z rezultati dejanskih bojev na
morju, kar pa ni veljalo za falklandsko vojno (leta 1982), kjer so bili rezul-
tati modela približno 3-krat večji od tistih, ki so jih res dosegli argentin-
ski piloti v napadih na britanske ladje.

Ker je bila razlika bistvena, sem za hipotezo, da preverim vzrok razha-
janja rezultatov v falklandski vojni, izbral trditev, da so podatki, s kateri-
mi vstopa v model, netočni. Nadaljnjo raziskavo sem nato usmeril v pre-
verjanje točnosti podatkov. Ko so naslednje leto britanske ladjedelnice in
admiralštab morali seznaniti javnost s povečanim obrambnim proraču-
nom (t. j. s stroški za popravila poškodovanih ladij), je prišlo na dan, da
so mnoge argentinske težke bombe, ki so sicer zadele britanske ladje,
neeksplodirane obtičale v njihovi konstrukciji ali pa so prebile ladijsko
pločevino in končale svojo pot v morju. Vzrok za to se je skrival v dejs-
tvu, da so argentinski piloti odmetavali bombe iz nizkega leta med otoki,
nizek let pa jim je zagotavljal, da so se izogibali britanskim radarjem in
nevarnemu raketnemu ognju ladijske zračne obrambe. Vžigalniki argen-
tinskih bomb so imeli varnostne mehanizme, tako da bombe niso mogle
ogroziti pilota in letala, tudi če je svoj ubojni tovor odvrgel s premajhne
višine (letalo bi se v tem primeru znašlo v coni eksplozije lastne bombe),
saj se na tako majhnih višinah napada vžigalniki niso mogli aktivirati.
Bombe so sicer imele kinetično energijo in so zadetim ladjam povzročile
mehanične poškodbe, a niso eksplodirale.

Ko sem seštel število potopljenih britanskih ladij in število ladij, ki so
jih bombe sicer zadele in bi se potopile, ker so bile zadete v življenjsko
pomembne točke (skladišča goriva, skladišča streliva, odsek pogonskih
sistemov idr.), vendar bombe niso eksplodirale (ladje so bile zapisane v
sezname za popravilo), potem pa dobljeno vsoto primerjal z izračunom
modela, so se tudi v tem primeru rezultati modela in dejanski rezultati
ujemali 95-odstotno. Na podlagi dokazane verodostojnosti metode sem
nato lahko uspešno nadaljeval raziskavo uspešnosti protiladijskih udarov
po desantnih ladjah.

Zelo pogosto pa se zgodi, da raziskovalci aksiomatsko izhajajo iz toč-
nosti tega ali onega modela in ga uporabijo nekritično, kar pozneje pogo-
sto povzroča dvome v objektivnost in točnost njihovih raziskav.

Ker je – kot kaže opisani primer – izbira metode raziskovanja vzročno-
-posledično »intimno« povezana s predmetom raziskovanja, s hipotezo o
rešitvi problema in z opisanim dokaznim postopkom, je izredno pomem-
bno še enkrat poudariti, da je dobro poznavanje prednosti in pomanjklji-
vosti raziskovalnih metod condicio sine qua non projektiranja raziskav.
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Projektni menedžment

Drugi del raziskovalnega načrta so operativni dokumenti, ki določajo zbi-
ranje virov in izvajanje drugih dejavnosti, povezanih s praktičnim udeja-
njanjem znanstvene zamisli rešitve problema208. Če je bil pri izbiri pred-
meta raziskav in oblikovanju znanstvene zamisli poudarek na teoretskih
vidikih, je pri izdelavi načrtov za udejanjenje znanstvene zamisli pouda-
rek na povsem praktičnih vidikih, kot so npr. angažiranje konkretnih ra-
ziskovalcev ali raziskovalnih institucij, administrativna podpora, koordi-
niranje dela med raziskovalci in raziskovalnimi institucijami, poraba
potrebnega časa, poraba potrebnih sredstev, uporaba laboratorijev, simu-
latorjev, strelišč, vadišč in drugih elementov logistike, varnostni ukrepi,
gospodarni ciklus projekta, ukrepi za zmanjševanje tveganj ipd. Število
programov in obseg potrebnih virov so pri tem odvisni od kompleksnosti
raziskovanega problema.

Z vidika sorodnosti problematike, s katero se ukvarjajo, lahko pri tem
vse programe razvrstimo v tri temeljne podskupine: (1) v prvi je program
angažiranja raziskovalcev, v katerem so precizirana imena raziskovalcev,
njihovih sodelavcev, njihove vloge v raziskavi, način medsebojnega ko-
municiranja in sodelovanja ter okoliščine, v katerih bodo raziskovali; (2)
druga je terminski program, v katerem je natančno določeno trajanje ra-
ziskave, v njej pa trajanja posameznih etap in faz, vključno z medsebojno
povezanostjo posameznih ključnih dogodkov, ki so pogoj, da bi lahko us-
pešno teklo delo različnih skupin raziskovalcev; v tem načrtu mora biti
določen poseben čas za stilsko in jezikovno oblikovanje sklepov raziska-
ve (vključuje tudi izdelavo shem, grafikonov, lektoriranje besedila idr.);
tretja je program uporabe materialno-tehničnih in finančnih sredstev, v
katerem je natančno določeno, kako se bodo ti viri uporabljali po etapah
in fazah projekta.

Kadar raziskavo izvaja posameznik (častnik študent podiplomskega
študija ali kandidat, ki bo zagovarjal doktorsko disertacijo ipd.), je lahko
načrt osebnega dela preprostejši; kot najpomembnejša vozlišča se pri
tem pojavljajo konsultacije z mentorjem, ki potekajo v skladu z etapami
reševanja problema. Program raziskave je lahko pri tem zastavljen le glo-
balno, oziroma nima natančno določenih datumov, ampak le kritične toč-
ke, na katerih raziskovalec v neposrednem stiku z mentorjem razpravlja
o svojem dosežku in o naslednjih korakih raziskave. Kadar pa problem
rešuje skupina raziskovalcev, je načrt kompleksnejši, kajti če z delom za-
muja le eden od njih, tudi tisti, ki so uspešnejši, ne morejo opraviti svoje
naloge. Tedaj je treba vzpostaviti vodstvo projekta, ki skrbi, da delo pri
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projektu poteka normalno, po potrebi vključi dodatne kadre, pripravlja
skupne konference raziskovalcev ipd.

Kadar raziskovalni projekt hipotezo dokaže teoretično, preveriti pa jo
mora tudi praktično, je treba izdelati poseben načrt preizkusa, v katerega
je vključena konkretna vojaška enota. Če se raziskuje bojno delovanje
brigade ali večje enote (skupine brigad ipd.), se po končani poveljniško-
štabni vaji v učilnici organizira še posebna vaja na poligonu.

Zaradi množice udeležencev, ki sodelujejo v brigadni vaji (brigada ima
v vojni formaciji 2.500 do 3.500 pripadnikov), in skupine raziskovalcev,
ki raziskujejo pripravo in delovanje poveljstva brigade in podrejenih ba-
taljonov, se pojavljajo potrebe po povsem drugačnih načrtih od tistih, ki
smo jih predstavili pri izdelavi disertacije. V načrtu preizkusa morajo na-
mreč biti natančno določene vloge in naloge opazovalcev, ki zbirajo po-
datke za raziskovalce, ter posebni seminarji in vaje, na katerih jih je
treba usposobiti za nalogo in preveriti njihovo stopnjo usposobljenosti za
opazovanje. Izredno pomemben sestavni del načrtov so načrti zveze med
opazovalci, načrti njihovega prevoza z ene opazovalne točke na drugo (ki
morajo biti usklajeni s potekom vaje), njihova namestitev v prostore, kjer
bodo imeli možnosti za delo idr. Da se ne bi zgodilo, da bi raziskovalci in
opazovalci motili potek vaje, ki naj bi jo opazovali, je treba njihove dejav-
nosti uskladiti z vodstvom enote, ki izvaja vajo. Zelo pomemben del načr-
tovanja je tudi izdelava načrta za oblikovanje sklepov o končani raziskavi
in sporočila rezultatov strokovni javnosti. Praviloma se v ta namen določi
posebna komisija izvedencev, ki dobro poznajo raziskovano področje.

Mnogi od vojaških projektov sodijo v kategorijo tveganih, bodisi ker
med preverjanji hipotez lahko pride do katastrof in izrednih dogodkov,
bodisi ker porabljena sredstva pogosto ne dajo pričakovanih rezultatov.
Na manevrih in vajah, na katerih se preverjajo hipoteze, sodijo med tak-
šna tveganja npr. trčenja letal, ladij in motornih vozil, streljanje na lastne
enote, aktiviranje streliva med polnenjem orožij, izgube letal in pilotov
zaradi navigacijskih napak ali meteoroloških razmer ipd. Zaradi kom-
pleksnosti vojaških projektov je zato izredno pomemben sestavni del
projektnega menedžmenta nadzor nad tveganjem projekta (project risk
management)209.

V teoriji projektnega menedžmenta naletimo na več definicij tveganja.
Na splošno se s tem izrazom pojmuje nekaj, kar je nepričakovano, kar ni
predvideno in kar lahko povzroči negativne posledice, ki lahko ogrozijo
potek projekta. Pri projektu se za opis tveganja praviloma uporablja dvo-
dimenzionalen kazalec, ki po eni strani kaže, kakšna je verjetnost, da bo
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med realizacijo projekta prišlo do kakega tveganega dogodka, po drugi
pa posebej predstavlja posledice, do katerih bo v tem primeru prišlo210.
Če gre za poskusni let prototipa letala, uporabljamo za kazalce verjetnost
uspešnega poleta, kot nasprotje pa verjetnost, da bo letalo padlo, ter
stroške za izdelavo novega prototipa in časovno zamudo projekta, do ka-
tere bi v tem primeru prišlo. Če gre za preizkušanje novega taktičnega
postopka, kot je to npr. zračni desant v nočnih razmerah, je tveganje v
tem, da je preverjanje izvedljivosti desanta oziroma verjetnosti njegove
uspešne izvedbe zelo tesno povezano s tem, ali bo nasprotnika možno
presenetiti; pogoj je namreč, da se mora zračni desant neopazno prebiti
skozi nasprotnikovo zračno obrambo. 

Enota helikopterjev mora zato leteti kolikor je le mogoče nizko, obe-
nem pa ne prenizko, da ne bi prišlo do trčenja z naravnimi ovirami, dre-
vesi, daljnovodi ipd. Na vaji, na kateri se namerava preveriti uspešnost
nočnega desanta, je torej tveganje povezano z možno navigacijsko napa-
ko glede višine, kajti če se napaka res zgodi, lahko desant zaradi narav-
nih ovir doživi izgube, še preden se sploh izkrca. Optimalen profil letenja
je torej tak, da zagotovi maksimalno vrednost zmnožka verjetnosti, da
zračna obramba ne bo odkrila desanta, z verjetnostjo, da desant ne bo
naletel na naravno oviro. Tisto dodatno, kar naj bi zagotovilo, da bo mož-
nost navigacijskih napak čim manjša, pa je skrbna izbira izurjenih pilo-
tov in njihova usposobitev za nočno letenje nad razgibanim zemljiščem s
praznimi helikopterji.
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SKLEPNO RAZMIŠLJANJE

Ob tej predstavitvi in opisih splošnoznanstvenih, temeljnih in posebnih
metod, ki se danes uporabljajo v enotovno-štabni praksi in pri raziskova-
nju v vojaških vedah, je očitno, da gre za zelo razvejano področje; v njem
imajo osrednji položaj temeljne metode vojaških ved. Te metode so zato
podrobno opisane v normativnih dokumentih vseh oboroženih sil in
predstavljajo svojevrstne sodobne »intelektualne standarde«, ki zagotav-
ljajo kakovost dela in raziskovanja vojaških profesionalcev. Tudi Sloven-
ska vojska ima od 10. septembra 1999 novo sodobno Navodilo za štabno
delo, ki je v dobri meri prevod podobnega ameriškega priročnika. V njem
so podrobno opisane in razčlenjene metode sprejemanja vojaških odloči-
tev in načrtovanja bojnih delovanj, s težiščem na organizaciji štabnega
dela in uporabe enot.

Poudarimo lahko, da so na samem vrhu metod, ki se uporabljajo v
praksi sodobnih armad, tri temeljne: analiza operacij (1), vojne igre (2)
ter načrtovanje razvoja oboroženih sil (3). Prav te tri metode, ki se z dru-
gimi metodami dopolnjujejo, so neogibno potrebne za uspešno odločanje
tako v vojni kot v mirnem času. Ker se prvi dve metodi uporabljata tudi
za izobraževanje in vzgojo častnikov, lahko rečemo, da imata na vojaš-
kem področju univerzalen pomen in vlogo tako v teoriji kot v praksi.

Brez pazljivega načrtovanja, ki si ga ni mogoče zamisliti brez poprejš-
nje razčlenitve kompleksne strateške, operativne ali taktične situacije na
sestavne dele, oblikovanja večetapnih vzročno-posledičnih inačic svoje
akcije in verjetne nasprotnikove protiakcije, ter njihovega preigravanja v
večetapni igri, ko se v mislih »preigravajo« najverjetnejši nasprotnikovi
odgovori (Courses of Action), bi bili vsaka operacija, bitka ali boj preveč
tvegani. Prav tako si ni možno zamisliti vojne igre, v kateri strani v igri ne
bi uporabljale metode analize operacij, saj bi morale drugače svoje sile
uporabljati le po instinktu in trenutnem navdihu, kar pa jima zanesljivo
ne bi pomagalo do kakovostnih odločitev.

Za ponazoritev: prej omenjeno Navodilo za štabno delo Slovenske voj-
ske s posebnim algoritmom predpisuje, da je samo pri analizi in dojema-
nju naloge nadrejenega treba opraviti 17 zaporednih miselnih procesov.
Etape, ki se vrstijo potem, so še kompleksnejše, najtežji del pa je brez
dvoma primerjalna analiza možnih variant delovanja (Courses of Action),
ki jo je treba – po številnih proračunih razmerja in zmogljivosti sil – opra-
viti z večkriterijsko količinsko analizo (vsaka varianta rešitve problema
se ocenjuje s pomočjo lestvice načel polemistike tako, da se ji dosodi us-
trezno število točk), dokler ni na koncu iz seštevka točk možno ugotoviti,
katera varianta je (naj)primernejša.

Danes sodobna računalniška in informacijska tehnologija omogoča, da
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se nekdanje »ročne« vojne igre »informatizirajo« in »matematizirajo«, pri
čemer se spreminjajo v kibernetske modele, s katerimi se lahko izvajajo
igre na računalnikih oziroma eksperimenti in silico. Taktična vadišča
(opremljena z računalniki s sodobno programsko podporo) omogočajo
na »elektronskem bojišču« simulacijo geografskih in meteoroloških raz-
mer, simulacijo delovanja različnih konvencionalnih in nekonvencional-
nih orožij, simulacijo časa potekanja bojnih delovanj (ki se lahko z upo-
časnjevanjem ali pospeševanjem ure »raztegne« ali »zgosti«), simulacijo
doktrin in enot, ki te doktrine uporabljajo, ipd. Številne dejavnosti, ki
vplivajo na izgube, hitrost premikov, zaščito ipd., so avtomatizirane, tako
da se izgube obeh strani vodstvu vaje prikazujejo v realnem času. Tudi
pri nas je Odsek za raziskave in simulacije SV (ORIS), ki je leta 2000 po-
stal sestavni del Centra vojaških šol Slovenske vojske, odprl pri izobraže-
vanju častnikov SV pot za takšne za nas popolnoma nove načine eksperi-
mentiranja. Računalniška podpora, ki jo ima na voljo, odpira namreč
tudi možnost, da se s pomočjo faktorske analize pri dovolj velikih vzorcih
rezultatov simuliranih bojev in bitk, pri katerih dejavniki variirajo v širo-
kem razponu, ugotovijo ključni vplivi, ki so v večini primerov pomagali
do uspeha te ali one strani.

Nekdanja zamudna računanja razmerij sil, »ročna« seštevanja vojakov,
orožij in opreme na posameznih smereh, so danes opravljena v nekaj se-
kundah z izbiro ustreznega »okna« na računalniku in s pritiskom na us-
trezno tipko na njegovi tipkovnici. Enako velja za označevanje položajev
enot na interaktivnih »elektronskih zemljevidih«, kjer lahko na podlagi
izbire opazovalne točke natančno ugotovimo sektorje, ki jih lahko obstre-
ljujemo z neposrednim ognjem, mrtve cone ipd. Da ti modeli ne bi po eni
strani postali osovražene neprosojne »črne skrinjice« (black box), po
drugi pa vsemogočni novodobni fetiš sui generis, je pri študiju doslej
družboslovno naravnanih vojaških profesionalcev treba večjo pozornost
kot nekoč posvečati njihovi izobrazbi na področju naravoslovno-matema-
tičnih ved. Le tako se namreč lahko uskladijo njihova znanja z zahtevami
in zmogljivostmi novih tehnologij, ki so vse utemeljene na količinskih in
kakovostnih vidikih modeliranja.

Realnost pobipolarnega sveta, ko morajo oborožene sile različnih
držav zelo pogosto sodelovati tudi v mednarodnih operacijah in drugih
aktivnostih, ki so drugačne od vojne, je določila, da je treba modelirati
povsem nove vrste vaj. Vojaški izvedenci, ki poznajo pravila, zakone, na-
čela, izreke in norme oboroženega boja, so pri modeliranju operacij, dru-
gačnih od vojne, pogosto v zagati. V teh operacijah namreč ne smejo upo-
rabljati orožij brez omejitve, namesto zmage pa morajo doseči varnost
komunikacij, kakovostno oskrbo prebivalstva z osnovnimi dobrinami,
nemotene volitve, informiranje prebivalstva in vzporedno s tem loviti te-
roriste in druge zločince, preprečevati medetnične spopade, uničevati
minska polja ipd. Modeliranje teh dejavnosti zahteva sodelovanje voja-
kov s politologi, pravniki, psihologi, gradbeniki, hidrotehniki in drugimi
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civilnimi strokovnjaki, kar odpira pot za preobrazbo nekdanjih vojaških
iger v multidisciplinarne vodstvene igre. V teh igrah je veliko težje kot v
klasičnih vojaških igrah presoditi uspeh te ali one strani, saj se kot konč-
ni rezultat namesto dokaj razločne vojaške zmage (ali poraza) pojavljajo
evfemistične kategorije, kot so npr. rešitev talcev iz rok ugrabiteljev,
»podpora javnosti«, »večja varnost«, »večja stopnja demokracije«, zavaro-
vanje te ali one etnične ali verske skupine pred pogromi sovražne večine
idr. Zaradi kompleksnosti te problematike je prišlo do zaostajanja teorije
modeliranja za prakso.

Število in vrste metod, ki se uporabljajo pri raziskovanju in reševanju
konkretnega vojaškega problema, so odvisni od zapletenosti in stopnje
raziskanosti problema, cilja raziskovanja (ki opredeljuje »fronto« in »glo-
bino« prodora v raziskovano področje), (ne)uspešnosti poprejšnjih razi-
skav in od tega, ali problem rešuje kandidat za znanstveni naslov, posa-
meznik specialist ali skupina specialistov različnih profilov, časa (ki je na
voljo), raziskovalčevega znanja, dostopnosti informacij in tehničnih pri-
pomočkov (npr. računalnikov ipd.). Kadar problem rešuje posameznik,
se kot glavni raziskovalni instrument običajno uporablja ena sama meto-
da; druge so pri tem le pomožne.

Če ima potemtakem raziskovalec nalogo preučiti učinkovitost strelja-
nja z manevrirno raketo, bi kot glavni instrument pri svojem delu lahko
uporabljal statistično metodo; ko bo problem najprej opredelil z logično
metodo, se bo oprl na statistično metodo in zbral podatke z vseh mirno-
dobnih bojnih streljanj in iz lokalnih vojn (saj je o uporabi teh raket v teh
vojnah veliko napisanega), jih razvrstil v skupine po velikosti in drugih
lastnostih ciljev, potem pa bo znotraj skupine določil verjetnost zadetkov
v razne cilje, za zadete cilje pa verjetnost uničenja. Vsekakor si bo pri
tem pomagal tudi z logično metodo (da bi npr. ugotovil, ali bi bil dejanski
cilj, na katerem je tudi posadka, uničen z enako stopnjo zanesljivosti
kakor mirnodobna tarča, na kateri ni posadke, ki bi pogasila požar, pre-
prečila vdor vode ipd.), vendar bo ta metoda le »dodana« statistični meto-
di. Očitno je, da se v opisanem primeru, kar je tudi sicer tipično za vsa
raziskovanja v veščini vojskovanja, metodi prepletata in druga drugo bo-
gatita.

Če pa bi npr. pravkar opisani problem namesto posameznika preuče-
vala skupina specialistov z nalogo, da vsestransko osvetli učinkovitost
streljanja z manevrirnimi raketami, bi: (1) zgodovinar dobil nalogo, da z
zgodovinsko metodo preuči lokalne vojne in ugotovi, koliko in kakšnih
vrst raket je bilo izstreljenih v njih, koliko jih je onemogočila zračna
obramba, koliko ciljev so zadele in kakšne učinke so imeli zadetki; (2)
obveščevalec bi dobil nalogo, da z obveščevalno analizo dopolni podatke,
do katerih ne bi mogel priti zgodovinar, itd.; (3) na koncu preučevanja bi
skupina za modeliranje izdelala model streljanja na različne cilje. Model
bi potem na računalniku preigrala s podatki, ki so jih dala bojna strelja-
nja in lokalne vojne; če število uničenih ciljev, dobljeno z eksperimenti
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na modelu, ne bi bistveno odstopalo od rezultatov, dobljenih s statistično
analizo, zgodovinsko metodo in z metodo obveščevalne analize, bi lahko
rekli, da so model in rezultati preučevanja – kot njegov output – zaneslji-
vi. Matematični model (v katerega bi kot fizični vir podatkov lahko bila
vključena samovodljiva glava rakete, ki bi ji simulirali cilje), bi bilo zatem
možno uporabljati še za preučevanja drugih raket z drugačnimi lastnost-
mi (v modelu bi se spreminjal le input).

V primerjavi s problemi, ki jih je reševal posameznik, je bil problem,
ki ga je reševala skupina (team), rešen vsestransko. Njene ugotovitve
niso veljale le za preteklost (statistična metoda se namreč ukvarja samo z
analizo streljanj, ki so že bila izvedena), ampak so imele tudi napovedno
vrednost, ker je bilo mogoče model uporabiti tudi za druge tipe raket (v
tem primeru so se spremenili zgolj parametri raket v modelu) in nasprot-
nikovo bojno protidelovanje (npr. elektronsko motenje, protiraketna
obramba, maskiranje cilja).

Če bi npr. posameznik reševal problem bojnega sodelovanja helikop-
terjev in tankov, bi imel nalogo izdelati štabno vajo (trenažo) s tako temo
in zanjo pripraviti rešitev. Po vadenju, na katerem bi sodelovali častniki
obeh enot (helikopterjev in tankov), bi lahko izvedli vajo na taktičnem
»elektronskem« vadišču, potem pa še taktično vajo z bojno enoto na poli-
gonu. V nasprotju s prej opisano analizo učinkovitosti streljanja z raketo
bi v tem primeru vse raziskovanje imelo bolj izkustveni značaj, saj bi te-
meljilo na posebnih metodah vojaških ved.

Če pa bi se tudi v reševanje tega problema vključila skupina speciali-
stov različnih profilov, bi uporabljali občutno več metod: (1) zgodovinar
bi imel nalogo z zgodovinsko metodo preučiti bojno sodelovanje tankov
in helikopterjev v minulih lokalnih vojnah; (2) obveščevalec bi imel nalo-
go podobne podatke preučiti z obveščevalno analizo; (3) skupina za mo-
deliranje bi imela nalogo izdelati matematični model bojnega delovanja
helikopterjev in tankov itd. Šele po takem nastopu na »široki fronti« bi
naredili načrt za serijo dvostranskih vaj v Odseku za razvoj in similacije
SV, nato pa še na taktičnem vadišču, katerih namen bi bil preučiti dve ali
tri hipoteze. Ena bi npr. lahko bila, da helikopterji najbolj pomagajo k
uresničitvi nalog tankov, če se jim zadržujejo na bokih, v radarskem hori-
zontu, letijo z njihovo hitrostjo in v njihovem kurzu ter pod takim prem-
čnim kotom, da jim ne motijo sektorja streljanja; druga hipoteza bi lahko
bila, da helikopterji prispevajo v največji meri k uresničitvi nalog, če de-
lujejo na poziv tankov. Kolateralna hipoteza za vsako od obeh delovnih
hipotez bi lahko bila, da je ohranjanje stalne zveze helikopter-tank in za-
nesljivo identificiranje ciljev najustreznejša oblika delovanja. Tisto hipo-
tezo, ki bi se potrdila v praksi, bi lahko potem uporabili kot pravilniško
odredbo.

V praksi se je v preteklosti (pre)pogosto dogajalo, da je pri uvedbi nove
metode prišlo do določene evforije, ki pa je sčasoma, potem ko so se na-
brale izkušnje o uporabi te metode, postopno splahnela in optimistična
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pričakovanja spustila »na pravo mero«211. To se je po drugi svetovni vojni
zgodilo z zgodovinsko metodo, ki so jo študentje vojaških šol uporabljali v
(pre)mnogih svojih delih. Ko pa so bile tuje vojne in domače izkušnje iz
druge svetovne vojne v glavnem preučene, se je pojavila potreba po teoret-
skih prognostičnih delih, ki bi pomagala izboljšati načine uporabe enot,
oboroženih z novimi orožji in opremo, kakršnih med drugo svetovno vojno
še ni bilo; diplomske naloge slušateljev so bile takrat usmerjene predvsem
v izdelavo štabnih vaj, vojnih vaj in poveljniško-štabnih vojnih vaj. Na po-
doben način je učinkovala uvedba matematike v metodologijo vojaških
ved, kasneje pa se je situacija ponovila tudi z metodo mrežnega načrtova-
nja. Pričakujemo lahko, da se bo po vzoru takih fetišizacij tudi pri nas
sprva morda (pre)več pričakovalo od uvedbe računalnikov v štabni proces.

Zanimivo je, da so se pri uvajanju novih metod občasno pojavljale laž-
ne dileme, npr. ali bi se bilo treba »držati starih preverjenih metod« in in-
stinktov (oziroma »nosa, ki ga imajo dobri poveljniki«), ali pa, ali bi bilo
treba »vse stare metode opustiti in jih zamenjati z novimi znanstvenimi«.
Takšno izključnost (ki se je kazala v vnaprejšnjem pozitivnem ali nega-
tivnem odnosu do novih metod) bomo pri nas verjetno sčasoma prerasli.
Dokler pa se to ne bo zgodilo, bo verjetno še prihajalo do sporov, v ka-
terih je mogoče – če se pazljivo prisluhne mladim častnikom – opaziti
takele trditve: »Matematika ni taktika; v taktiki je preveč količinsko neiz-
merljivih dejavnikov, da bi bilo mogoče uspešno uporabiti formule. Mate-
matiko je treba izločiti iz taktike /…/«, ali pa nasprotno trditev: »Logične
metode so čiste špekulacije, saj brez izračunov ni rešitev; samo izračun in
računalniško podprte vojne igre lahko dajo zanesljivo in verodostojno
podlago za odločitev /…/« itd.

Sčasoma se bo vzpostavilo ravnotežje v uporabi metod in njihovega
sintetiziranja, tako da se bo o metodah vse manj govorilo z vidika izključ-
nosti, vse več pa z vidika integriranja in prilagojenosti konkretne metode
konkretni hipotezi, predmetu in cilju raziskovanja. Pri tem je gotovo in
zanesljivo le eno, da namreč nove metode (matematične metode, analiza
operacij, sistemska analiza idr.) niso odpravile klasičnih tradicionalnih
metod prakse (vojnih iger, PŠVV, štabnih vadenj, taktičnih vaj, mane-
vrov, itd.), ampak so se z njimi »amalgamirale« in se skupaj z njimi tudi
uporabljajo. V programih računalnikov je namreč shranjeno »minulo
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211 To evforijo so potrdile tudi nekatere ankete. Tako je npr. leta 1975 kar 50 odstotkov
slušateljev Poveljniško-štabne akademije KOV bivše JLA po opravljenem izpitu iz
novouvedenega predmeta metodologija veščine vojskovanja bilo prepričano, da so
sposobni »za samostojna raziskovanja«, 85 odstotkov pa jih je izjavilo, da so priprav-
ljeni, da lahko »pridobljena znanja praktično uporabijo pri opravljanju rednih po-
slov«. V resnici pa je bil problem veliko bolj zapleten od evforičnih odgovorov, ki so
jih dali slušatelji, saj v enotah ni bilo elementarnih možnosti za raziskovalno delo; za
to delo je bilo potrebno veliko časa, bila so potrebna sredstva in tudi ustrezna orga-
nizacija, česar pa enote niso imele na voljo, saj so bile osredotočene na usposablja-
nje. Tudi ni bilo izkušenih mentorjev (N. Milošević, Smisao, potreba i značaj izuča-
vanja metodologije ratne veštine; Vojno delo, št. 6/1975, str. 124–125).
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delo« raziskovalcev. Druge drugim niso tekmice, ampak se dopolnjujejo,
pri čemer je popolnoma jasno, da igranje vojnih iger samo s pomočjo ra-
čunalnikov ne more biti zamenjava za klasične manualne igre, saj le
dobro znanje tehnike teh iger in dejavnikov, ki so »vgrajeni« v matema-
tične modele (v pomnilnikih računalnikov) omogoča razumeti procese in
vzročno-posledične zveze, ki jih simulirajo računalniki. 

Pojav poveljniško-informacijskih sistemov (Command, Control, Com-
munications, Computers and Intelligence) znova odpira dileme o večji
vrednosti teh ali onih metod. V zvezi s tem se pogosto zastavlja vpraša-
nje, ali je mogoče formalizirati človekovo znanje, oziroma ali je v načelu
mogoče človekovo miselno dejavnost omejiti na dejavnost, zasnovano na
izdelanem modelu ali množici modelov. Danes ni mogoče dati istopo-
menskega odgovora na obe vprašanji. To zato, ker je trditev, da je načelo-
ma nemogoče izdelati model katerega koli procesa človekove miselne de-
javnosti, netočna, netočna pa je tudi trditev, da bo kadar koli napočil
trenutek, ko bo ustvarjen končni »inventar« zakonov, ki določajo razvoj
objektivnega sveta, družbe in mišljenja. Velika napaka bi bila, če bi se
vnaprej postavile meje, za katerimi bi bila nemogoča formalizacija, kajti
to, kar je danes nemogoče, bo že jutri lahko drugače.

To najbolje dokazuje razvoj raziskovanj v vojaških vedah; kar je bilo v
19. stoletju nemogoče, je postalo v 20. stoletju – in postaja v 21. stoletju
še toliko bolj – realnost (npr. računalniki in sredstva za zveze omogočajo
prenos informacij na velike razdalje, prognozirajo izide ognjenih delo-
vanj po določenih ciljih, pripravljajo izračune porabe streliva za zadano
stopnjo verjetnosti uničenja ciljev ipd.). Poveljniki in štabi se že lahko
opirajo na »minulo delo« znanstvenikov, ki je v obliki programov v raču-
nalnikih vgrajeno v sistemih C4 (Command, Control, Communications
and Computers). Popolnoma nove možnosti odpirajo programi t. i. umet-
ne inteligence (Artificial Intelligence), med katerimi so v vojaški praksi
sodobno opremljenih oboroženih sil v najširši porabi prepoznavanje
oblik (patterns recognition) in ekspertni sistemi (expert systems). Kom-
pleksna avtomatizacija vodenja in poveljevanja ne zmanjšuje, ampak,
prav nasprotno, še bolj poudarja in povečuje vlogo štabov in poveljnikov
in hkrati postavlja prednje nove naloge (ena od njih je, da morajo pravo-
časno načrtovati tudi matematično podporo bojnih delovanj, kajti brez
take podpore bi se vloga računalnikov zožila zgolj na vlogo »mrtvega ka-
pitala«).

Trend medsebojnega dopolnjevanja metod, ki se uporabljajo v veščini
vojskovanja, se kaže v teh pojavih:

(1) V vseh častniških izobraževalnih institucijah (v tem sklopu tudi v
Poveljniško-štabni šoli Slovenske vojske) vsaka generacija študentov v ra-
čunalniško podprtih laboratorijah preigrava taktične naloge s pomočjo
računalniške simulacije s čimer se avtomatično določajo izgube v odvi-
snosti od razmerja sil in odločitev o uporabi sil ter tako prispeva k več-
jem realizmu vaj.
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(2) V nekaterih novejših tujih delih (npr. pri Američanu Trevorju Du-
puyju, pri Rusih V. A. Abčuku, V. A. Emel’anovu, F. A. Matvejčuku idr.)
so vzporedno uporabljene metode fizičnega modeliranja, matematičnega
modeliranja, analize sistemov, zgodovinske metode in metode analize si-
stema (metoda HERO).

(3) Pri analizi nekaterih izkušenj tujih oboroženih sil, ki so bile vplete-
ne v lokalne vojne po drugi svetovni vojni, so bile uporabljene metode
analize informacij (zbranih med vojno) in matematične metode. S pove-
zovanjem teh metod so prišli do novih modeliranj bojnih delovanj, pri
katerih se kakovostni in količinski vidiki zlivajo v skladno celoto. Ame-
riški raziskovalec Trevor Dupuy je na podlagi analize 275 bitk in operacij
iz obdobja od 1915 do 1982 oblikoval originalno metodo količinske pre-
soje, ki je dobila oznako QJM (Quantified Method of Judgement)212. Pri
tej metodi se najprej določi razmerje moči (razmerje moči je vsota
zmnožkov orožij z njihovo ognjeno močjo) in nato poiščejo v posebnih ta-
belah (dobljenih na podlagi statistične analize rezultatov velikega števila
bitk, bojev in operacij) splošne izgube, ki ustrezajo temu razmerju moči;
potem se te izgube za konkreten primer korigirajo za vpliv konkretnega
zemljišča, vremena, letnega časa, astronomskega časa (dan/noč), prese-
nečenja, utrjenosti položaja, velikosti enote, utrujenosti vojakov in še
nekaj drugih dejavnikov.

Izkušnje, pridobljene na tako razvejan način, so pokazale, da je prodor
novih metod in tehničnih sredstev (npr. računalnikov, taktičnih računal-
niško podprtih vadišč itd.) v prakso vzpostavil tudi v teoriji povsem nove
možnosti za simuliranje bojnih delovanj in nadaljnja raziskovanja ter
eksperimentiranja in silico. Da se te metode zaenkrat v praksi še ne upo-
rabljajo širše, bi bilo treba osnovne razloge iskati v tem, da so zaradi viso-
ke stopnje znanj, ki jih mora imeti raziskovalec oziroma tim, ki raziskuje
problem, sicer zelo prikladne za pripravo študij in drugih vrst znanstve-
nih del, ne pa tudi za delo v enotah, na vajah itd. Tu praviloma ni časa za
poglobljene raziskave, ker dinamika vsakodnevnih opravil daje prednost
poenostavljenim načinom dela in urjenju, ne pa raziskavam, za katere so
potrebni posebni raziskovalci, denarna sredstva in čas. Vendar pa se tak-
šno stanje lahko v bližnji prihodnosti kmalu spremeni. Američani, ki so
v obeh zalivskih vojnah že uspešno preizkusili brigadne in bataljonske
poveljniško-informacijske sisteme (C4I), so jih že v miru začeli uporab-
ljati tudi v nižjih taktičnih enotah za urjenje in poskuse iskanja novih re-
šitev.

Naši normativni dokumenti doslej še niso določili, kolikšen odstotek
od skupnega števila vaj bi moral vsako leto imeti eksperimentalni značaj,
koliko raziskovalnih vprašanj bi bilo treba reševati znotraj rutinskih vaj
in katera naj bi to bila, kdo bi ta raziskovanja organiziral, kako bi se eval-
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virali doseženi rezultati ipd. Pričakovati je moč, da bo v prihodnosti na
tem področju verjetno moralo priti do sprememb, vendar bi bilo pri tem
treba upoštevati, da bi zaradi tega postopek načrtovanja vaj in število ka-
drov, vključenih v vaje, morala zajeti skupine, ki vajo izvajajo, skupine,
ki na vaji opravljajo raziskovanja, ter proceduro njihovega skupnega de-
lovanja, da bi se uresničili tako učni kot raziskovalni cilji.

Pomembno je poudariti, da se vsak problem pri raziskovanju osvetli
toliko bolj, kolikor večje število metod se uporabi. To pa nikakor ne po-
meni, da problem raziskovanja rešujejo že metode same po sebi, niti ne
tega, da z uporabo ene same metode ni mogoče priti do resnice. »Fetišiza-
cija« metod in tehnike dokazovanja, v katerih se vidi »edino zagotovilo«
za uspeh raziskovanja, ali pa podcenjevanje vseh metod in opiranje iz-
ključno na »zdravorazumska« sklepanja, sta enako škodljiva.

Cilj raziskovanja, raziskovalna metoda, hipoteza (ki se želi dokazati) in
pravila za dokazovanje, po katerih se je treba ravnati, sestavljajo namreč
dialektično celoto, znotraj katere obstajajo številne povezave in soodvi-
snosti. Zato problema izbire raziskovalnih metod ni mogoče obravnavati
v vakuumu. Vselej je povezan s konkretnim raziskovanjem in raziskoval-
čevim predznanjem (o pojavu, ki ga raziskuje), pri čemer velja pravilo, da
poznavanje večjega števila metod odpira raziskovalcu večje število mož-
nosti za rešitev problema; izmed njih lahko lažje izbere ravno tisto meto-
do, ki ga bo najlažje vodila do cilja. V skupinskih raziskovanjih pa pozna-
vanje metod pozitivno vpliva na sodelovanje med raziskovalci; točno je
tudi to, da se mnoge od metod, ki so navedene v tem delu, lahko uporab-
ljajo tudi pri strokovnem delu, da še izboljšajo njegovo kakovost.

Tako npr. dobro poznavanje statistične metode vsakemu častniku
omogoča, da pravilno določi tako vzorec in iz njega srednjo vrednost
opazovane spremenljivke kot tudi druge značilnosti norme, ki jo je izra-
čunal (t. j. da določi tudi standardni odklon nihanja okoli srednje vredno-
sti, njeno zanesljivost, momente drugega, tretjega in četrtega reda ipd.),
dobro poznavanje posebnih metod pa mu tudi omogoča, da bolje organi-
zira usposabljanje svoje enote ter da na podlagi odstopanj od pričakova-
nih rezultatov ugotovi, kaj bi bilo v bistvu treba raziskovati. To je veliko
vredno tudi tedaj, ko (če) zaradi kompleksnosti problema in pomanjka-
nja informacij niti on sam niti njegov štab nista sposobna rešiti ugotovlje-
nega problema, ampak imata samo hipotezo. S tem ko problem registri-
rata in ga opredelita, odpreta pot tistim, ki ga bodo s svojim darom
opazovanja in izkušnjami poskusili rešiti v naslednjih raziskovanjih, v
kar bodo vključili vadišča, računalnike in posebej usposobljene kadre.
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NOVE RAZISKOVALNE USMERITVE V VOJAŠKI
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IMPLIKACIJE RAZPADA SISTEMA 
DVOPOLNEGA STRATEŠKEGA RAVNOTEŽJA

Po končani »hladni vojni« in prehodnem obdobju detanta so v osemdese-
tih letih 20. stoletja začele postopno nastajati vse večje razpoke v dotlej
skoraj petdeset let uspešno delujočem sistemu dinamičnega dvopolnega
strateškega ravnotežja1. Sistem, za katerega je večina praktikov in teoreti-
kov (ki so se ukvarjali s strategijo) trdno verjela, da je s strateškim jedr-
skim orožjem pred tem skorajda pol stoletja uspešno ohranjal stabilnost
mednarodnih odnosov in svetovni mir2, je v zadnjem desetletju pretekle-
ga stoletja dokončno razpadel. 

To se je zgodilo v znamenju štirih ključnih dogodkov: (1) združitve
Nemške demokratične republike in Zahodne Nemčije v eno državo, (2)
razpustitve Varšavskega sporazuma, (3) razdružitve Zveze sovjetskih so-
cialističnih republik na množico samostojnih držav in (4) zmanjševanja
števila strateških jedrskih in konvencionalnih oborožitvenih sistemov, za
kar so korak za korakom in pod mednarodnim nadzorom sporazumno
poskrbele tako države članice Nata kot države, ki so bile članice Varšav-
skega sporazuma, ter novoustanovljene države, ki so nastale po razdruži-
tvi ZSSR in ČSSR. Na razvalinah starega dvopolnega sistema je tako na-
stal enopolni sistem, v katerem so kot edina svetovna supersila ostale
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1 Sistem je bil dvopolen, ker sta imeli glavno vlogo dve supersili – ZDA, ki so ustanovi-
le zvezo Nato, in ZSSR, ki je ustanovila Varšavski sporazum. Glavno vojskovališče v
sistemu je bila Evropa, kjer sta strani tudi osredotočili glavne sile. Dinamičnost stra-
teškega ravnotežja je izhajala iz dejstva, da sta vojaška bloka vojaško tekmovala in
ohranjala konvencionalno in jedrsko ravnotežje v Evropi, vzporedno pa sta si priza-
devala doseči prednost in premoč v vesolju, na svetovnih oceanih in v državah tretje-
ga sveta (»sive cone«) med obema blokoma. Tehtnica pri vzdrževanju globalnega in
evropskega ravnotežja je ves čas nihala, ker so uspehu ene strani na kakem konfron-
tacijskem področju takoj sledile poteze druge strani na drugem konfrontacijskem po-
dročju.

2 Takšna pozitivna ocena je bila posledica dejstva, da sta zaradi nakopičenih količin
strateških jedrskih orožij obe strani pričakovali, da bi se v morebitni vojni med blo-
koma medsebojno uničili. Zato so vodilni politiki blokov začeli uvajati zmernejšo po-
litiko in se izogibati okoliščinam, ki bi utegnile sprožiti vojno med blokoma. Kritiki,
ki nasprotujejo pozitivni oceni dvopolnega strateškega ravnotežja, pa svoje prepriča-
nje utemeljujejo na številu vojn in oboroženih spopadov v času dvopolne konfronta-
cije v tretjem svetu (»sivi coni«) med blokoma. Trdijo da je sistem strateškega dvopol-
nega ravnotežja resda rešil Evropo pred še eno svetovno vojno, a le s tem, da je
»veliko vojno« nadomestil z množico razpršenih in nepovezanih vojn, ki so med
hladno vojno in detantom potekale v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
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ZDA, ki jim je v Evropi uspelo ohraniti Nato, prav tako pa tudi na drugih
celinah obrambne sporazume s številnimi državami. 

Razpad je na globalni ravni povzročil korenite in obsežne strateške ter
geopolitične spremembe. Polstoletno dinamično tekmovanje med vojaš-
kim blokoma za globalno prevlado, se ni končalo z odločilnim oborože-
nim spopadom in s porazom enega od njiju. Pač pa je razpad z dolgoroč-
nimi posledicami na vojaškem področju ter z obsegom, globino, hitrostjo
(s katero so potekale) in razponom sprememb, ki so jih sprožile tudi na
drugih, nevojaških področjih, močno spominjal na razmere in posledice,
ki so bile značilne za obdobje po končani prvi in drugi svetovni vojni. 

Navzlic politikom, ki so z optimizmom razglašali, da se je »hladna
vojna končala brez poražencev«, oziroma »z zmago vseh, ki ljubijo mir«,
ni nič nenavadnega, da so mnogi znani vojaški in drugi izvedenci konec
obdobja »hladne vojne« in detanta3, ki ji je sledil, s prispodobo (po)ime-
novali »konec tretje svetovne vojne«. Da ta visokodoneča primera ni po-
vsem brez podlage na vojaškem področju, kažejo številna pomembna
dejstva. Po končani hladni vojni so na prizorišču nekdanje medblokovske
tekme (pre)ostale kot edina svetovna supersila Združene države Amerike;
Ruska federacija je pri tem prevzela novo vlogo regionalne evrazijske sile.
Dotedanji dvopolni sistem strateškega ravnotežja je doživel korenite spre-
membe; Varšavski sporazum je razpadel, enote sovjetske armade so se
umaknile iz Nemške demokratične republike, pribaltiških držav, Moldo-
ve, z južnega obrobja Kavkaza, iz srednje Azije in Mongolije, sovjetska
flota in vojaški svetovalci pa iz Vietnama, s Kube in iz številnih afriških
držav. Vzpostavil se je modificiran enopolni sistem4 (z vojaškimi bazami
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3 Definicije hladne vojne in detanta se razlikujejo odvisno od tega, v katerem obdobju
so nastale, in od ideološko-političnih nazorov ter poklica avtorjev, ki so jih dali, ven-
dar kljub temu lahko ugotovimo, da imajo skupno jedro. Ko gre za hladno vojno, oz-
načuje obdobje od konca druge svetovne vojne do šestdesetih let, ko sta bila bloka
pogosto na robu vojne in sta diplomatskim dejavnostim ves čas dodajala grožnje z
uporabo vojaške sile; zagotovilo svoje varnosti sta videla v vojaški premoči, ki sta si
jo prizadevala doseči za vsako ceno, kar je spodbujalo rast obrambnih stroškov in vse
večjo napetost v mednarodnih odnosih. Obdobju hladne vojne je sledilo obdobje de-
tanta, ko sta bloka začela sporazumno usmerjati in omejevati potek oboroževalne
tekme. Najprej so dosegli soglasje o količinah posameznih vrst strateških jedrskih
orožij (SALT, START), nato pa še vrsto drugih sporazumov (Sporazum o odprtem
nebu, Sporazum o omejitvi konvencionalnih orožij v Evropi itd.).

4 Da je sistem res modificiran, kažejo uspešna prizadevanja ZDA, da v ameriške diplo-
matske, vojaške, obveščevalne, gospodarske in druge dejavnosti vključujejo poleg za-
vezniških držav tudi »prijateljske« države in gibanja; hkrati si pri stalnih članicah
Varnostnega sveta OZN prizadevajo preprečiti veto v glasovanju o ameriških ukrepa-
njih. Tako se v praksi oblikujejo zelo nenavadne ad hoc koalicije, v času bipolne deli-
tve sveta nekaj povsem neznanega. Za ponazoritev: v koaliciji med prvo zalivsko
vojno (1991) so z ZDA sodelovali poleg nekaterih članic Nata tudi Savdska Arabija,
Egipt, Maroko in druge arabske države ter nekatere članice Partnerstva za mir,
vključno s kurdskimi in šiitskimi gverilci. Med vojno proti ZRJ (1999) so z Američani
sodelovali pripadniki UČK in številne države jugovzhodne Evrope, ki so dale ZDA na
voljo zračni prostor in (ali) baze. V afganistanski vojni (2001) so z ZDA sodelovale
nekdanje srednjeazijske republike Sovjetske zveze, Pakistan in uzbeško-tadžiška Se-
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ZDA na vseh svetovnih celinah), pridružile pa so se tudi druge številne
kakovostne spremembe na geopolitičnem zemljevidu sveta. Na njem se je
samo v Evropi po združitvi Nemčije in po razdružitvi Sovjetske zveze in
Čehoslovaške ter razpadu SFRJ pojavilo kar 17 novih držav5. 

V prvem desetletju obstoja novonastalega enopolnega sveta so bili po-
sledica teh sprememb po eni plati zmanjšani svetovni obrambni ter vojaš-
ki proračuni (vključno z zmanjševanjem in spreminjanjem zgradbe in ve-
likosti oboroženih sil), po drugi plati pa so se pojavile popolnoma nove
politične, gospodarske, znanstvene, obveščevalne, vojaške, policijske, var-
nostne in razne druge vsebine in oblike sodelovanja med nekdanjimi blo-
kovskimi tekmeci6. Mnogi od njih, med njimi tudi Ruska federacija kot
naslednica Sovjetske zveze, so do danes postali zavezniki in (ali) partnerji
ZDA in zavezništva Nato7; s tem je nekdanja blokovska geostrateška loč-
nica med Baltiškim in Črnim morjem dobila povsem drugačen pomen, saj
se je iz »železne zavese« spremenila v koridor za širjenje Nata in Evropske
unije proti vzhodu. 

Četudi so mnogi politiki in tudi analitiki pod vtisom teh korenitih spre-
memb sprva predvidevali in (ali) pričakovali, da bodo te nove, dotlej nez-
nane optimistične smeri razvoja označile v svetu začetek »novega obdobja
stabilnosti in miru«, konec vojn in oboroženih spopadov8, posledično pa
tudi zmanjšanje pomena, vloge in finančne porabe oboroženih sil, se je že
ob koncu prvega desetletja, ki je sledilo razpadu dvopolnega strateškega
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verna zveza, med drugo zalivsko vojno (2003) pa kurdski gverilci in pripadniki iraške
opozicije, združeni v Iraškem nacionalnem kongresu. Mnogi izvedenci so zato za
novo ameriško usmeritev začeli uporabljati zloženko »pragmatični realizem«.

5 Proces razpadanja večnacionalnih držav še ni končan. Tako kosovski Albanci kot
makedonski Albanci imajo frakcije, ki si prizadevajo za ustanovitevi samostojnih dr-
žav (Republika Kosovo in Republika Ilirida), ki bi se kdaj v prihodnosti združili z Al-
banijo. V Moldovi so na delu separatisti, ki bi radi ustanovili Transdnestrsko republi-
ko in se povezali z Rusko federacijo, kar so večkrat napovedali tudi Abhazijci v
Gruziji. Če upoštevamo tudi osamosvojitvne težnje v Čečeniji, morda v besedilu član-
ka omenjeno število 17 držav ni dokončno.

6 Tako so ZDA podpisale z Rusko federacijo Programe za zmanjšanje ogrožanj (Coope-
rative Threat Reduction Programmes – CTR Programmes), ki predvsem urejajo nad-
zor nad zalogami obogatenega urana, sodelovanje s tretjimi državami v raziskovalnih
programih (npr. za jedrsko energijo), uničevanje jedrskih orožij, ki so presegla vza-
jemno dogovorjeno količinsko raven ipd. ZDA so vsoto denarja za te programe od
leta 1999 do leta 2001 povečale z 718 milijonov dolarjev na 914 milijonov dolarjev
(The Military Balance 2001/02, Table 2,3, str. 15).

7 Že leta 1997 je bil ustanovljen Stalni svet Rusija-Nato (Russia-NATO Permanent Joint
Council – PJC), Ruska Federacija – ki je zaradi čečenskega terorizma tudi zelo zagreta
za boj proti islamskem terorizmu – pa je popustila v sprva trdih odklonilnih stališčih
do razvoja ameriškega sistema protibalistične obrambe (NATO fails to warn Putin;
Jane’s Defense Weekly z dne 7. 11. 2001, str. 21).

8 John Muller je v študiji o zastarelosti večje vojne prepričan, da so dozorele razmere,
ko lahko takšna vojna za vedno izgine v zgodovino, tako kot so nekoč izginili su-
ženjstvo in dvobojevanje (Retreat from Doomsday: The Obsolence of Major War;
Basic Books, New York 1989).
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ravnotežja, pokazalo, da se to utopično pričakovanje »strateške idile« ni
uresničilo9. 

Prav nasprotno: mnoge večnacionalne države, ki so se med hladno
vojno ohranjale s silo, so začele po razpadu sistema dvopolnega ravnotež-
ja tudi same razpadati; nekatere so se razdružile na miren način, v drugih
so izbruhnile notranje vojne vseh proti vsem, ki po marsičem spominjajo
na Machiavellijevo obdobje stalnih vojn med italijanskimi mestnimi skup-
nostmi10. Da bi to novo obdobje notranjih vojn razlikovali od obdobja
hladne vojne in svetovnih vojn, so nekateri pričeli zanj uporabljati izraz
»obdobje mlačne vojne«. Raziskovalci, ki so se na začetku tega stoletja uk-
varjali z analizami (ne)stabilnosti držav, so ugotovili, da so v eni četrtini
držav na svetu vladali režimi (»demokrature«), ki bi jih lahko umestili v
prostor med demokratskimi in avtokratskimi, in da je bila kar sedmina
vseh držav na svetu zelo blizu državljanski vojni11. Vzporedno s tem sta
nekdanje tekmovanje med velikima silama ZDA in Sovjetsko zvezo in
ideološko delitev sveta na dva nasprotna bloka zamenjala proces globali-
zacije12 ter z njim povezana delitev sveta na stabilni in nestabilni del13. 
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9 Ameriški teoretik John Mearshimer, ki je preučeval te izjave in predvidevanja razvoja
mednarodnih odnosov, je to teorijo, katere predstavniki so že vnaprej izhajali iz de-
struktivnosti sodobnih oborožitvenih sistemov in nepripravljenosti politikov, da bi se
spopadli s posledicami njihove uporabe, poimenoval teorija o preživelosti oziroma
zastarelosti vojne (»obsolence of war« theory). Svoj dvom v tak optimizem je podrob-
no opisal v članku Zakaj bomo kmalu pogrešali hladno vojno (objavljen je v zbirki študij,
ki jih je uredil Richard Betts v zborniku Conflict after the Cold War, str. 44–63; Allyn
and Bacon, London 1994). Podobno je pred prezgodnjim in neutemeljenim optimiz-
mom svaril ameriški konzervativec Samuel Huntington, ki je optimistična razmišlja-
nja in napovedi o koncu vojn imenoval »napake endizma«, s čimer je namigoval na
znano študijo Francisa Fukuyame o »koncu zgodovine« (the end of history) (No Exit –
The Errors of Endism; The National Interest, No 17, Fall 1989).

10 Robert Pfaltzgraff išče korenine takšnega stanja v analogiji med časom, ko je živel
Machiavelli, in časom, v katerem živimo mi. Obdobji sta v njegovi optiki prehodni.
Machiavellijevo je bilo prehodno obdobje med fevdalizmom in kapitalizmom; takrat
so stare velike fevdalne države razpadle, niso pa še nastale močne nacionalne kapita-
listične države, ki so zaščitile nacionalno tržišče in odprle pot kolonialnim osvaja-
njem. Sedanje obdobje pa je v skladu s tem prehodno obdobje zato, ker se utira pot
globalni družbi, ki bo nastala pod vplivom kulturne, politične in gospodarske integra-
cije (prispevek v zborniku Security studies for the 21st century, str. 171–188; Bras-
sey’s, London 1997).

11 Chester Crocker: Emerging Failing States, str. 32–44; Foreign Affairs, September/Oc-
tober 2003.

12 Nekateri raziskovalci so prepričani, da je globalizacija nov družbeni sistem. Tako
dvakratni dobitnik Pulitzerjeve nagrade Thomas Friedman pravi, da globalizacija ni
le eden od trendov, ki so se v zgodovini pojavljali že prej, potem pa izginili v pozabo,
ampak je zaradi vzporednega vpliva kapitala, ki ni več »zaklenjen« v nacionalne drža-
ve in zaradi nove informacijske tehnologije, ki jo pospešuje, neizogibna in brez mož-
nosti vrnitve. Kot mnogi drugi tudi on predvideva, da se bo končala z »odprto druž-
bo«, kakršne svet doslej ni poznal. Aksiomatsko izhaja iz tega, da zdaj ni več
pomembno ravnotežje sil kot v preteklosti, kajti njegovo vlogo je prevzelo ravnotežje
med državami in svetovnim tržiščem. Friedman v svoji zadnji nagrajeni knjigi (The
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Kot drugo prelomnico v pobipolarnem obdobju lahko označimo 11.
september 2001; tega usodnega dne je v uspešno izvedenem sinhronizira-
nem skupinskem napadu devetnajstih samomorilskih komandosov islam-
ske teroristične organizacije Al Kajda na tri središča ameriške gospodar-
ske, vojaške in politične moči, umrlo okoli 3.000 civilistov ter sprožilo v
ZDA dolgoročne strateške spremembe14. Najpomembnejša od vseh je
vojna napoved ameriškega predsednika Georgea Busha ml. vsem terori-
stičnim organizacijam po svetu, ki ogrožajo ZDA15. Sestavna dela vojne
napovedi sta: (1) sprejem nove ameriške ofenzivne vojaške doktrine pre-
ventivnih udarov (ki je tesno povezana z nujnostjo onesposobitve držav
»osi zla« – sponzorjev mednarodnega terorizma, med katere so uvrščene
Severna Koreja, Iran, Sirija, Irak in še nekatere druge države), in (2) načrt
dolgoročnega povečevanja ameriških vojaških izdatkov16; ti so že leta
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Lexus and the Olive Tree; Farrar, Straus, Giroux 1999) piše, da bo od sedanjih ukre-
panj držav odvisno, kakšno mesto bodo imele v novi, »odprti družbi«.

13 Ob tem je treba poleg (ne)stabilnosti upoštevati tudi druga protislovja dosedanjega
neenakomernega gospodarskega razvoja sveta. Za ponazoritev: leta 1998 je moralo
75 % afriškega prebivalstva preživeti z največ enim dolarjem na dan, medtem ko so v
Evropski uniji države dajale živinorejcem za vsako kravo po 2,5 dolarja na dan (na Ja-
ponskem celo 3-krat več). Medtem ko se bogate razvite države pospešeno vključujejo
v globalizacijske procese, pa mora v Gvineji Bisao 88 % prebivalstva preživeti z manj
kot enim dolarjem na dan, v Zambiji 85 % in na Madagaskarju 72 %. Paradoksalno je,
da sta med 26 najrevnejšimi državami na svetu tudi jedrski in vesoljski sili LR Kitaj-
ska in Indija, kjer 22 % oziroma 55 % ljudi preživi z do enim dolarjem na dan (Foreign
Affairs, May/June 1999, str. 16; July/August 2003, str. 147). Razlike med bogatimi in
revnimi državami se nenehno poglabljajo in mnogi napovedujejo, da politika global-
ne integracije nima svetle prihodnosti (o tem vidiku sta Hans Peter Martin in Harald
Schuman napisala knjigo Pasti globalizacije, ki je izšla tudi pri nas v založbi Octopus
leta 1999).

14 Če je razpad dvopolnega strateškega ravnotežja po razpadu Varšavskega sporazuma
in Sovjetske zveze navdal svet z upanjem in s prepričanjem, da je izginila nevarnost
izbruha tretje svetovne vojne, je teroristični napad na New York in Washington leta
2001 učinkoval kot šok iztreznitve. Dogodek so v ZDA nekateri poimenovali novo-
dobni Pearl Harbor, tudi največji optimisti pa so morali priznati, da razpad sistema
blokovskega dvopolnega ravnotežja svetu ni ipso facto prinesel večje varnosti.

15 Ko je tedanji Bushev obrambni minister Donald Rumsfeld pojasnjeval to vojno napo-
ved, je poudaril, da ne bo šlo za vojno po vzorcu druge svetovne vojne z veliko alian-
so proti »osi zla«(Axis of evil). Namesto tega bodo ZDA, je dejal, ustanavljale fluidne
koalicije, ki se bodo spreminjale in evoluirale, pri čemer bodo njihove članice imele
različne vloge – ene bodo prispevale baze, druge prehod čez ozemlje, tretje obvešče-
valne podatke, četrte enote oboroženih sil ipd. Izrecno je poudaril, da ne bo šlo za
vojno proti tej ali oni religiji ali posameznikom, temveč proti mreži terorističnih orga-
nizacij (A new kind of war; posebna priloga Military Review, November/December
2001).

16 Predsednik George Bush ml. je hkrati govoril o »boju proti teroristom in tiranom«
(»fighting terrorists and tyrants«) in o »vlivanju poguma svobodnim in odprtim druž-
bam na vseh celinah« (»encouraging free and open societies on every continent«).
Mnogi so v tako izraženih ciljih, leta 2002 uradno sprejetih v ameriški strategiji pre-
ventivnih udarov po državah, ki bi utegnile podpirati teroriste, videli protislovje, saj
ni mogoče videti, ali bodo ZDA v prihodnje da(ja)le prednost idealom demokracije ali
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2003 presegli raven, kakršno so imeli na vrhuncu hladne vojne v letu
198517. Ker bi ta novi trend v ZDA na začetku tretjega tisočletja lahko
povzročil na globalni ravni verižno reakcijo v obliki novega vala oboroži-
tvene tekme18, bo koristno, če si v posebnem delu tega poglavja ogleda-
mo, kako je po razpadu sistema dvopolnega ravnotežja desetletju oseke
oziroma postopnega zmanjševanja vojaških stroškov na globalni ravni sle-
dila sedanja »oboroževalna plima«, ki se je iz ZDA po letu 2001 začela širi-
ti v druge države in dele sveta19.

Ko so porušili berlinski zid (1989), so vodilni politiki obeh blokov sprva
vzneseno optimistično trdili, da sta po končani hladni vojni obe vodilni
blokovski supersili (p)ostali zmagovalki in da bosta z dogovorom o ravno-
težju strateških jedrskih in konvencionalnih sil ustvarili vse potrebno, da
se bo celoten pas severne poloble od Vancouvra do Vladivostoka spreme-
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svoji varnosti. O tem so podrobneje pisali ameriški in tuji kritiki sedanje ameriške
vojaške strategije Ivo Daaldeer, Michael Klare, Joshua Kurlantzick idr (Current Hi-
story, N.659 2002, str. 409–427).

17 Za leto 2003 so imeli v ZDA v načrtu za obrambo 396 milijard dolarjev, kar je v pri-
merjavi z letom 2002 pomenilo povečanje za 48 milijard USD. Paradoksalno je, da so
se obrambni stroški povečali, čeprav so imele ameriške oborožene sile tretjino manj
pripadnikov kot v času hladne vojne, in čeprav so se povečali za 15 % v primerjavi z
letnim povprečjem iz časov hladne vojne. Rast je še večja, če jo primerjamo z obram-
bnimi proračuni ameriških zaveznikov, ki so leta 2003 vsi skupaj porabili 198 mili-
jard dolarjev, ter z Rusko federacijo in LR Kitajsko, ki sta leta 2003 porabili za obram-
bo 60 oziroma 42 milijard dolarjev, vse t. i. malopridne države »osi zla« pa so komaj
dosegle 15 milijard dolarjev. Podrobnosti so prikazane v članku Christopherja Hell-
mana (The Pentagon’s Fiscal Year; The Defence Monitor, Februar 2002, str. 1).

18 Na vojno napoved predsednika Georgea Busha ml. so reagirali tudi islamski skrajne-
ži, ki so prav tako razglasili globalno »sveto vojno«. S terorističnimi napadi so začeli
leta 2002 in leta 2003 na Filipinih, v Indoneziji, Kašmirju, na Kavkazu ter v severni in
vzhodni Afriki (John Gershman: Is Southeast Asia the second front?; Foreign Affairs,
July/August 2002, str. 60–74). Junija 2004 so temu dodali, da bodo v arabskih drža-
vah, ki sodelujejo z »neverniki«, napadali naftovode, vse dokler ne bodo ohromili za-
hodnih držav, ki so od te nafte odvisne; četudi jim to ne bi uspelo, ampak bi dosegli
le to, da bi se v Savdski Arabiji zmanjšala dnevna proizvodnja na 5–6 milijonov sodč-
kov, bi cena nafte skočila na 60 USD za sodček, kar bi za gospodarsko rast v zahod-
nih državah imelo daljnosežne posledice (Žarko Rakić: Udari na naftu i nevernike;
Politika z dne 1. junija 2004, str. A1, A3, Beograd).

19 Po podatkih Stockholmskega inštituta za raziskovanje miru (SIPRI) za leto 2002 so
obrambni stroški v svetu zaradi protiterorističnih protiukrepov tega leta za 6 % večji
kot v letu 2001. Dosegli so raven 792 milijard ameriških dolarjev. Od tega je bil ame-
riški delež 43 %, kar je bilo dvakrat več kot skupni delež Japonske, Velike Britanije,
Francije in Nemčije. Obrambne stroške je povečala tudi Ruska federacija in prav
tako LR Kitajska (Voennye rashody rastut; Nezavisimoe voennoe obozrenie, No 20
2003, str. 1). V letu 2003 so po podatkih letopisa S.I.P.R.I. obrambni stroški v svetu
narasli v primerjavi z letom 2002 za 11 %; dosegli so raven 962 milijard dolarjev. Od
tega so skoraj 50 % svetovnih obrambnih stroškov (točneje 417 milijard dolarjev)
predstavljali ameriški obrambni stroški. Argumenti ZDA, da so ameriški stroški na-
rasli zaradi protiterorističnih operacij v Afganistanu in Iraku, ne drži, ker bi v tem
primeru ameriški stroški narasli le za 4 odstotke. Tovrstni stroški bogatih držav, ki
zajemajo le 16 % svetovnega prebivalstva, pomenijo 75 % svetovnih obrambnih stroš-
kov.
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nil v »območje miru in splošne blaginje«. Toda mnogi vojaški strokovnjaki
so bili še vedno pod vtisom tistega, kar se je po optimističnih govorih
državnikov in politikov v Ligi narodov po končani prvi svetovni vojni in v
Organizaciji združenih narodov (OZN) po končani drugi svetovni vojni
dejansko zgodilo v svetu, zato so tudi na ocene in pričakovanja politikov
po koncu hladne vojne od vsega začetka gledali dobrohotno kot le na
neke vrste (samo)slepilno dobrodejno romantično iluzijo in (ali) propa-
gandno prepričevanje oziroma neke vrste pobožno željo (wishfull thin-
king). 

Optimizem in velike besede politikov so namreč dokaj hitro prepričlji-
vo zbledeli ob nestabilnih razmerah, ki so zavladale v obdobju od leta
1991 do leta 2001 na Balkanu in na vzhodni strani nekdanje t. i. železne
zavese; njihova posledica niso bile le vojne na tradicionalno nestabilnem
območju Bližnjega vzhoda, ampak tudi izbruhi novih oboroženih spopa-
dov na dotlej mirnih območjih Balkana, mejnih območij Moldavije, Kav-
kaza in srednje Azije20. Tam je v zadnjem desetletju drugega tisočletja iz-
gubilo življenje okoli 8 milijonov ljudi, okoli 4 milijone jih je moralo
zapustiti domove in oditi v izgnanstvo21, nastala materialna škoda na
imetju ljudi in na infrastrukturi pa se je povzpela na okoli 200 milijard
ameriških dolarjev. 

Na začetku tretjega tisočletja je postalo očitno, da so zahodno od nek-
danje t. i. železne zavese (pre)ostale ZDA kot edina svetovna supersila, ki
je uspela po razpadu Sovjetske zveze ohraniti kohezijo Nata in obdržati
svoje oborožene sile še vnaprej v Evropi. Na drugi strani te črte ni do-
končno razpadel le Varšavski sporazum, ampak je na njegovem zahod-
nem robu nastal »strateški vakuum«, kot so takrat mnogi izvedenci krstili
stanje po umiku enot sovjetske armade z ozemelj nekdanje DDR, pribal-
tiških držav Estonije, Latvije in Litve, Poljske, Čehoslovaške, Madžarske,
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20 Raziskovalec Roy Godson je ugotovil, da sta se v takšnih razmerah izoblikovali dve
paradigmi: paradigma statusa quo in paradigma sprememb. Prva je tradicionalna ozi-
roma »državocentrična« (state-centric); državno vodstvo se opira na oborožene sile,
zunanje ministrstvo, obveščevalno službo, tajne operacije in zakulisna pogajanja.
Druga je netradicionalna oziroma »nedržavocentrična«; vodstvo opozicije se opira na
notranje oborožene spopade (v katerih se kršijo norme mednarodnega vojnega
prava) in druge oblike nasilja, ki izčrpavajo nasprotnika, obenem pa se pogaja z
vlado, pridobiva zaveznike v vladnih vrstah, sklepa tajne dogovore ipd. Godson je v
razmerje sil po koncu hladne vojne vnesel dve novi vrsti akterjev: (1) na državni
ravni etnične, verske, politične ali kake druge skupine, ki se borijo za svoje cilje, in
(2) na naddržavni ravni na eni strani mednarodna zločinska združenja (italijanska
mafija, latinskoameriški kokainski kartel, ruska mafija idr.), na drugi pa politične or-
ganizacije, npr. islamisti (ki poskušajo oblikovati islamski kalifat, kjer bi se združili
vsi muslimani) in kurdske organizacije (ki poskušajo v eno državo združiti iraške,
iranske in turške Kurde). Kot poseben dejavnik je vključil mednarodne mirovne sile
OZN in mednarodne sile, ki nastopajo v vlogi posredovalcev (Transstate Security;
prispevek v zborniku Security Studies for the 21st Century, str. 81–118, Brassey’s,
London 1997).

21 Robert Rotberg: Failed states in a world of terror; Foreign Affairs, July/August 2002,
str. 127–140.
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Belorusije, Ukrajine in Moldove ter iz predela t. i. sovjetske srednje Azije
in z območja južnega Kavkaza. Takratnemu reformističnemu sovjetskemu
in pozneje ruskemu državnemu vodstvu kljub začetnim uspehom »pere-
strojke« in številnim deklaracijam verbalne podpore, ki jih je pri poskusih
reforme dobivalo na Zahodu, tudi ni uspelo izpeljati gospodarske reforme
in preoblikovati Sovjetske zveze v gospodarsko uspešno Skupnost neod-
visnih držav (po vzoru Commonwealtha, ki ga je po drugi svetovni vojni
iz ostankov nekdanjega kolonialnega imperija oblikovala in ohranila Veli-
ka Britanija)22. 

Tako se je s koncem hladne vojne sklenil proces vzpona ZDA, ki se je
stoletje pred tem začel z ameriško-špansko vojno (1898). Ko so takrat ZDA
odstranile španski vpliv v Srednji Ameriki, okrepile svojo bojno floto in
prevzele popoln nadzor nad Panamskim prekopom (ki v primeru potrebe
omogoča celotni ameriški bojni floti hitro osredotočenje bodisi na Pacifi-
ku, bodisi na Atlantiku), so s tem prevzele prevlado v novem svetu. Z do-
datnim nadzorom nad Filipini (od koder so po porazu španske flote izrini-
le Špance) so si odprle »vrata v (vzhodno) Azijo«, po drugi svetovni vojni
pa si utrdile vojaško navzočnost ne le v Koreji in na Japonskem, ampak
tudi v drugih delih Azije ter v Zahodni Evropi, Sredozemlju, po letu 1991
pa tudi v Perzijskem zalivu in na Balkanu. 

V tej geostrateški preobrazbi se je politična, gospodarska in vojaška
moč ZDA neustavljivo krepila, krog velesil, ki bi jim lahko bile tekmeci na
svetovni sceni, pa stalno krčil. Tako so se v enem samem stoletju postop-
no spremenile iz »strateškega outsiderja« (kar so brez dvoma bile v začet-
ku 20. stoletja) v edino preostalo svetovno (super)silo. Že v drugi polovici
20. stoletja so korak za korakom postopno zapolnjevale praznino, ki je os-
tala za velikimi kolonialnimi silami v Aziji in na Bližnjem vzhodu, in raz-
vile globalni sistem baziranja vseh zvrsti svojih oboroženih sil na vseh ce-
linah. Iz celinske sile, kar so bile v začetku 20. stoletja, so se do konca
minulega stoletja postopoma preobrazile najprej v svetovno gospodarsko
in pomorsko, nato pa še kopensko, zračno, vesoljsko in ne nazadnje ob
koncu stoletja tudi v globalno informacijsko in znanstveno supersilo.

Hkrati in vzporedno z gospodarskim, diplomatskim, vojaškim, znans-
tvenim in tehnološkim vzponom ZDA se je spreminjala tudi geopolitična
in geostrateška podoba sveta. V obdobju pred izbruhom prve svetovne
vojne je bilo 55 držav, 15 let po drugi svetovni vojni 60 držav, danes pa jih
je skoraj 200. Večpolni svet, kakršen je bil pred drugo svetovno vojno, se
je po drugi svetovni vojni spremenil v dvopolnega (bipolarnega), ki se je
po razpadu Sovjetske zveze v zadnjem desetletju preteklega stoletja spre-
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22 Dr. Marc Galeotti, ki je raziskoval ruske poskuse, je analiziral Evrazijsko ekonomsko
skupnost (Eurasian Economic Coomonwealth), v kateri so Belorusija, Kazahstan, Kir-
gizija, Rusija in Tadžikistan, skupnost GUUAM (Gruzija, Ukrajina, Uzbekistan,
Azerbajdžan in Moldova) ter Svet za kolektivno varnost (Armenija, Belorusija, Ka-
zahstan, Kirgizija, Rusija, Tadžikistan). Ugotovil je, da niso dali želenih rezultatov
(Eurasia’s Empty Alliances; Jane’s Intelligence Review, July 2002, str. 46–47).
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menil v modificiranega enopolnega (unipolarnega). Spremembe je bilo
sicer moč videti že med drugo svetovno vojno, še bolj pa po njej med bur-
nim procesom razpadanja kolonialnih imperijev (britanskega, nizozemske-
ga, francoskega, belgijskega, španskega, portugalskega in drugih), vendar
je doseglo vrhunec šele po končani hladni vojni. 

Po združitvi Nemčije, po razpadu Varšavskega sporazuma, po že ome-
njenem poskusu preoblikovanja Sovjetske zveze v Skupnost neodvisnih
držav (SND) in po uspešnem oblikovanju prve ad hoc mednarodne koalici-
je, ki je učinkovito posredovala proti iraškemu diktatorju Sadamu Huseinu
v prvi zalivski vojni (1991), je sprva kazalo, da bo v mednarodni skupnosti
doseženo soglasje, ki je bilo vedno neogiben pogoj za mirno reševanje
problemov in učinkovito ukrepanje mednarodne skupnosti proti kršilcem
svetovnega reda. Mnogi so takrat pohiteli z napovedovanjem krepitve
vloge OZN in novega harmonične(jše)ga svetovnega reda. Da pa so takšna
predvidevanja temeljila le na dobrih željah in so bila torej prezgodnja, se je
pokazalo že ob večletni agoniji razpadanja Jugoslavije, ko so enote OZN
sicer že na začetku prišle na Balkan (1991), a so pasivno opazovale dogaja-
nja. OZN, OVSE ter inertne evropske države in ZDA se vse do leta 1995
niso mogle odločiti za energičn(ejš)i vojaški poseg, ki je bil, hoteli ali ne,
očitno edini možen ukrep za (za)ustavitev etničnega čiščenja in pokolov v
»balkanski klavnici«. 

Šele ko so leta 1995 vojaško pobudo prevzele ZDA, so skupaj z zavezni-
ki iz Nata uspele ustaviti oborožene spopade v Bosni in Hercegovini, nato
še na Kosovu (1999), pozneje pa tudi v Makedoniji (2001). S temi vojaški-
mi posegi ZDA in Nata, ki so ustavili oborožene spopade in preprečili
humanitarne katastrofe, se je evropsko južno krilo stabiliziralo. Tako v
Zalivu (1991) kot v Bosni in Hercegovini (1995), na Kosovu (1999), v Ma-
kedoniji (2001), v Afganistanu (2001) in ponovno v Zalivu (2003) se je
vedno na novo prepričljivo pokazalo, da v razpadajočih državah diplomat-
ski, politični, psihološki, propagandni in gospodarski pritiski mednarod-
ne skupnosti ter njene grožnje lokalnim »gospodarjem vojne« (warlor-
dom) z uporabo sile niso zadostovali, ampak jim je bilo mir mogoče vsiliti
šele s konkretno ofenzivno uporabo vojaške sile. 

Ob tem so evropske članice Nata postopno spoznale, da bodo morale
svoje oborožene sile, dotlej opremljene in usposobljene za odvračanje
nasprotnikov od napada na njihovo ozemlje, če to ne bi uspelo, pa za
obrambo nacionalnega ozemlja, usposobiti tudi za nove oblike in vsebine
vojaško-policijskih posredovanj na kriznih območjih izven območja držav
članic Nata (out of area interest). Nova »mirotvorna« vloga vojaškega
dejavnika, s katerim se je uspešno vsiljeval mir lokalnim »gospodarjem
vojne« (warlordom), je odprla pot ofenzivnejši uporabi vojaške sile ZDA
in njihovih zaveznikov pri urejanju mednarodnih odnosov v t. i. novi
svetovni mednarodni ureditvi (New World Order)23. Dodatno težo in pou-
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23 Omeniti je treba teorijo postindustrijske družbe, ki je pri večini družboslovcev v raz-
vitih državah postala najbolj razširjena miselna shema. Njeni osnovni elementi so:
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darek vojaškemu »neointervencionizmu«24. ki so ga mnogi poimenovali
»humanitarni intervencionizem«, so dali burni procesi gospodarske inte-
gracije, ki zahtevajo stabilne razmere in potekajo na globalni ravni (njiho-
vi kazalci so EU, NAFTA, APEC, SEATO, AFTA idr.)25. V tej geoekonom-
ski globalizaciji imajo ZDA kot vodilna sila odločilno vlogo (leta 2000 so
dosegle rekordni izvoz v vrednosti okoli 700 milijard dolarjev), saj so gos-
podarsko, politično in vojaško navzoče na vseh celinah26.
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(1) v sferi gospodarstva odmik od »proizvodnje izdelkov« k »proizvodnji storitev«; (2)
v sferi dela prevlada umskega dela nad fizičnim delom; (3) osrednja vloga tehničnih
izumov in teoretskih znanj pri opredelitvi politike; (4) usmerjenost na prihodnost ob
upoštevanju nadzora nad novimi generacijami tehnike in ocenami ter predvidevanji
posledic uvajanja izumov, in (5) sprejemanje odločitev s pomočjo novih informacij-
skih (»intelektualnih«) tehnologij in preizkušanje posledic raznih variant odločitev na
futuroloških modelih. Flechtheim kot utemeljitelj izraza »futurologija« je pred tri-
desetimi leti v študiji o tem problemu (Futurologie; Köln 1971) napovedal tri možne
alternative prihodnosti: (1) jedrsko vojno, vrnitev človeštva v »barbarstvo« in zlom ci-
vilizacije; (2) nastanek »neocezarjanske« civilizacije in nastanek »nadzorovane druž-
be«, kakršno je v svojih pesimističnih delih opisoval Aldous Huxley, in (3) združitev
človeštva v vesoljno federacijo, utemeljeno na humanističnih načelih.

24 O tem, kako je prišlo do obrata v pogledih na to, ali imajo v državah, kjer so vladajo-
če elite sistematično kršile človekove pravice in določila lastne zakonodaje, prednost
»domača jurisdikcija« ali temeljne človekove svoboščine, zagotovljene z Ustanovno
listino OZN, je leta 1999 pisal Michael Glennon; analiziral je ravnanje ZDA ob pose-
gih v Čilu (1976), na Haitiju, v Somaliji ter leta 1998 v Afganistanu in Sudanu (kot od-
govor na napade na ameriške ambasade v vzhodni Afriki so ZDA raketirale baze is-
lamskih skrajnežev v Afganistanu in Sudanu) idr. Ugotovil je, da so ZDA uporabljale
»samopomoč« z vojaško silo, ker se OZN ni zmenila za tisto, kar se je dogajalo na te-
renu (The New Interventionism; Foreign Affairs; May/June 1999, str. 2–7).

25 Glavni akterji procesa globalizacije so poleg držav Evropske unije in držav članic Se-
vernoameriškega sporazuma o prosti trgovini (North American Free Trade Agree-
ment – NAFTA) tudi države podpisnice Sporazuma o azijskotihooceanskem gospo-
darskem sodelovanju (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ter Zveza držav
jugovzhodne Azije, ki se bo – potem ko se ji bodo pridružile Japonska, LR Kitajska in
južna Koreja – preoblikovala v zvezo držav podpisnic Sporazuma o prosti trgovini
(prej se je imenovala Association of Southeast Asian Nations oziroma ASEAN, po
razširitvi pa se kot verjetno novo ime omenja Asian’s Nations’ Free Trade Agree-
ment). O raznih vidikih regionalne integracije znotraj teh organizacij kakor tudi med
njimi je napisal obsežen članek Bernard Gordon (A High Risk Trade Policy; Foreign
Affairs, July/August 2003, str. 105–118). Če se bo globalizacija uspešno nadaljevala
in bo zajela tudi druge države, bi lahko v naslednji etapi po vzoru Evropske unije na-
stali Severnoameriška unija (SU) in Azijska unija (AU), ki bi med seboj tesno sodelo-
vali in vzpostavili svetovni trg;

26 Če kot merilo za oceno aktivnosti ZDA uporabimo število njihovih sklenjenih med-
narodnih pogodb in sporazumov, ki so bili objavljeni v letopisu Univerze za nacional-
no obrambo (Strategic Assessment) za leto 1996, ugotovimo, da so jih od konca druge
svetovne vojne do leta 1959 sklenile 217, od leta 1960 do leta 1979 že 282 in od leta
1980 do leta 1994. kar 357. Če je bilo torej letno povprečje do konca hladne vojne
14–16 pogodb in sporazumov, je v pobipolarnem obdobju naraslo na 24–25 pogodb
in sporazumov. Bernard Gordon, ki je raziskoval strukturo ameriškega izvoza, je ugo-
tovil, da njegov evropski delež upada (24 %), azijski pa raste (26 %), medtem ko je na
severnem delu ameriške celine njegov delež stabilen (37 %) (A High Risk Trade Po-
licy; Foreign Affairs, July/August 2003, str. 105,118).
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Popolnoma razumljivo je, da so na prelomu tisočletja pod pritiskom teh
burnih vojaških, političnih in gospodarskih sprememb tako pri nas kot
tudi drugje v Evropi oživeli interesi in pobude, ki se nanašajo na iskanje
odgovorov na aktualna vprašanja tako dnevne kot dolgoročnejše politike
glede čimprejšnje (ne)priključitve ne le evropskim političnim in gospodar-
skim, ampak tudi obrambnim integracijam. Pri tem ima v Evropi vse po-
membnejšo povezovalno vlogo gospodarski dejavnik, saj je izvoz držav
Evropske skupnosti leta 2000 dvakratno presegel vsoto skupnih vrednosti
izvoza ZDA in Japonske. 

Da v sedanjih razmerah obstajajo za uresničitev takšnih vseobsegajo-
čih integracijskih načrtov stvarnejše možnosti kot nekoč, ne kažejo le
omenjeni umiki oboroženih sil Ruske federacije in večjega dela kontin-
genta oboroženih sil ZDA iz Evrope ter prva in druga etapa širjenja Nata
na vzhod (do prve je prišlo leta 1999, do druge pa leta 2003), ampak tudi
različne oblike dogovarjanja in sodelovanja med obema nekdanjima blo-
kovskima tekmecema, kljub občasnim trenjem med njima (primer: v
Ruski federaciji se čutijo ogrožene zaradi ameriške ideje o oblikovanju
»strateškega protibalističnega ščita«, ki je pravzaprav ponovno oživljena
zamisel bivšega ameriškega predsednika Ronalda Reagana iz obdobja
hladne vojne o znanem projektu strateške obrambne pobude oziroma
»vojne zvezd«). V to skupino dejavnosti sodijo pri nas zelo dobro znani se-
stanek na Brdu pri Kranju (16. junija 2001) med ameriškim predsednikom
Georgeom Bushem ml. in ruskim predsednikom Vladimirom Putinom27

ter njuni poznejši dogovori po končani drugi zalivski vojni (2003); redni
stiki med njima potekajo v znamenju novega partnerskega odnosa med
ZDA in Rusko federacijo, zaradi česar se vzpostavljajo ugodne razmere za
nadaljnje pogovore in pogajanja.

Predsednika sta nekoč aktualen vzorec »konfrontacijskega mišljenja«
zamenjala z vzorcem »kooperativnega mišljenja«, katerega dokaz ni le po-
pustljivost ZDA in Zahoda do ruskih »mirovnih operacij« na Kavkazu,
ampak tudi Pariški sporazum z določbami, ki opredeljujejo popustljivost
Ruske federacije do širjenja Nata proti vzhodu, kar naj bi potekalo po-
stopno in brez ogrožanja varnostnih interesov Ruske federacije. V novej-
šem času imajo ZDA, LR Kitajska in Rusija tudi vse bolj konvergentne in-
terese glede preprečevanja akcij islamskih fundamentalistov (posebno kar
zadeva Osamo bin Ladna), saj njihovi napadi niso usmerjeni le proti
ZDA, ampak tudi na Kavkaz in v srednjo Azijo, kjer so našli velike narav-
ne zaloge energentov, potrebnih tako ZDA, Evropi in Ruski federaciji kot
LR Kitajski in Japonski28. Nazoren primer novih odnosov in vzornega
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27 Ameriški admiral Jerry Miller, ki je zelo dobro seznanjen z vsebino teh pogovorov, je
v znanstveni reviji ameriškega inštituta za vojaške pomorske vede omenil, da sta se
ob tej priložnosti v Sloveniji pogovarjala in dogovorila o strateškem orožju (Jerry Mil-
ler: Presidents and nuclear weapons; USNI Proceedings, September 2002, str. 2).

28 Ameriški znanstvenik Michael Klare, avtor knjige o novih vojnah za surovine (Re-
source Wars – The New Landscape of Global Conflict; New York 2002), navaja, da
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strateškega sodelovanja med ZDA, LR Kitajsko in Rusko federacijo je
ameriško-britanska strateška operacija Trajna svoboda (The Enduring
Freedom), s katero so ZDA ob pomoči Velike Britanije v Afganistanu
konec leta 2001 in v prvem četrtletju leta 2002 razbile državo talibanov ter
uničile infrastrukturo islamske teroristične organizacije Al Kajde; v tej
operaciji je Ruska federacija z oskrbo afganistanske Severne zveze z orož-
jem in inštruktorji, z obveščevalnimi podatki ter z dopuščanjem ameriš-
kih logističnih baz v bivših republikah nekdanje sovjetske srednje Azije
bistveno olajšala ameriško-britanski vojaški poseg. Podobno stališče je ob
tej priložnosti imela tudi LR Kitajska, ker jo ravno tako ogrožajo islamski
skrajneži, ki vidijo prihodnost zahodne kitajske province Sinkiang v
»srednjeazijskem kalifatu«. 

S preobratom v znamenju devize quid pro quo, kaj za kaj drugega, se je
petdeset let veljavno načelo varnosti iz časa hladne vojne »čim večje in
čim močnejše oborožene sile, tem večja varnost« zamenjalo z novima pri-
mernejšima načeloma obojestranske »obrambne zadostnosti« in oboje-
stranske »obrambne naravnanosti«. Pogajanja in številni doseženi medna-
rodni sporazumi, med njimi Sporazum o omejitvi števila vojakov in
konvencionalnega orožja v Evropi (CFE TLE – Conventional Forces in Eu-
rope Treaty Limited Equipment), Sporazum o neširjenju jedrskega orožja
in tehnologij tretjim državam (NPT – Non Proliferation Treaty), Sporazum
o omejitvi števila strateških orožij (START I in II – Strategic Arms Reduc-
tion Treaty) ter Sporazum o odprtem nebu (OST – Open Skies Treaty), s
katerimi sta si nekoč nasprotni strani na podlagi recipročnosti omogočili
nadzor nad izvajanjem podpisanih pogodb iz nacionalnega zračnega pro-
stora, so pokazali, da sta ti načeli in njuno uveljavljanje v praksi odprli na
globalni ravni pot za nastanek novega kooperativnejšega strateškega
ozračja. 

S tem se je kot doslej še nikoli zmanjšala verjetnost izbruha svetovne
vojne, hkrati pa so v odobju pospešene globalizacije to tveganje zamenjale
nove povsem drugačne varnostne in vojaške grožnje29. Mednje spadajo
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ima Savdska Arabija dokazane rezerve 262 milijard sodčkov nafte (barrel = 159 li-
trov), Irak pa 112 milijard sodčkov. Za dostop do te nafte in do energentov v srednji
Aziji so življenjsko zagrete tako ZDA kot Ruska Federacija, Evropa, LR Kitajska, In-
dija, Japonska in druge države. Več o pogledih ZDA na to problematiko je pisal isti
avtor v reviji Current History (The Deadly Nexus – Oil, Terrorism, and America’s Na-
tional Security; Current History, December 2002 str. 414–420). ZDA zdaj uvažajo 
60 % celotne porabe nafte, ta delež pa bo do leta 2020 narasel na 90 % (John Barry –
Mideast Oil – what’s the alternative?; Newsweek, Special Issue, December 2002–Fe-
bruary 2003, str. 20–21).

29 Manuel Castells, ki je analiziral razmerje med posameznikom in globalizacijskimi si-
lami ob koncu minulega stoletja, je ugotovil, da globalizacija in informatizacija skozi
omrežja dobrin, tehnologije in moči oblikujeta nov svet (»globalno družbo«), v kate-
rem se večajo proizvodnja, kulturna ustvarjalnost in komunikacijski potenciali. Prav
ti dejavniki, ki pospešujejo nastanek novega sveta, so hkrati za nekatere družbe rušil-
ni. Ker so države in organizacije civilne družbe utemeljene na zgodovinskem razvoju,
kulturi in zemljepisu, pospeševanje zgodovinskega razvoja v njih razbija mehanizme
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npr. notranje vojne v nestabilnih državah, ki s posledicami ogrožajo širše
mednarodno okolje; notranja nestabilnost in gospodarski zlom mnogih
držav z valovi beguncev (ki se razlivajo proti Evropi); tihotapljenje mamil
in trgovina z narkotiki30; mednarodni terorizem31; mednarodni organizi-
rani kriminal, piratstvo32, epidemije novih bolezni (AIDS, ebola, »legio-
narska bolezen«, kokošja kuga, ki je nevarna tudi za ljudi, bolezen norih
krav idr.), velike naravne nesreče, ki so posledica človeških dejavnosti,
trgovina s človeškimi organi, tihotapljenje ljudi iz nerazvitih držav v razvi-
te, trgovina z »belim blagom« itd. 

Zato je na sedanji stopnji razvoja mednarodnih odnosov oživelo zani-
manje za iskanje odgovorov na številna medsebojno povezana zapletena
vprašanja; mednje bi bilo treba uvrstiti tudi vprašanja o tem, kaj se je ob
koncu tisočletja zgodilo z vojaškimi grožnjami in kaj z oboroženimi spo-
padi ter tudi, kaj se je zgodilo s strateškim ravnotežjem in oboroženimi si-
lami, ki so v preteklosti – poleg logistične infrastrukture in sistemov bazi-
ranja – bile in so tudi še danes njihova (naj)pomembnejša sestavina. V
takšnem ozračju se porajajo nova razmišljanja in rešitve o tem, kakšne in
kako (re)organizirane bi morale biti oborožene sile in sistemi vojaške
obrambe, da bi se v negotovi prihodnosti lahko uspešno spopadli z novi-

XMARSOVA DEDIŠČINAX

družbenega nadzora in politično predstavništvo. Ljudje v takšnih razmerah pospeše-
nih sprememb občutijo strah za življenjski obstoj, za službe, zdravje, okolje in konč-
no tudi za usodo Zemlje in človeštva. Castell od tod sklepa, da se zato v novem svetu
odpor konfrontira z dominacijo, krepitev moči s slabljenjem moči, ter, da se iščejo al-
ternative novemu svetovnem redu (The Information Age: Economy, Society and Cul-
ture, Vol. III; The Power of Identity, Oxford Blackwell Publishers 1997, str. 68–9).

30 Samo v predelu med Južno in Severno Ameriko letno pretihotapijo čez morje okoli
200 ton kokaina (Mark Wilson: Proscribing drugs across Caribean waters; Navy In-
ternational, May 2002, str. 24–27).

31 Vprašanja, povezana z definiranjem terorizma, se zaradi težav pri doseganju soglasja
med pravniki, politologi in strokovnjaki za varnostna vprašanja rešujejo že več deset-
letij, pri čemer ga nekateri, kot npr. Robert Keohane, imenujejo »globalizirano nefor-
malno nasilje« (globalised informal violence), drugi, kot Lawrence Freedman, pa »asi-
metrična vojna« (asymmetrical war) (Robert Keohan: The Globalisation of Informal
Violence – Theories of World Politics and the Liberalism of Fear; Social Science Re-
search Council, Fall 2001; Lawrence Freedman: The Third World War?; Survival, 43,
No 4, Winter 2001, str. 61–88). Po definiciji OZN (United Crime Branch) leta 1988 je
terorizem metoda, utemeljena na zastraševanju s pomočjo ponavljanja nasilne akcije,
ki jo izvajajo (pol)tajni posamezniki, skupina ali državni akterji iz idiosinkratičnih,
zločinskih ali političnih razlogov, kjer – v nasprotju z umorom – neposredna tarča na-
pada ni glavna tarča. Neposredna tarča se izbere naključno v ciljni populaciji ali pa
selektivno (predstavniki oblasti kot simbolična tarča), da bi jih izkoristili kot genera-
torje sporočil (message generators) javnosti ali tistim, ki so dejansko tarče izsiljeva-
nja, ustrahovanja ali pa se nanje vpliva s propagando (http://www.odccp.org/odccp/
terrorism_definitions.html).

32 Letno število piratskih napadov na trgovske in potniške ladje se je po obdobju dvo-
polnosti drastično povečalo. Leta 1991 je bilo okoli 100 napadov in poskusov napa-
dov. Leta 1994 je bilo že 469 napadov in poskusov napadov, od tega okoli 60 % v
vodah jugovzhodne Azije (Peter Chalk: Piracy reemerges as a modern threat; Navy
International, May 2002, str. 12–17);
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mi vojaškimi izzivi v modificiranem enopolnem svetu. To velja tudi za po-
dročja, kamor bi se morale usmeriti raziskave v domeni vojaške znanosti;
mednje vsekakor sodi tudi v vojaški znanosti doslej zapostavljeno področ-
je boja proti mednarodni narkomafiji33 in mednarodnemu terorizmu34, ki
s svojo raznolikostjo, zločinsko fantazijo in obsegom ogrožata vse države;
da množični umori civilistov niso ostali osamljeni le na ZDA, kaže napad
čečenskih teroristov na moskovsko gledališče Dubrovka (2003), kjer so se
nameravali razstreliti skupaj z 912 gledalci in igralci, če jim ruske oblasti
ne bi izpolnile zahtev35. Podobno se je zgodilo tudi leta 2004 v Beslanu,
kjer so teroristi zajeli za talce vse učence osnovne šole in njihove starše.
Kot se je pokazalo v ZDA septembra 2001, je bila celo klasična vojaška
sila edine preostale vojaške supersile popolnoma brez moči ob trojnem
samomorilskem napadu Al Kajde na premišljeno izbrane cilje na ozemlju
ZDA. Zato danes niso redki skeptiki, ki (do)sedanje obrambne strukture,
oborožene sile in vojaške doktrine metaforično primerjajo s kmetom, ki je
nekoč s puško in pastmi uspešno branil svoje nasade pred vdori lačne div-
jadi, danes pa, ko v njegovem okolju divjadi skoraj ni več, še naprej po
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33 V ZDA so droge pomemben dejavnik ogrožanja nacionalne varnosti, v sklopu tega je
mednarodna narkomafija »državni sovražnik ZDA«. V dejavnostih ameriške države
proti narkomafiji ne sodelujejo le, tako kot nekoč, carina, obalna straža, policija, var-
nostne službe in ministrstvo za zdravje, ampak tudi oborožene sile. Operacije oboro-
ženih sil proti narkomafiji niso omejene le na ozemlje ZDA, ampak lahko potekajo v
sodelovanju s prijateljskimi in zavezniškimi državami tudi v inozemstvu. Te dejavno-
sti so opisane v številnih priročnikih in člankih (Nezavisimoe voennoe obozrenie; No
4 2004, str. 2–10).

34 Tako kot obstajajo številne definicije terorizma in ne samo ena, glede katere bi vsi
dosegli soglasje, tako tudi ni soglasja glede klasifikacije terorizma. Murat Karagoz, ki
je v reviji turškega inštituta za strateške študije podrobno analiziral klasifikacijo tero-
rizma v delih raznih avtorjev, je ugotovil, da Hoffman razlikuje etnonacionalistični
oziroma separatistični, verski in sponzorski terorizem, ki ga podpirajo države; pri Eq-
balu Ahmadu je ugotovil, da opisuje državni, verski, zločinski, politični in opozicijski
terorizem. Pri Svetu za zunanje zadeve je ugotovil, da obravnava nacionalistični, ver-
ski, državni, levičarski, desničarski in anarhistični terorizem. Pri Stevenu Simonu in
Danielu Benjaminu je odkril sintagmo »novi terorizem«, s katero avtorja posplošujeta
dogodke v newyorškem WTC leta 1993, tokijski podzemni železnici leta 1995, napa-
de na ambasade v vzhodni Afriki leta 1998 in poznejše napade Al Kajde. Gre za tero-
rizem, v katerem si akterji, ki so praviloma nadpovprečno izobraženi in obvladajo
zahtevne tehnologije, prizadevajo povzročiti množične izgube, pri tem pa niso pove-
zani z nobeno sponzorsko državo, imajo mreže sodelavcev v številnih državah in de-
lujejo na podlagi globalnih oziroma nadnacionalnih vizij, v imenu katerih so priprav-
ljeni na samomorilske napade (Murat Karagoz: September 11: A New type of
Terrorism; Perceptions, September/November 2002, str. 140–165).

35 Napad je izpeljala skupina 40 samomorilskih čečenskih komandosov (21 moških in
19 žensk je delovalo v parih, da ne bi bili sumnjivi), med katerimi so nekateri imeli
ponarejene osebne dokumente, ki so jim jih preskrbeli ruski podkupljeni policijski
uradniki. Osrednja vloga se pripisuje čečenskemu voditelju Šamilu Basajevu. Med
posegom ruskih varnostnih sil je poleg vseh ugrabiteljev izgubilo življenje tudi 125
gledalcev, predvsem zaradi tega, ker – potem ko jim je v pljuča prišel narkotični plin
– niso pravočasno dobili ustrezne zdravstvene pomoči (zaradi tega so ostali mnogi
dvomi) (Boris Čibej: Prva obletnica Nord-Osta; Delo z dne 24. 10. 2003, str. 24).
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inerciji porablja denar za orožja, čeprav ga zdaj ogrožajo rastlinski ško-
dljivci in rastlinske bolezni, ki zahtevajo od njega povsem drugačne pro-
tiukrepe, da preživi. 

Cilj tega sklepnega poglavja učbenika je prikazati spremembe v vojaški
porabi in v strukturi oboroženih sil, do katerih je prišlo na globalni ravni in
na regionalnih ravneh v času po razpadu dvopolnega ravnotežja, ter nato
opisati za to obdobje značilno spremenjeno fiziognomijo oboroženih spo-
padov v svetu kot celoti in v posameznih svetovnih regijah. S tem želimo
argumentirati sklepe, v katerih bomo predvsem osvetlili ključne vojaške
dejavnike in procese, ki bodo v naslednjem stoletju zelo verjetno pomagali
radikalno spreminjati strukturo, vlogo in naloge oboroženih sil v medna-
rodnih odnosih, opozorili pa bomo tudi na nove raziskovalne usmeritve vo-
jaške znanosti. V sklepnem delu bomo nakazali spremembe v strateškem
razmerju sil in kako bodo zelo verjetno vplivale na nadaljnje raziskave v
domeni vojaških ved. Te bodo enako kakor nekoč morale spremljati empi-
rijo, da bi osvetlile možne poti reševanja perečih varnostno-obrambnih
problemov in ponudile v prihodnosti ustrezne rešitve praksi. 

XMARSOVA DEDIŠČINAX
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VPLIV RAZPADA DVOPOLNEGA STRATEŠKEGA
RAVNOTEŽJA NA SPREMEMBE V VOJAŠKI PORABI 

IN V STRUKTURI OBOROŽENIH SIL

Analize za obdobje od konca druge svetovne vojne do zadnjega desetletja
minulega stoletja kažejo, da je bilo v tem času štiri petine svetovne vojaš-
ke moči v rokah peščice razvitih držav, ki so v ta namen uresničile tudi
približno enak delež svetovne vojaške porabe. Martin van Creveld, za
mnoge najprodornejši sodobni vojaški mislec, se s takšnimi ocenami
povsem strinja in dodaja, da je danes v razvitih državah osredotočeno
95 % celotnega svetovnega vojaškega znanja36. V času hladne vojne se je
ogromna večina evropskih držav pri razvoju oboroženih sil zgledovala po
vojaško najrazvitejših državah – ZDA oziroma Sovjetski zvezi – in posku-
šale prilagoditi zgradbo svojih oboroženih sil, doktrine in vojaško infra-
strukturo njihovim vzorom in vzorcem. V teh državah so tudi šolale svoje
vodilne vojaške izvedence. Če se ob tem upošteva, da so vojaški inštruk-
torji iz razvitih držav dolga leta delovali tudi v številnih državah tretjega
sveta in da so te države tudi svoja najsodobnejša orožja kupovale v razvi-
tih državah, lahko ugotovimo, da so takšni tokovi pustili globoke posledi-
ce vse do danes. Kažejo se v tem, da se je s širitvijo Nata proti vzhodu in z
razpadom Sovjetske zveze povečalo število držav, ki so se pri razvoju
obrambnih sistemov in oboroženih sil oprle na razvite evropske države in
ZDA, medtem ko je Ruska federacija izvoz orožja in prodajo licenc za nje-
govo proizvodnjo (pre)usmerila v azijske države (v prvi vrsti v LR Kitajsko
in v Indijo). 

Obrambni proračuni vseh držav sveta so v obdobju dvopolnega ravno-
težja pogosto nihali in skokovito naraščali (to je bilo posebej očitno ob
mednarodnih krizah in lokalnih vojnah37, ki so vzpodbujale parlamente,
da so povečevali obrambne proračune); pri tem je ves čas naraščala tudi
svetovna vojaška poraba, kajti njeno večino so pomenili prav interaktivni
stroški obeh nenehno medsebojno tekmujočih blokov. Tako so npr. od
leta 1984 do leta 1988, torej do obdobja »perestrojke« in porušenja berlin-
skega zidu, obrambni proračuni držav članic Nata narasli s 335 milijard
dolarjev na 444,5 milijarde dolarjev (torej za 33 %). Temu povprečnemu 8-
odstotnemu letnemu prirastku Nata se je dokaj simetrično prilagajala
tudi nasprotna stran. V obdobju perestrojke se je trend dotlej vzpenjajoče
se vijačnice obrambnih proračunov obeh blokov najprej ustavil, nato pa
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36 The Transformation of War, str. 1; The Free Press, USA 1991.
37 Nihanja ameriških vojaških stroškov so v grafični obliki prikazana v zadnji številki

The Defense Monitor za leto 2003. Povprečni letni stroški v času hladne vojne so bili
342,4 milijarde USD, po letu 2001 pa so spet začeli rasti in se leta 2004 približali vr-
huncu, ki so ga dosegli med vietnamsko vojno.
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se je začel – kot kažejo podatki v tabeli 138 – v devetdesetih letih počasi, a
vztrajno spuščati navzdol do leta 1997, ko so se stroški ZDA in Nata, prav
tako pa tudi Ruske federacije spet pričeli počasi dvigati39. Do novega veli-
kega skoka je prišlo po letu 2001, ko je teroristični napad Al Kajde na cilje
v ZDA sprožil drastično naraščanje ameriškega obrambnega in vojaškega
proračuna40. 

Letopis The Military Balance (Vojaško ravnotežje) londonskega Medna-
rodnega inštituta za strateške študije (IISS – International Institute for
Strategic Studies) za leto 2000/2001 kaže (na str. 305), da je Nato kot naj-
večji svetovni obrambni porabnik leta 1985 porabil 620,542 milijarde
ameriških dolarjev (v vrednosti dolarja iz leta 1999), nato pa je poraba po-
stopno upadala in leta 1999 dosegla raven 469,176 milijarde dolarjev, kar
pomeni, da se je zmanjšala za četrtino (24,4 %). Na teh dveh časovnih toč-
kah je bila svetovna obrambna poraba 1253,517 milijarde ameriških dolar-
jev oziroma 808,546 milijarde dolarjev, delež Nata pa je pri tem ves čas
vztrajno rastel. Od 49,5 % leta 1985 je do leta 1999 skočil na 58 %. Očitno
je, da je Nato resda skrčil svojo obrambno porabo za četrtino, vendar je v
svetovni obrambni porabi, ki pa je še bolj upadla, svoj dotedanji visoki re-
lativni delež še bolj povečal, in sicer za 8,5 %. Z Rusijo se je zgodilo ravno
nasprotno: v primerjavi s Sovjetsko zvezo, ki je leta 1985 imela v svetovni
obrambni porabi delež 29,5 %, se je delež Rusije v svetovni obrambni po-
rabi štirikrat zmanjšal, tako da je bil leta 1999 komaj 7 odstotkov.

Na podlagi podatkov tabele 1 se da sklepati, da so evropske države čla-
nice Nata v tem istem obdobju zmanjšale letne obrambne stroške z
226,397 milijarde ameriških dolarjev na 174,375 milijarde dolarjev, kar je
23-odstoten upad, ki se skoraj docela ujema z upadom celotnih obram-
bnih stroškov Nata (ki je 24,4 %). Obrambni stroški evropskih članic Nata
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38 Tabele v tem poglavju so nanizane v prilogi na koncu učbenika. Podatke, uporabljene
v teh tabelah za izračun kazalcev v tem poglavju, smo primerjali s podatki iz drugih
renomiranih virov, kot so letopisi Defense Foreign Affairs Handbook, SIPRI, Military
Technology idr.

39 Upadanje ruskih obrambnih stroškov se je ustavilo zaradi oživljanja ruskega gospo-
darstva, predvsem pa sta imela blagodejen učinek rast cen izvožene nafte in redkih
kovin na svetovnem trgu ter zmanjšanje inflacije; ob tem ne smemo zanemariti vpli-
va vojne v Čečeniji (letno porabijo za to vojno okoli milijardo dolarjev), ki je vplivala
v prvi vrsti na preusmeritev finančnih sredstev, prvotno namenjenih za razvoj in na-
bavo novih strateških jedrskih medcelinskih raket (topol-M), v nabavo orožij in opre-
me za konvencionalne sile. Medtem ko je bil leta 1999 ruski obrambni proračun 31
milijard dolarjev, je v letu 2000 upadel za 2 milijardi dolarjev (torej 29 milijard dolar-
jev), nato pa v letu 2001 skočil na 44 milijard dolarjev, kar je 51-odstotno povečanje
(The Military Balance 2001/2, str. 109–112).

40 Za leto 2004 je bilo v začetku leta odobrena poraba 456 milijard USD. Za plače je bilo
predvideno 98,7 milijarde USD, za nabave novih orožij 67,9 milijarde USD, za razi-
skave in razvoj novih orožij 58,2 milijarde USD in za urjenje, usposabljanje in vzdr-
ževanje bojne pripravljenosti 133,1 milijarde dolarjev. Za dodatne stroške v ameriš-
kem angažiranju v Iraku in Afganistanu ter drugje je bilo odobreno 65,6 milijarde
dolarjev. Podrobnosti porabe so opisane v zadnji številki The Defense Monitor za leto
2003.
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so upadali vzporedno z zmanjševanjem njihovega deleža v številu vojaš-
kega osebja Nata, ki je od leta 1985 do leta 1999 upadlo s 3,6 milijona pri-
padnikov oboroženih sil na okoli 2,3 milijona.

V severni Afriki in na Bližnjem vzhodu so letni obrambni stroški v
istem obdobju upadli s 83,891 milijarde ameriških dolarjev na 60,023 mi-
lijarde dolarjev, torej za 28 odstotkov. V nasprotju s tem pa so se letni
obrambni stroški v drugih delih sveta povečevali. V srednji in južni Aziji
so od leta 1985 do leta 1999 poskočili s 13,557 milijarde na 21,731 milijar-
de dolarjev, kar pomeni za 60 odstotkov. Podobno je bilo v Latinski Ame-
riki in na Karibih, kjer so letni obrambni stroški skočili s 23,055 milijarde
dolarjev na 35,447 milijarde dolarjev oziroma za 54 odstotkov. Enako je
bilo tudi v vzhodni Aziji in Avstralaziji, kjer je obrambna poraba poskoči-
la od 112 milijard dolarjev na 135,243 milijarde dolarjev, torej za 20 od-
stotkov. Četudi se je svetovna obrambna poraba na teh dveh časovnih toč-
kah zmanjšala s 1253,517 milijard ameriških dolarjev na 808,546 dolarjev,
oziroma za 35 %, očitno takšna splošna globalna težnja ni veljala v vseh
delih sveta, saj se je vojaška poraba v Latinski Ameriki in v srednji ter juž-
ni Aziji povečala za 54 % oziroma 60 odstotkov. 

Nova kakovost je dejstvo, da se obrambni proračuni nekdanjih blokov-
skih tekmecev delno uporabljajo za uničevanje orožij v skladu z določba-
mi Sporazuma o zmanjševanju količin strateškega jedrskega orožja
(START I, II) in Sporazuma o omejevanju količin konvencionalnega orožja
v Evropi (CFE TLE). Obrambni proračuni se delno uporabljajo tudi za pod-
poro mirovnih operacij OZN, za humanitarne operacije, pa tudi za načrto-
vanje in izvajanje nadzora nad obveznostmi, ki so jih evropske države
sprejele v okviru programa OVSE (OSCE), ki se nanaša na krepitev med-
sebojnega zaupanja CSBM (Confidence and Security Building Measures).
Očitno so to nove dobrodejne smeri v obrambni porabi, ki si jih kdaj prej
ne bi mogli niti zamisliti. Med obrambne stroške za mednarodno sodelo-
vanje bi morali po eni strani prišteti tudi socialne programe za prešolanje
in vključevanje nekdanjih vojaških profesionalcev v civilno družbo, ljudi
torej, ki so bili zaradi zmanjševanja oboroženih sil odpuščeni iz vojske, po
drugi strani pa tudi stroške za konverzijo vojaške industrije, ki se mora z
dvonamensko tehnologijo (DPT – Dual Purpose Technology) prav tako pri-
lagoditi splošnim težnjam oziroma proizvodnji za potrebe civilnega trga.

Pri poglobljenem iskanju odgovora na vprašanje, kaj se je pravzaprav
zgodilo z obrambnimi stroški v obdobju od razpada bipolarnega ravnotež-
ja do konca minulega tisočletja, se kot najbolj ustrezna metoda ponuja
primerjalna analiza namenskih proračunov na dveh oddaljenih časovnih
točkah: prve pesimistične nekje v obdobju hladne vojne in druge optimi-
stične v obdobju, ko je to vojno zamenjalo partnerstvo med nekdanjimi
blokovskimi tekmeci. Ob tem ni dovolj le ugotavljanje višine tekočih
obrambnih proračunov (z upoštevanjem inflacije, ki je vključeno v tabeli
1 v kolonah A in B), temveč sta pomembna tudi višina obrambnih stroš-
kov na prebivalca (ki jo v obliki kazalca porabljenih ameriških dolarjev na
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leto kažeta koloni C in D) in delež proračunov v nacionalnem dohodku (ki
je v obliki odstotkov predstavljen v kolonah E in F). Na podlagi tega siste-
ma večjega števila kriterijev je bila izdelana tabela 1. V njej imata pomem-
bno vlogo tudi rubriki A/G in B/H, ker kažeta rast stroškov na enega voja-
ka (izražena je v ameriških dolarjih), do katere je prišlo zaradi priliva
novih vrst vse dražjih oborožitvenih sistemov in streliva. Prva točka opa-
zovanja je leto 1985 (izbrano, ker so do tega leta vojaški stroški naraščali),
kot druga točka pa je izbrano leto 1999, ker je v tem letu prišlo do stabili-
zacije stroškov in ker imamo zanj preverjene in verodostojne podatke za
vse spremenljivke, ki bodo predstavljene v analizi.

Pogled v tabelo 1, kjer so podatki o obrambni porabi v različnih obdob-
jih poravnani z vrednostjo, ki jo je imel ameriški dolar v letu 1999, omo-
goča naslednje posplošitve:
1) V opazovanem obdobju je poraba denarja za obrambne proračune v
svetu upadla s 1.253,517 milijarde ameriških dolarjev na 808,546 milijarde
dolarjev, torej za 35 odstotkov. Leta 1985 sta bila Nato in Varšavski spora-
zum udeležena z 78,5 % celotne svetovne obrambne porabe, leta 1999 pa
je bil ta delež Nata in Ruske federacije le 65-odstoten. Očitno je prav raz-
pad Sovjetske zveze bistveno vplival na zmanjšanje obrambne porabe na
globalni ravni, saj so obrambni stroški Rusije leta 2000 predstavljali
komaj 15,6 % vsote vojaških stroškov Sovjetske zveze v letu 1985.
2) Od splošnega upadanja obrambnih proračunov so leta 1999 odstopala
tri območja: srednja in južna Azija, vzhodna Azija (z Avstralazijo) in La-
tinska Amerika (s Karibi in Srednjo Ameriko). Tam so obrambni proraču-
ni v omenjenem obdobju narasli (po zaporedju naštetih območij) za 60 %,
20 % in 54 odstotkov. Vendar je ob tem skoku obetavno dejstvo, da obram-
bna poraba v Latinski Ameriki in vzhodni Aziji ni bila posledica poveča-
nega poseganja obrambnih proračunov v nacionalni dohodek, temveč iz-
jemne rasti nacionalnega dohodka v teh delih sveta; čeprav se je v
Latinski Ameriki in vzhodni Aziji odstotek zajemanja vojaških proraču-
nov v nacionalni dohodek zmanjšal (za 42 %–43 %), so se zaradi tega
obrambni proračuni v absolutnem znesku vseeno povečali; izjema je sred-
nja Azija, kjer so se povečali tako delež zajemanja obrambnih stroškov v
nacionalnem dohodku kot tudi obrambni stroški, in sicer za 60 odstotkov.
3) Med države, ki so od leta 1985 do leta 1999 rekordno zmanjšale obram-
bno porabo, spada Ruska federacija, ki je imela leta 1999 le 18,9 % vojakov
nekdanje Sovjetske zveze in samo 15,6 % proračuna nekdanje ZSSR iz
leta 1985. Rusiji sledijo evropske države, ki niso bile članice Nata in so do
leta 1999 zmanjšale obrambno porabo za 21 odstotkov. ZDA so v istem
obdobju zmanjšale obrambno porabo za 26 %, evropske članice Nata pa
za 23 odstotkov. Blagodejni učinek končane bipolarne konfrontacije so
leta 1999 čutili tudi na Bližnjem vzhodu, kjer se je v tem obdobju obram-
bna poraba zmanjšala za 28 %, vse to pa predvsem zaradi poraza Iraka v
zalivski vojni leta 1991, delovanja komisije, ki je do leta 1998 uničevala
iraška orožja, in sankcij, ki so bile uvedene proti režimu Sadama Huseina. 
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4) Primerjava števila vojakov med omenjenima časovnima točkama poka-
že, da relativno zmanjšanje ni bilo linearno sorazmerno z relativnim upa-
dom obrambnih proračunov. Ti so, kot smo že rekli, na svetovni ravni v
tem obdobju upadli za 35 %, medtem ko je število vojakov v svetu upadalo
dokaj počasneje oziroma skupaj le za okoli 21 odstotkov. V tabeli 1 se
vidi, da od tega splošnega trenda odstopata del Evrope, ki ga ne sestavlja-
jo članice Nata, in srednja Azija; ker je v vzhodni Evropi nastalo večje šte-
vilo novih držav, prav tako pa po razpadu Sovjetske zveze tudi v Aziji, je v
teh delih sveta prišlo do svojevrstnega paradoksa, ki se kaže v rasti števila
vojakov in v upadanju obrambnih stroškov. Iz nekdanje Sovjetske zveze
ustanovljene države so namreč po koncu leta 1991 dobile velike deleže
orožij nekdanje zvezne vojske in nemudoma vzpostavile svoje nacionalne
vojske, za katere pa potem niso imele denarja za normalno vzdrževanje in
urjenje. Evropske države nečlanice Nata so do leta 1999 povečale število
vojakov za 34 %, pri tem pa zmanjšale vojaško porabo za 21 %; vzroki za ta
drugi paradoks se skrivajo v prizadevanjih novonastalih držav, da bi se
pridružile zavezništvu Nato, pri čemer so svojo pripravljenost za obrambo
veliko lažje in finančno manj boleče dokazovale vodstvu Nata s povečeva-
njem števila vojakov kot pa s korenitimi reformami in z nabavami kako-
vostne moderne tehnike, ki je dražja in bi jim zato preobremenila že tako
velike zunanje dolgove.
5) Popuščanje nekdanjih medblokovskih napetosti, ki je v Evropi pripelja-
lo do Sporazuma o omejitvi števila vojakov in orožij (CFE TLE), je pripo-
moglo, da so ZDA z zvezo Nato, Sovjetska zveza z Varšavskim sporazu-
mom in državami, ki so pozneje nastale na njegovem nekdanjem
območju, ter ostale evropske države občutno zmanjšale delež števila pri-
padnikov oboroženih sil v skupnem številu prebivalstva. Leta 1987 so mir-
nodobni ešaloni njihovih oboroženih sil predstavljali 0,95 % prebivalstva;
od tega so na vsakega pripadnika mirnodobnega ešalona oboroženih sil
prišli skoraj trije rezervisti (točneje 2,78, ki jih je bilo mogoče vpoklicati
po potrebi). Leta 1999 se je prvi kazalec zmanjšal na 0,76 %, drugi pa v
zvezi Nato na 1,23 rezervista na vojaka, le Rusija je še vedno ohranila raz-
merje 2,4 rezervista na enega vojaka. Ker se je zmanjšala verjetnost izbru-
ha velikega spopada v Evropi, se je tudi vojaška obremenitev demograf-
skega dejavnika v miru relativno zmanjšala za 20 odstotkov. 

Upadanje je v Evropi še bolj izrazito pri rezervistih. Na globalni ravni
se njihovo število ni bistveno spreminjalo: leta 1999 je bilo po svetu 36 mi-
lijonov rezervistov oziroma 1,66 rezervista na enega vojaka mirnodobne-
ga ešalona. V armadah držav bivših članic Varšavskega sporazuma in
držav, ki so nastale iz njih, pa značilno visok delež rezervistov ni kazalec
bojne moči njihovih oboroženih sil; v resnici gre le za »mrtve duše«, s ka-
terimi so si obrambna ministrstva pomagala, da so si v parlamentih izbo-
rila denar za urjenje rezervne sestave, potem pa so ga v resnici porabila za
socialno preživetje mirnodobnih ešalonov. 

Pri analizi teh kazalcev (ki predstavljajo aritmetične sredine naštetih
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držav) so zanimive tudi vrednosti kazalcev posameznih držav in njihove
skrajne vrednosti. Albanija je imela leta 1994 rekord z maksimalno obre-
menitvijo prebivalstva (v miru je imela pod orožjem 2 % prebivalstva zara-
di strahu pred izbruhom vojne na sosednjem Kosovu), druga skrajnost pa
je bil Luksemburg, kjer je bil delež rezervistov med prebivalstvom komaj
0,19 % in je bil torej desetkrat manjši od albanskega. Največ držav (60 %)
je bilo v skupini, ki je imela od vsega prebivalstva 0,55 % do 1,27 % pripad-
nikov rezervnih sil. Razumljivo je, da je ob sedanjem upadanju števila re-
zervistov možno sredstva, ki so se doslej uporabljala za njihovo urjenje,
porabiti za mirnodobni ešalon oboroženih sil.
6) Absolutno in relativno upadanje števila vojakov Nata kažeta, da so
evropske članice Nata od leta 1985 do leta 1999 zmanjšale število vojakov
za okoli 25 % (s 3.568.000 na 2.665.000 vojakov), kar je skoraj enak rela-
tivni upad kot upad njihovih vojaških proračunov (z 226,397 milijarde
ameriških dolarjev na 174,375 milijarde dolarjev oziroma za okoli 23 %).
Upadanje števila vojakov in vojaške porabe evropskih članic Nata je v os-
trem nasprotju z njihovimi doslej nekajkrat uradno izraženimi težnjami,
da bi (zgolj) iz evropskih oboroženih sil vzpostavile učinkovit in moderen
evropski obrambni sistem, ki glede prožnosti in zmogljivosti ne bi zaosta-
jal za tem, kar lahko zdaj evropski del Nata doseže le ob podpori ZDA in
naslonitvi nanje. Evropske članice Nata namreč nimajo ustreznih sil za
strateško jedrsko odvračanje, satelitske podpore, zmogljivosti za hiter
zračni prevoz, za letalsko podporo na večjih razdaljah idr41.

Kolikšen vpliv ima modernizacija obrambne sfere, se posebno dobro
vidi, kadar primerjamo količnike med vojaško porabo in številom vojakov
(glej tabelo 1, pod A/G in B/H!). Četudi je dobro znano, da se z obrambni-
mi proračuni pokrivajo tudi stroški civilistov, ki delajo v ministrstvih za
obrambo, da ministrstva financirajo tudi jedrske in druge agencije, mnoga
pa tudi stroške pokojnin in socialnega varstva vojaških upokojencev in
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41 Britanski premier Tony Blair in francoski predsednik Jacques Chirac sta že decembra
1998 pozvala članice Evropske unije k hitri uveljavitvi določil skupne zunanje in var-
nostne politike (Common Foreign and Security Policy – CFSP), ki so bila določena
leto dni prej z Amsterdamskim sporazumom. Pogosto se je govorilo in razpravljalo o
tem, da bi tudi Zahodnoevropska unija (Western European Union) morala vzpostavi-
ti svoje sile. V različnih variacijah so to idejo omenjali pred tem in za tem ter pisali o
Evropskih silah za hitro posredovanje (European Rapid Reaction Force), Evrokorpu-
su (Eurocorps), Evropski vojski (European Army) ipd. Če bi se držali empirične
norme, da bi za 100.000 trenutno pripravljenih vojakov morali imeti vsaj trikrat šte-
vilčnejše jedro (tretjina dežura, tretjina se uri in pripravlja, da zamenja dežurne sile,
in tretjina počiva po opravljenem dežurstvu), bi za dežurno jedro 60.000 trenutno pri-
pravljenih vojakov morale evropske države imeti 180.000 vojakov. To pa predstavlja
17 % sedanjih zmogljivosti evropskih držav. Zapletlo se je okoli tega, v kolikšnem ra-
diju bi morale te sile delovati (omenjal se je radij 4000 km), saj je bilo od tega odvi-
sno, koliko in kakšnih transportnih letal, desantnih ladij in drugih prevoznih sred-
stev bi morali imeti. Podobno velja tudi za letala za zračno podporo. Vse dokler ne
bodo zagotovljene tudi te komponente, bodo evropske sile odvisne od ZDA, ki imajo
edine transportna sredstva in zračno ter satelitsko podporo za kopensko jedro evrop-
skih sil (The Military Balance 2001/2, str. 284–285).
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veteranov, ta količnik kljub vsemu veliko pove. Pri evropskih državah
Nata je v tem obdobju letna poraba na vojaka skočila s 63.452 dolarjev na
leto (1985) na 65.431 dolarjev na leto (1999), kar je komaj simboličen skok
za 3 odstotke; isti kazalec je pri Natu (torej v evropskih državah vključno
z ZDA in Kanado) kot celoti poskočil od leta 1985 do leta 1999 s 106.934
dolarjev na 114.517 dolarjev na vojaka na leto, kar je v primerjavi z letom
1985 skok za 7 odstotkov (razliko gre pripisati izdatnejšemu deležu
ZDA!).
7) Primerjalna analiza podatkov o povprečni letni porabi enega vojaka
(izražena je v obliki količnika med obrambnim proračunom in številom
vojakov) kaže, da so ZDA, ki so leta 1985 porabile letno okoli 177.840 do-
larjev na vojaka, leta 1999 to porabo povečale na okoli 206.488 dolarjev
oziroma za 16 %. Ta kazalec je bil leta 1999 kar 3,15-krat višji od povpreč-
ne porabe evropskega vojaka zavezništva Nato in 3,72-krat višji od letne
porabe vojaka Ruske federacije. Vzroki za tako drastične razlike so v teh-
nološki revoluciji, ki poteka v oboroženih silah ZDA (RMA – Revolution
in the Military Affairs). Satelitski sistemi za podporo, informacijska teh-
nologija (C3I/CM – Command, Control, Communication Intelligence/
Counter Measures), nova precizna orožja (PGM – Precise Guided Missi-
les), bojni roboti in globalni sistem baziranja ter izurjeni profesionalni vo-
jaki so namreč 3- 4-krat dražji od arzenala, ki ga imajo druge z ZDA pri-
merljive države.
8) Povečan delež ameriških obrambnih stroškov v svetovnih obrambnih
stroških nazorno kaže, da ZDA po razpadu bipolarnega ravnotežja niso in
tudi vnaprej ne bodo zapostavile obrambne sfere in oboroženih sil. Od
leta 1985, ko je ameriški vojaški proračun pomenil 30 % svetovnega vojaš-
kega proračuna, je ta delež do leta 1994 skočil na 35 % in nato ostal skoraj
nespremenjen do leta 2000, potem pa je leta 2003 dosegel skoraj 50 % sve-
tovnega vojaškega proračuna. Obenem je povprečna letna poraba enega
ameriškega vojaka, ki je leta 1985 imela 3,96-kratno vrednost povprečne
svetovne vojaške porabe (na enega vojaka), do leta 1999 skočila na 5,58-
kratno vrednost povprečne svetovne porabe na vojaka (koloni A/G in B/H
v tabeli 1). V tem sklopu je pomembno, da so leta 2001 v oboroženih silah
ZDA za plače porabili le 24 % obrambnega proračuna (313 milijard dolar-
jev), za vaje, urjenje in druge oblike usposabljanja pa 37 % celotnega pro-
računa. V Ruski federaciji in drugih državah, ki imajo podobne probleme
z golim socialnim preživetjem vojaštva, so leta 2001 porabili za plače kar
42 % celotnega obrambnega proračuna, za usposabljanje pa le 17 odstot-
kov.

Vzporedno z zmanjšanjem števila pripadnikov oboroženih sil ZDA
torej poteka njihovo opremljanje z vse sodobnejšimi in dražjimi orožji,
kar kljub številčnemu zmanjšanju moštva ameriških oboroženih sil pove-
čuje njihovo prednost pred ostalimi vojskami. Poudariti je treba, da pri
nabavah novih orožij ne gre le za pokrivanje in nadomeščanje upadanja
števila vojakov ZDA, temveč za preseganje ognjene moči, mobilnosti ter
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informacijske prednosti, ki so jo ameriške oborožene sile imele do leta
1985, ko so bile šele na pragu informacijske etape tehnološke revolucije.
Veliko pove dejstvo, da ZDA že od leta 1988 porabijo za nabavo, raziskave
in razvoj novih orožij in opreme vsako leto okoli tretjino celotnega obram-
bnega proračuna. In še drugače: leta 1999 so ZDA porabile samo za razvoj
novih orožij in opreme okoli 80 % celotne vsote, ki jo je v ta namen pora-
bilo vse zavezništvo Nato.

V Rusiji je bil leta 1995 ta delež 31,4 % (leta 1993 še 25,5 %, leta 1994 pa
26,8 %). Zaradi zmanjševanja proračuna (leta 1999 je bilo v njem komaj
56,8 milijarde dolarjev, kar je bilo 5-krat manj od vojaških stroškov ZDA)
je bilo oboroževanje enot z novimi sredstvi praktično zamrznjeno. Tako je
npr. od leta 1991 do leta 1994 letna proizvodnja orožja za potrebe ruske
vojske upadla z 900 tankov na 40 tankov(!), s 3.000 pehotnih bojnih vozil
na 400 oklepnikov, z 255 bojnih letal na 55 bojnih letal, s 350 bojnih heli-
kopterjev na 100 in s 100 strateških raket na 25 raket42. Večji del proraču-
na so namreč morali nameniti za plače in pokojnine prezgodaj upokoje-
nih vojaških profesionalcev, ki so bili odpuščeni zaradi zmanjševanja
vojske. Leta 1995 je bil ta delež 53,6 % celotnega proračuna, medtem ko so
v ZDA za plače porabili komaj 28 % proračuna, torej skoraj dvakrat manj.
9) Najprimernejše merilo pri dokazovanju rastočega deleža težke bojne
tehnike v oboroženih silah ZDA in vodilnih evropskih članic Nata je količ-
nik med številom pripadnikov kopenske vojske in številom tankov, heli-
kopterjev in letal za podporo. Četudi se letala, tanki in druga orožja med
seboj zelo razlikujejo (elektronski in računalniški sklopi, skriti v njihovi
notranjosti, pogosto pomenijo 30–35 % njihove celotne cene), je takšna
primerjava koristna, ker kaže osnovna razmerja. V skupnem številu pri-
padnikov kopenske vojske ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije in Ita-
lije je leta 1999 prišlo 85,6 vojaka na en tank, 42 vojakov na eno pehotno
bojno vozilo, 114 vojakov na artilerijski sistem za splošno podporo in 167
vojakov na helikopter. Kopenska vojska ZDA je tista sestavina Nata, ki
dviga povprečje: v njeni sestavi je bilo na en tank 59,6 vojaka, na pehotno
bojno vozilo 29,6 vojaka, na artilerijski sistem 77,5 vojaka in helikopter
93,5 vojaka. Druge oborožene sile ne zmorejo takšne tehnične podpore:
pri ceni približno 5 milijonov dolarjev za sodoben tank, 2 milijona dolar-
jev za pehotno bojno vozilo, prav toliko za sistem za artilerijsko podporo
in 10 milijonov dolarjev za helikopter, vrednost vseh teh sredstev, ki pod-
pirajo posameznega vojaka, pomeni to v ameriški kopenski vojski okoli
285.000 dolarjev (v kar še niso všteti dinamični stroški za porabo goriva,
streliva, rezervne dele, sredstva za remontno službo, popravila idr.). Za
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42 Če je proizvodnja novih oborožitvenih sistemov za potrebe ruskih oboroženih sil
tako zmanjšala obseg in izbiro, to ne pomeni, da je ruska obrambna industrija doži-
vela zlom. Preusmerila se je na zunanji trg, predvsem na LR Kitajsko in Indijo. Leta
2000 je bil izvoz ruskega orožja vreden okoli 4 milijarde dolarjev, kar je bilo 25 % več
kot leta 1999. Polovica vrednosti ruskega izvoza orožja je šla v LR Kitajsko, 22 % pa v
Indijo (The Military Balance 2001/02, str. 110).
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primerjavo: leta 1994 so bili ti količniki npr. za Indijo, ki je tudi regionalna
sila, 408 vojakov na en tank, 1.161 vojakov na eno letalo in 4.924 vojakov
na helikopter; v LR Kitajski je bilo 275 vojakov na tank, 442 vojakov na le-
talo in 6.567 vojakov na helikopter. Ko gre za stroške za poligone in drugo
infrastrukturo za urjenje, je značilno, da so v ZDA manjši, če uporabljajo
poligone drugih držav z nižjimi dohodki na prebivalca, ker so stroški za
strežno osebje in najemnino nižji od stroškov v razvitih državah, pravilo-
ma pa je tudi zakonodaja, ki ureja ekološke standarde, pomanjkljivejša ali
(in) liberalnejša, prav tako pa so manjše tudi morebitne odškodnine ob
nesrečah med urjenjem (npr. požarih ipd). 

Zato je povsem razumljivo, da zaradi visokih stroškov za moderno
orožje in opremo ter za urjenje v stvarnih razmerah druge armade ne mo-
rejo izvajati ameriške doktrine, ki temelji na zračno-kopenski bitki (ALB –
airland battle43) in na bitki v celotnem prostoru (FSB – Full Space Battle),
saj se zaradi omejenih denarnih sredstev ne morejo ustrezno oborožiti
(čeprav bi morda imele ustrezno tehnologijo, ne bi imele denarja za naba-
vo dragih orožij in izgradnjo dragih poligonov).
10) Vse sodobnejša in kompleksnejša bojna sredstva, oprema in orožja
zahtevajo od armad razvitih držav nenehno povečevanje števila poklicnih
vojakov v svojih vrstah, kajti le ustrezno izurjeni strokovnjaki lahko ob-
vladujejo sofisticirana orožja (ne gre le za častnike in podčastnike, ampak
tudi za vojake, ki po ustreznem urjenju in specialističnem šolanju sklene-
jo z vojsko pogodbo o službovanju za ustrezno plačo za obdobje 5, 10, 15
ali 20 let). ZDA in Velika Britanija so že oblikovale poklicne armade,
druge evropske razvite države pa svoje vojske preoblikujejo postopno in
selektivno (prednost imajo letalstvo, mornarica, v kopenski vojski pa ok-
lepne enote, padalci, enote za posebne naloge itd.). Leta 1988 je bilo v
oboroženih silah Sovjetske zveze 41 % poklicnih vojakov, v Franciji 48 %, v
Nemčiji 54 % in v Italiji 30 odstotkov, leta 1995 pa (po istem zaporedju dr-
žav) 74 %, 54 %, 60 % in 47 %. V nasprotju z Rusko federacijo (kjer se spri-
čo omejenih sredstev za tako vojsko še ne morejo odločiti) je v vseh dru-
gih državah ta skok deleža poklicnih vojakov posledica presoje državnih
vodstev, da je takšna rešitev edina razumna za prihodnost, ko bodo sofi-
sticirana orožja še zahtevnejša od sedanjih. 

Na takšno usmeritev seveda vpliva tudi spremenjena vloga oboroženih
sil, ki vse bolj nastopajo izven nacionalnih ozemelj v tveganih operacijah,
ko bi zaradi žrtev med vojaškimi obvezniki lahko vlade imele hude težave,
saj bi prišlo do protestov opozicije, odpora javnega mnenja, demonstracij
staršev padlih vojaških obveznikov ipd. Poklicni vojaki pa se že s podpi-
som pogodbe obvežejo, da bodo opravljali tudi dolžnosti v tujini, če bodo
takšne državne potrebe in odločitve, zato do takšnih zapletov ne more
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43 V ameriški terminologiji se uporabljajo za zračno-kopensko bitko različne oblike izpi-
sa. Starejši viri uporabljajo obliko AirLandBattle (redkeje Air Land Battle), novejši pa
pretežno airland battle oziroma kratico ALB. Za nove operacije po novi doktrini se
uporablja v ameriški angleščini zveza »effects based operations« (EBO).
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priti. S primerjavo teh kazalcev in ob pomoči podatkov iz letopisov The
Military Balance sklepamo, da se je od leta 1988 do leta 1995 delež poklic-
nih vojakov v oboroženih silah Francije, Nemčije in Italije relativno pove-
čal, in to (glede na zapisani vrstni red držav) za 12 %, 11 % in 56 odstotkov.
V povprečju je bilo v omenjenih armadah 58 % poklicnih vojakov; v nizo-
zemskih oboroženih silah jih je bilo 63 %, za v celoti poklicno vojsko pa
sta se odločili tudi Belgija in Luksemburg.

Stroški za poklicnega vojaka v sodobno opremljeni armadi so 3- do 5-
krat višji od stroškov za nabornika. Razmerje je odvisno od: a) plače, ki
mora biti stimulativna, če hočejo na trgu delovne sile nanovačiti kakovost-
ne kadre, b) od minimalnega staža, potrebnega za upokojitev, in s tem po-
vezanimi vplačili v pokojninski sklad, c) od višine zavarovalnih premij, č)
od stopnje sofisticiranosti orožij in opreme, d) od intenzivnosti urjenja
idr. Ta okoliščina je še eden od dejavnikov, ki v poklicni vojski vplivajo na
rast vojaške porabe na vojaka44. V ta sklop sodijo tudi stroški za obram-
bne raziskave in razvoj, ki počasi, a vztrajno rastejo45. V ZDA so npr. leta
1979 za raziskave in razvoj (R and D – Research and Development) pora-
bili 10 % celotnega obrambnega proračuna, leta 1988 je bil ta delež 12,9 %,
leta 1994 pa je že dosegel 14 % in je na tej ravni ostal do leta 2000.46 Ruska
federacija si je prizadevala slediti temu deležu. Od leta 1999 do leta 2001
je bil letni delež v povprečju okoli 11 % celotnega ruskega letnega obram-
bnega proračuna47. Druge oborožene sile uporabljajo v ta namen polovico
manjši delež. 

Pritisk novih tehnologij je spodbuden za raziskovalce, ki ponujajo so-
dobnejše rešitve, kar vodi v razvoj vse popolnejših orožij oziroma v mo-
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44 Vpliva tudi zadovoljstvo častnikov, podčastnikov in vojakov z vojaško službo, z mož-
nostmi za napredovanje in šolanje ter s tem povezanim ugledom, ki ga imajo v druž-
bi. Primerjalna raziskava v ameriški vojski, opravljena leta 1999 in leta 2002, kaže, da
se je zadovoljstvo v vseh treh zvrsteh oboroženih sil povečalo, in sicer v kopenski voj-
ski s 45 % na 59 %, v vojni mornarici s 45 % na 61 % in v letalstvu s 56 % na 68 %. Vzro-
ke bi kazalo iskati po eni plati v vse večji aktivnosti enot, po drugi pa v ustreznejšem
nagrajevanju izpostavljenih delovnih mest, posebno med vojaškimi operacijami, ko
se uporablja načelo rotacije kadrov. Več o tem je pisal ameriški častnik Tom Philpott
(Sailors and airmen view service life mor favourable; USNI Proceedings, April 2002,
str. 105).

45 Visoke stroške povzroča razvoj v načelu novih vrst orožij, med katerimi so tudi ener-
getska, ki ciljev ne uničujejo z izstrelki, ampak z usmerjeno energijo. V to skupino
spadajo visokoenergetski laserji, mikrovalovni generatorji, pospeševalniki subatom-
skih delcev, usmerjevalniki akustičnih valov, sredstva za modificiranje atmosfere, li-
tosfere in hidrosfere (geofizikalna orožja), računalniški virusi, genetska orožja, gravi-
tacijska orožja ipd. (Kim Burger: US directed-energy weapons under study; Jane’s
Defense Weekly z dne 19. 3. 2003, str. 10; Defense News z dne 2. 3. 2003, str. 30).

46 V letih 2002, 2003 in 2004 je ameriško ministrstvo za obrambo porabilo za raziskave
(po istem zaporedju) 44,4 milijarde USD, 52,8 milijarde USD in 58,2 milijarde USD,
kar je predstavljalo 13,2–13,3 % vseh obrambnih izdatkov (razen za jedrsko orožje).
Delež za raziskave je torej ostal stabilen (The Defense Monitor, November/December
2003, figure 5).

47 The Military Balance 2001/02, table 15, str. 110.
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dernizacijo starih48. Časovni intervali med generacijami sodobne vojaške
tehnike so bili v drugi polovici minulega stoletja dolgi 10–12 let, zdaj pa
trajajo le 6–7 let. Zaradi hitre zamenjave tipov bojne tehnike z novimi si-
stemi rastejo stroški za uničevanje starejše tehnike, ki se umika iz oboro-
žitve (zelo dobro so znani ekološki in drugi problemi, ki nastajajo ob uni-
čevanju jedrskih podmornic, strateških jedrskih orožij itd.).

Podrobnejša analiza obrambnega proračuna ZDA (kot edine preostale
supersile) kaže, da največ sredstev porabijo za tehnične rodove in veje
oboroženih sil. Rekorder v porabi obrambnega proračuna je vojna morna-
rica (skupaj z mornariško pehoto in mornariškim letalstvom), ki je leta
1993 porabila 31,1 %, leta 1994 prav tako 31,1 % in leta 1995 30,9 % celotne-
ga obrambnega proračuna (za leto 1996 je zahtevala 30,7 %). Malenkostno
je zaostajalo vojaško letalstvo, ki je (po enakem zaporedju let) porabilo
29,3 %, 29,7 % in 29,5 % (za leto 1996 je zahtevalo 29,5 %). Ti dve zvrsti
oboroženih sil ZDA torej porabita vsako leto okoli 60 odstotkov celotnega
vojaškega proračuna, kar je 2,5-krat več, kot porabi Kopenska vojska ZDA. 

Navsezadnje naj omenimo še to: s tem ko se je zmanjševalo tveganje,
da med bivšima tekmecema izbruhne svetovna vojna, se je strateškemu
jedrskemu orožju tudi spreminjal nekdanji pomen. Namesto za maksi-
malni deterent so se ZDA in Ruska federacija odločile za simetrični mini-
malni strateški jedrski deterent, ki temelji na odvračanju nasprotnika od
napada s povračilnim maščevalnim udarom zadostne intenzivnosti. Obe
veliki sili sta že pred razpadom bipolarnega sistema dosegli sporazuma
SALT I in II, ki so ju nato razširili v nova sporazuma START I in II. Leta
1994 sta že imeli dokaj izenačeno število strateških jedrskih konic. Iz ta-
bele 2 je razvidno, da so imele ZDA 8.685 bojnih konic, Ruska federacija
(ki je leta 1994 še nadzorovala tudi orožje v Kazahstanu, Belorusiji in
Ukrajini) pa 10.125 konic. Strani sta se dogovorili, da bosta do leta 2003
zmanjšali skupno število bojnih konic na okoli 3.000 do 4.000 oziroma na
30–40 % ravni, ki sta jo vzdrževali med hladno vojno. Pri tem orožju je bil
torej dosežen 70-odstoten upad števila jedrskih bojnih konic, kar je 2-krat
večji relativni upad od tistega, ki smo ga ugotovili (v tabeli 1) pri konven-
cionalnih orožjih. 

Novo pri tej vrsti orožij je, da sta povečana točnost in natančnost pro-
jektilov omogočili zmanjšati moč jedrskih bojnih konic, ne da bi se pri
tem zmanjšala rušilna sposobnost orožij49. Če so še pred 20 leti bojne ko-
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48 Med deset najdražjih ameriških projektov oborožitvenih sistemov spadajo (v oklepa-
ju je število kosov): protibalistična obramba – 744 milijard USD (?), novi lovski bom-
bnik F-35 (2457) – 163,6 milijarde USD, jedrska protipodmorniška podmornica Virgi-
nia (30) – 74 milijard USD, novi lovski bombnik F-22 (278) – 73,3 milijard USD,
raketni rušilec Burke (62) – 68,8 milijarde USD, strateško transportno letalo C-17 glo-
bemaster III (180) – 65,1 milijarde USD, mornariški lovski bombnik F-18 E/F super-
hornet (552) – 50 milijard USD, konvertiplan V-22 osprey (458) – 46,6 milijarde USD,
nova podmorniška strateška raketa trident II (568) – 42,5 milijarde USD in helikopter
comanche RAH-66 (650) – 34,6 milijarde USD.

49 Verjetnost uničenja cilja je odvisna od velikosti cilja, standardnega odklona (normal-
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nice (ali cele glave) strateških raket imele rušilno moč 0,5-1 Mt, jo imajo
sedaj le do 150 kt, kar pomeni, da imajo strateški doseg, bojne konice
(glave) pa po moči –taktične. Novo pri strateških orožjih je, da bo v pri-
hodnje vse bolj naraščala vloga njihove manevrske komponente. Tako so
ZDA od leta 1994 do leta 2003 delež vsote podmorniških bojnih konic in
bombniških jedrskih nabojev v vsoti vseh bojnih konic in jedrskih nabo-
jev povečale s 75 % na 88 %, Ruska federacija pa s 50 % na 83 %, upošteva-
joč samovozne kopenske raketne lanserje (sistem topol M), ki se lahko na
kolesnih vozilih hitro premikajo po cestah. Ker na tako številne premične
podmornice, bombnike in samovozne kolesne lanserje balističnih raket ni
mogoče izvesti preventivnega napada (kot ga npr.lahko na nepomične ko-
penske baze z medcelinskimi raketami v silosih), se vsaka stran s premič-
nostjo platform jedrskih raket želi zavarovati pred presenečenjem z druge
strani v prihodnosti. 

Prednosti bombnikov in podmornic so z vidika premičnosti očitne, a so
se v Rusiji zaradi visokih cen sodobnih bombnikov in podmornic ter niz-
kih obrambnih proračunov kljub temu, hoteli ne hoteli, odločili za cenejše
kopenske samovozne lanserje. S premičnostjo manjšega števila platform
podpisnici sporazuma START uresničujeta višjo stopnjo neranljivosti (na
morebiten nasprotnikov prvi udar), kot pa sta jo kdaj prej dosegli z veli-
kim številom lanserjev v stacionarnih silosih.

V strateško zavarovanje spadajo tudi sistemi protiraketne obrambe
ZDA in Ruske federacije pred napadi »tretjih sil«, ki bi se – podobno kot
Indija in Pakistan, ki sta že postala jedrski sili – lahko v prihodnje oboro-
žile s strateškimi jedrskimi orožji. ZDA in Rusija so tudi ta podešalon (iz-
vidniški sateliti, opazovalni radarji, rakete za protiraketno obrambo, siste-
mi za poveljevanje in preplah) uvrstile v sestavo strateških jedrskih sil.
Poleg tega imata obe državi rakete za protibalistično obrambo (pred ope-
rativno-taktičnimi balističnimi raketami), kot so npr. ameriške patriot
(PAC3) in ruske grumble, gladiator (S300, S400) idr. S tem ko je že 25 dr-
žav prostovoljno podpisalo sporazum o nadzoru nad tehnologijo strateš-
kega orožja (MTCR – Missile Technology Control Regime) in se jim bo
kmalu pridružilo še vsaj šest, morda pa tudi več novih držav, se bo sicer
zmanjšala nevarnost širjenja tega orožja, vendar bo določeno tveganje še
vedno. Vendar pa dejstvo, da ima danes že vsaj 5 držav rakete z dosegom
500 km (Severna Koreja, Iran, Sirija, Izrael, Savdska Arabija) in da jih 5
ima ali (in) razvija rakete z dosegom 1.000 in več kilometrov (Pakistan,
Severna Koreja, Južna Koreja, Indija, Izrael, napovedala pa jih je pred Mi-
loševićevim padcem tudi ZRJ), narekuje tako ZDA, Natu kot Ruski federa-
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nega zakona) padne točke rakete od središča cilja in polmera, v katerem eksplozija
bojne glave razruši cilj, ki ima konkretno odpornost. Verjetnost je pri tem sorazmer-
na kvadratu količnika med polmerom uničenja cilja in standardnim odklonom padne
točke rakete, kar pomeni, da se z dvakratnim zmanjšanjem raztrosa raket – ko so vse
druge razmere enake – doseže štirikrat večja verjetnost uničenja cilja.
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ciji, da se zavarujejo pred podobnimi primeri, kot so bili iraška bombardi-
ranja mest v Izraelu in Savdski Arabiji med zalivsko vojno (1991). 

Ta nova ameriška (pre)usmeritev razvoja vojaških raziskav na področje
protibalistične obrambe (ki jo je večkrat potrdila tudi nova ameriška ad-
ministracija v letu 2001) bo nedvomno pripeljala do rasti obrambnih stroš-
kov, saj bi takšen globalni sistem, ki bi z večplastno obrambo prekrival ce-
lotno ozemlje ZDA kakor tudi zračne in pomorske dostope do ZDA, po
prvih ocenah po vsej verjetnosti veljal več kot 120–130 milijard dolarjev.
Da ne gre le za ustne izjave in prazne grožnje nove administracije, kažejo
spremembe stroškov, namenjenih razvoju protibalistične obrambe ZDA
(NMD – National Missile Defence); sodeč po podatkih letopisa The Mili-
tary Balance 2000/2001 (str. 20), so v letu 2000 v ZDA za ta namen porabili
4,2 milijarde dolarjev, za 2001.leto pa je bila predvidena poraba dodatnih
4,7 milijarde dolarjev. Dolgoročni načrt porabe denarja za raziskave in
razvoj kaže, da je do leta 2005 v ta namen načrtovana poraba 26,1 milijar-
de dolarjev, v naslednjem dveletnem obdobju 30,1 milijarde dolarjev, do
leta 2011 pa nato še dodatnih 107 milijard dolarjev. Če se upošteva, da so
ZDA leta 1999 porabile za mednarodno pomoč in pomoč državam v tran-
ziciji 10,334 milijarde dolarjev, je očitno, da je bilo do leta 2000 letno
porabljeno okoli 2,5-krat več denarja za mednarodno pomoč kot za proti-
balistično obrambo. Vendar pa perspektive nadaljne rasti stroškov za pro-
tibalistično obrambo in postopnega zmanjševanja stroškov za mednarod-
no pomoč (za leto 2001 je bila predvidena poraba 9,319 milijarde dolarjev,
leta 2002 je v ta namen porabljeno 7,9 miiijarde USD, leta 2003 dobro
milijardo manj, točneje 6,8 milijarde USD in leta 2004 spet malo več, 7,3
milijarde USD)50 kažejo, da bo poraba za protibalistično obrambo iz leta v
leto vse bolj stopala v ospredje.
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50 The Defense Monitor, November/December 2003, figure 5.
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SPREMEMBA FIZIOGNOMIJE 
OBOROŽENIH SPOPADOV PO RAZPADU 

DVOPOLNEGA STRATEŠKEGA RAVNOTEŽJA

Oboroženi spopadi, ki potekajo v svetu v obdobju t. i. globalizacije51,
imajo splošno značilnost, da jih je ogromna večina notranjih (intrastate
armed conflicts). V njih se je v organizacijski domeni uporaba nasilja do
določene »decentralizirala«, vzporedno s tem pa se je razširil njegov spek-
ter. Vzporedno s tem se je tudi podaljševalo trajanje oboroženih spopa-
dov. »Decentralizacija« je povezana z rastjo števila udeležencev v bojeva-
nju, širjenje spektra (uporabe) nasilja pa je povezano s tem, da oboroženi
boj pomeni le manjši del vsebine spopadov, kajti njihov največji del pred-
stavljajo propagiranje sovraštva, množični pregoni in likvidacije civilnega
prebivalstva, ropanja, uničevanje kulturnih spomenikov, ugrabitve, muče-
nja, izsiljevanja in drugi zločini.

Zmanjšanje (v vsebini vojne) tradicionalno visokega deleža oborožene-
ga boja ob vzporednem večanju vloge množičnih medijev ter ob politič-
nih, gospodarskih, ideoloških, psiholoških, informacijskih, pravnih in
drugih spopadih je nekatere teoretike privedlo do sklepa, da je tradiciona-
len pojem »vojna« zaradi novih vsebin nasilja in spremenjenega deleža
med njimi izgubil nekdanji pomen, oziroma da je danes postal zastarel.
Ko ruski teoretik Konopatov opazuje širjenje spektra nasilja in zmanjše-
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51 Strokovnjaki se strinjajo, da bodo prva leta tretjega tisočletja potekala v znamenju
globalizacije. S tem novim izrazom, ki ga nekateri enačijo z novo ideologijo, označu-
jejo globalno širjenje in poglabljanje pretoka blaga, denarja, tehnologije, delovne sile,
idej in informacij, kar naj bi pripeljalo do nastanka novega globalnega tržišča. Neod-
visno od tega, ali globalizacijo dojemamo ideološko kot »novi imperializem« ali pa
kot »panacejo, ki bo preobrazila svet«, lahko ugotovimo, da so se z vstopom v tretje
tisočletje zelo okrepili pritiski tretje industrijske revolucije in novih oblik globalizaci-
je, pri čemer so se družbe začele korenito spreminjati in spopadati s številnimi novi-
mi izzivi. Gonilno silo tega procesa predstavlja 37.000 transnacionalnih korporacij, ki
jih imajo za znanilke »novega svetovnega reda« (New World Order). Na neskladja v
razvoju opozarja kazalec, da je 20 % svetovnega prebivalstva razvitih držav leta 1960
ustvarilo 70,2 % svetovnega dohodka, leta1989 pa se je ta delež povečal na 82,7 %.
Odprle so se možnosti, da človeška družba postane bogatejša, kreativnejša in bolj po-
vezana kot dotlej, toda vzporedno s tem so se pojavile tudi mnoge negotovosti. Avto-
matizacijo in robotizacijo proizvodnje spremljajo nizke cene industrijskih izdelkov, a
tudi veliko število nezaposlenih. Avtorja študije Pasti globalizacije (Octopus 1997,
str. 11), Hans-Peter Martin in Harald Schumann, v zvezi s tem predvidevata, da bo v
prihodnosti 20 % zaposlenih zadostovalo za zagon svetovnega gospodarstva. Po eni
plati se torej napoveduje naraščanje napetosti v razvitih državah, po drugi pa podo-
ben pojav med razvitimi državami ter nerazvitimi državami. Podrobnosti o tej proble-
matiki so nazorno opisane v študijah Jamesa Petrasa in Henryja Veltmeyerja (Globa-
lization Unmasked; Zed Books 2001) in študiji Unescovega urada za analize in
predvidevanja (Keys to the 21st Century; Berghahn Books, UNESCO Publishing,
Paris 2001).
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vanje nekoč prevladujočega deleža oboroženega boja, uporablja izraz
»nova vojna« (rus. novaja vojna), da z njim opiše razpad Sovjetske zveze,
kar se je po njegovi oceni zgodilo brez oboroženega boja, izključno pod
udari »neoborožene agresije«, oziroma – kot jo on imenuje – »žametne
vojne«52. Podoben izraz (new war) je uporabila Mary Caldor, da je vojne v
obdobju globalizacije razlikovala od »starih vojn« (old wars)53. Edward
Luttwak, znan kot avtor uspešnice o logiki vojne in miru (Strategy – The
Logic of War and Peace), je te vojne (po)imenoval »asimetrične vojne«, da
jih je razlikoval od klasičnih vojn s prevlado oboroženega boja54.

»Decentralizacija«, kot smo že omenili, se vidi v tem, da so mnoge na-
cionalne države izgubile monopol nad izvajanjem nasilja na svojem ozem-
lju, oziroma v tem, da so tudi nedržavne organizacije, ki delujejo v teh
državah, pridobile takšne zmogljivosti55. Značilno je, da se v razpadajočih
državah v vlogi protagonistov oboroženih spopadov pojavljajo poleg
državnih organizacij (obveščevalne službe, policija, vojska, obmejne eno-
te, obalna straža ipd.) tudi nedržavne opozicijske organizacije (politične
stranke, koalicije strank, gibanja ipd.), najemniki, tuji prostovoljci ipd;
svoje privržence imajo pogosto prikrite v državnem aparatu, medtem ko
hkrati z gverilci, partizani ali pa z oboroženimi milicami nadzorujejo (več-
ja ali manjša) »svobodna ozemlja« in pogosto s posebno izurjenimi diver-
zanti tudi v tujini izvajajo teroristične akcije velikih razsežnosti. Vrhu tega
se v številnih sodobnih oboroženih spopadih poleg spopadenih strani po-
javljajo kot izvajalci (ne)bojnih delovanj tudi mednarodne oborožene sile
(ki delujejo z mandatom ali brez mandata OZN) in mednarodna zasebna
varnostna in vojaška podjetja, ki jih najemajo različne mednarodne orga-
nizacije, da bi zavarovale osebje in imetje. 

Našteti heterogeni sestavi udeležencev lahko dodamo tudi to, da se v
notranjih spopadih akterji pogosto povezujejo tudi z zločinskimi organi-
zacijami, ki za potrebe spopadenih strani opravljajo številne dejavnosti56;
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52 V zvezi s tem pravi: »Nove vojne imajo zaradi omenjenih razlogov, povečini skrit,
plazeč, »žameten« značaj.« (S. N. Konopatov: Tradicionnyj smysl ponjatija »vojna«
ustarel; Voennaja Mysl’, No 1 2001, str. 53–57).

53 Mary Caldor: New and Old Wars; Polity Press 1999.
54 Edward Luttwak: Assymmetric War – How the Weak Fight; Newsweek, Special

Issue, December 2002–February 2003, str. 24–25.
55 Mary Caldor je v zvezi s tem uporabila sintagmo »privatizacija oboroženih sil«, s ka-

tero je poudarila razliko med klasično vojsko pod nadzorom države in samoobram-
bnimi milicami, najemniki, tujimi prostovoljci in podobnimi »vojščaki«, ki se pojav-
ljajo na vojskovališčih »novih vojn« (op. cit., str. 91–96).

56 Neki duhoviti opazovalec tega procesa je rekel, da je prišlo do »politizacije krimina-
la« in »kriminalizacije politike«. Podrobnosti prihajajo na dan praviloma po končanih
oboroženih spopadih, ko se je pogosto pokazalo, da so se tajne službe opirale na zlo-
činske organizacije, ki so se infiltrirale tudi v državni aparat. Med sojenjem atentator-
jem na srbskega predsednika Zorana Đinđića je prišlo na dan, da so vodilni oficirji
srbske enote za posebne operacije imeli tesne stike s hrvaškimi »soborci« in obratno.
Povezoval jih je skupni interes v tihotapljenju narkotikov (s tem so se samofinancira-
li), ki je narekoval, da se povežejo tudi z drugimi balkanskimi narkomafijami. Po-
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ker imajo te organizacije bogate izkušnje, pridobljene v ilegali, denar, iz-
vedence, organizacijo, infrastrukturo, informacije in mednarodne poveza-
ve, lahko za potrebe udeležencev oboroženih spopadov rutinsko opravijo
številne naloge57. Vse to je razširilo razpon uporabe oboroženih sil, ki se
ne uporabljajo samo za grožnje z uporabo sile in za bojevanje, temveč tudi
za tajne operacije. Razpon delovanj oboroženih sil zajema poleg tega tudi
protiteroristične, humanitarne, mirovne, protimafijske in druge operacije,
ki so drugačne od vojne (Operations Others Than War). 

V novonastalih razmerah je nekdanje tveganje medblokovskega global-
nega spopada z udeležbo mobiliziranih množic in vojaštva in z uporabo
najsodobnejših orožij (vključno s strateškimi orožji za množično uničeva-
nje) zamenjala množica lokalnih oboroženih spopadov z manjšim števi-
lom udeležencev, ki sicer ne predstavljajo tveganja, da izbruhne tretja sve-
tovna vojna, a so zaradi množičnosti in geografske razpršenosti kljub
temu globalni fenomen58. Mednje sodijo državljanske vojne, osamosvoji-
tvene vojne (ko se posamezne nacije skušajo odcepiti od zveznih držav in
formirati svoje države ali se priključiti drugim državam), (med)etnični
spopadi, verski spopadi, teroristične akcije, akcije urbane in ruralne gveri-
le, regionalni spopadi in različne oblike množične represije, ki jih sprem-
lja kršenje človekovih pravic. Nedržavne soudeležence je v takšnih oboro-
ženih spopadih danes veliko težje odvrniti od uporabe nasilja kot pa
državna vodstva, saj se zaradi razpršene infrastrukture in ker so skriti
med civilisti ne menijo za strateške konvencionalne in nekonvencionalne
grožnje59. Zato se danes namesto nekdanje kategorije vojskovališča (ki je
dokaj natančno opredeljevalo prostor potekanja vojaških operacij) zelo
pogosto uporablja kategorija »krizno območje«, »območje kaosa« ipd., s
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drobnosti o stikih med makedonskimi, srbskimi, črnogorskimi in hrvaškimi sodelav-
ci tajnih služb, ki so bili obenem pripadniki mafije, so opisane v članku Miloša
Vasića (Vreme z dne 10. junija 2004, str. 18–22).

57 Te povezave so opisane v vrsti študij, ki so bile objavljene leta 2002 v posebni poletni
tematski številki revije Small Wars and Insurgencies (special issues Non-state
Threats and Future Wars). Težišče je na kriminalnih združbah, ki se ukvarjajo s tiho-
tapljenjem narkotikov (v Latinski Ameriki, srednji Aziji idr.) in so med seboj tesno
povezane. Med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije so se z ropanji, posilstvi,
požigi in pokoli civilnega prebivalstva »proslavile« paravojske, ki so jih vodili notorič-
ni kriminalci (»vojvode«), od katerih so mnogi prišli na tiralice Interpola, pri tem pa
so bili hkrati na plačilnih listah tajnih služb.

58 Dan Tschirgi, ki je raziskoval to področje, je ugotovil, da so akterji vstaj marginalizi-
rane skupine, ki se ne morejo vključiti v globalizacijske procese, oziroma ki jim glo-
balizacija odvzema ali ogroža eksistenco. Na primerih vstaje Čapasov v Mehiki, ki je
ostala skoraj neznana, in dejavnosti Al Kajde v islamskih državah, ki so prestopile
ozke nacionalne okvirje in dobile mednarodne razsežnosti, je dokazal, da gre sicer za
začetne marginalne spopade, ki pa lahko v določenih razmerah naenkrat dobijo veli-
ke mednarodne razsežnosti (The War on Terror – Marginalised Conflict as a Challen-
ge to the International System; Perceptions, September/October 2002, str. 108–123).

59 Robert Rotberg: Failed states in a world of terror; Foreign Affairs, July/August 2002,
str. 127–140.
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čimer se pravzaprav želi poudariti, da gre za novo, širše pojmovanje pro-
stora in spektra spopada, ki ne zajema le področja vojaške konfrontacije,
ampak tudi politično, gospodarsko, diplomatsko, obveščevalno, informa-
cijsko, psihološko sfero idr.60 Ameriški general Wesley Clark je v svoji
analizah teh vojn in oboroženih spopadov ugotovil, da so v njih oborože-
ne sile orodje za izvajanje pritiskov, medtem ko se končni cilji dosežejo z
nevojaškimi sredstvi61. 

Teoretiki, ki so poskušali dognati, v čem se pravzaprav sedanja vojsko-
vališča razlikujejo od klasičnih, so ugotovili, da so nedržavni akterji, ki
imajo nesorazmerno visoko destruktivno moč (s katero, kot kaže napad
Al Kajde leta 2001, lahko ogrozijo varnost tudi vojaško najmočnejših
držav), s svojim nastopom odprli novo poglavje v vojskovodstvu. Gre za
to, da lahko takšne organizacije, kot je Al Kajda, vodijo vojne sui generis
globalnih razsežnosti brez bojevanja z nasprotnikovimi vojaki, ampak
izključno z napadi na njegove civilne cilje, diplomatska predstavništva,
banke ter na gospodarsko, informacijsko, komunikacijsko, energetsko,
transportno in drugo infrastrukturo. S tem se v celoti zanika dosedanja
etika vojskovanja, ki je že od 19. stoletja temeljila na bojevanju vojakov z
nasprotnikovimi vojaki. James Rosenau je te nove udeležence poimenoval
»akterji brez suverenosti« (sovereignty free actors) in poudaril, da bo v
prihodnosti imel v svetovni politiki odločilno vlogo spopad med klasič-
nim »državocentričnim« delom sveta in novim nastajajočim »multicentrič-
nim« delom sveta62. Implicitno je torej v obdobju globalizacije nakazoval
na pojav nove globalne »protiglobalizacijske gverile« in v tem sklopu na
novo etiko vojskovanja.

Ameriški znanstvenik Robert Bunker, ki je analiziral, kaj se je novega
zgodilo na področju vojskovanja po končani »hladni vojni«, je že pred
omenjenim napadom Al Kajde predvideval, da se bodo v obdobju globali-
zacije pojavile nedržavne mednarodne organizacije, ki bodo države uniče-
vale tako, da se bodo vgnezdile na njihovem ozemlju in ga nato izrabile za
odskočno desko za napad na druge države63. Za ta novi način vojskovanja
je uporabil izraz »vojne četrte epohe« (Fourth Epoch War)65), za njihove
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60 Več o tem se da zaslediti v študiji nekdanjega načelnika generalštaba hrvaške vojske
Daliborja Loše-Domazeta; uporabil je sintagmo »območje determiniranega kaosa« ter
z njo označil, da v sodobnih konfliktih kaos ostaja lokaliziran na določenem območje
(Hrvatska i veliko ratište; Zagreb 2002, str. 282–289).

61 V študiji o moderni vojni (Waging Modern War; Public Affairs, Oxford 2003) je ugo-
tovil, da se je obdobje vojn, v katerih se je rezultat dosegel z odločilno bitko, izteklo.
Ker ZDA nimajo več nasprotnikov, ki bi lahko vojaško ogrozili njihove življenjske
koristi, pri vojaških posegih uporabljajo le tolikšno »dozo« vojaške sile, da zagotavlja
uspeh na nevojaških področjih (»zmaga« se zelo pazljivo definira in praviloma se ne
vztraja pri brezpogojni vdaji).

62 Phil Williams: Preface – New Context, Smart Enemies; Small wars and insurgencies,
Summer 2002, str. vii–xiiii.

63 Robert Bunker: Introduction and Strategic Overview – Epochal Change – Small Wars
and Insurgencies, Summer, Special Issue 2002, str. xix–xxiv.



290

glavne izvajalce pa je štel kriminalce vojake (criminal-soldiers), kot tipič-
nega predstavnika »morilca držav« (an early nation-state killer) pa Al
Kajdo z mrežo sodelavcev in infrastrukturo v več kot 60 državah. Po nje-
govih predvidevanjih sodi Al Kajda v prvo generacijo udeležencev »vojn
četrte epohe«, sledile pa ji bodo še nevarnejše organizacije druge in tretje
generacije, ki si bodo za usklajene napade na globalni ravni prizadevale
uporabiti orožja za množično uničevanje in samomorilske operacije veli-
kih razsežnosti. 

Razumljivo je, da je v spremenjenih in veliko zapletenejših (kot nekoč)
mednarodnih razmerah ponovno postalo aktualno vprašanje opredelitve
vojne, o čemer smo podrobneje pisali že v prvem delu učbenika. V tem
sklopu moramo dodati, da znani polemologi (kot so Istvan Kende, Klaus
Jurgen Gantzel, Torsten Schwinghammer idr.) tudi na začetku tretjega
tisočletja vztrajajo pri stališču, da se konkretni oboroženi spopad lahko
šteje za »vojno« le, če so izpolnjene določene okoliščine: (1) če v njem so-
delujejo množice, ki organizirano uporabljajo oboroženo nasilje, (2) če je
vsaj ena od spopadenih strani država (z vojaki, policijo, milicami oziroma
paravojaškimi enotami), (3) če se vsaka od spopadajočih se strani vsaj mi-
nimalno podreja kaki oblasti oziroma nadzoru in (4) če bojna delovanja
potekajo kontinuirano vsaj na ozemlju ene od spopadenih strani 64. S tak-
šno definicijo vojne naj bi postavili razločno razmejitveno črto med vojno
in drugimi oblikami in vrstami oboroženih spopadov (kot so npr. oborože-
ni spopadi med skupinami kriminalcev, medplemenski spopadi ipd.), ko
se tudi množično izvaja nasilje, a to ni politično nadzorovano in ga ne iz-
vaja vsaj eden od udeležencev, ki je mednarodno priznana država. K temu
bi morali dodati tudi to, da morata v vojni obe vojski imeti na voljo zmog-
ljivosti za povzročanje izgub nasprotniku; če lahko to stori le ena stran,
druga pa ne, lahko govorimo le o pokolu65.

Vendar pa to jasno definicijo zanika praksa edine preostale velike sile,
kar kaže znana vojna napoved ameriškega predsednika Georgea Busha
ml.; po napadu skupine 19 teroristov na civilne cilje v ZDA, ko je bilo
ubito več kot 3.000 civilistov, je namreč napovedal urbi et orbi »svetovno
vojno terorizmu«. Paradoks je, da glavni sovražnik ZDA v tej napovedani
vojni niso nasprotnikove oborožene sile, ampak po vsem svetu razpršene
celice Al Kajde (od katerih so mnoge na ozemljih držav, s katerimi imajo
ZDA zavezniške pogodbe), in da absolutna vojaška premoč ZDA v veso-
lju, na kopnem, morju in v zraku pri tem novem asimetričnem razmerju
sil ne more veliko prispevati k povečanju varnosti ZDA. 
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64 Kende Istvan: Kriege nach 1945; Militarpolitik Dokumentation, Heft 27, Frankfurt
1982.

65 Martin van Creveld je ob analizi prve zalivske vojne (1991) ugotovil, da so imele iraš-
ke sile 35.000 ubitih pripadnikov, koalicijske pa 200 padlih. Po tem nesorazmerju
med izgubami je sklepal, da je bila ta vojna komaj nekaj več kot pokol (»/…/ it could
almost be said that this was not so much as slaughter.«) (Small Wars and Insurgen-
cies, No. 2 2002, str. 4).
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Da bi lahko ugotovili nove značilnosti sedanjih vojn, jih moramo pri-
merjati s tistimi, ki so potekale v času dvopolne delitve sveta. Študija sku-
pine renomiranih avtorjev Vojskovanje po drugi svetovni vojni66 kaže, da je
od konca druge svetovne vojne do razpada Sovjetske zveze v predelih med
blokoma potekalo 172 vojn; v prvem desetletju po drugi svetovni vojni jih
je bilo 29, v drugem 40, v tretjem 38, v četrtem 37 in v zadnjem 28. Očitno
je, da je bilo v povprečju v vsakem od teh desetletij po 34 vojn, pri čemer
jih je bilo letno največ med letoma 1955 in 1984. Značilnost teh vojn na
ozemlju tretjega sveta je bila, da so se vanje sprva (v času osamosvojitve
kolonij) vpletale razvite države, potem se je to vpletanje pričelo zmanjševa-
ti. V prvem in drugem desetletju (med dekolonizacijo) so bile te države
vpletene v 38 % oziroma 45 % vojn, po končani dekolonizaciji pa so v na-
slednjih desetletjih ti deleži upadli na 13 %, 14 % in 11 %. Vzporedno s tem
upadanjem je pričel rasti delež »notranjih vojn« (vojn med državljani iste
države oziroma intrastate wars), v katerih niso posredovale ne razvite ne
sosednje države tretjega sveta; delež teh vojn je bil po zaporednih desetlet-
jih 59 %, 45 %, 76 %, 57 % in 79 odstotkov. Analiza deleža vojn, v katerih so
posredovale druge države, kaže, da je v omenjenem obdobju po drugi sve-
tovni vojni kar 76 % vseh vojn potekalo brez posredovanja drugih držav67.

Zanimiva je tudi primerjava teh kazalcev iz obdobja hladne vojne z raz-
merji med številom meddržavnih vojn in notranjih vojn v prejšnjih zgodo-
vinskih obdobjih. Ta kaže, da je bil v obdobju od leta 1816 do leta 1855 ko-
ličnik med številom meddržavnih in notranjih vojn 1,66, v obdobju od leta
1856 do leta 1899 je bil 1,5, nato je od leta 1900 do leta 1943 dosegel vred-
nost 1,1, dokler se ni od konca druge svetovne vojne do leta 1980 obrnil
na glavo, oziroma prevesil na 0,6668. O trendu zmanjševanja deleža med-
državnih vojn oziroma o rasti deleža notranjih vojn v skupnem številu
vojn lahko torej govorimo kot o zakonitosti, ki se je pokazala v obliki pa-
dajočega trenda v celotnem obdobju zadnjih dvesto let.

Zmanjševanje deleža meddržavnih vojn (interstate wars) v skupnem
številu vojn pa nikakor ne pomeni, da so bile zaradi tega človeške žrtve in
materialne škode manjše. Od 135 vojn v obdobju hladne vojne (za katere
so na voljo točni podatki o izgubah) je bilo 88 notranjih, 19 notranjih s
tujim posredovanjem in 28 meddržavnih. Pri tem je bilo v notranjih voj-
nah (internal wars, intrastate wars) v obdobju bipolarne delitve sveta
ubito 6.164.000 ljudi oziroma okoli 70.000 v eni takšni vojni, v notranjih
vojnah, v katere so se vpletle zunanje sile, je bilo ubitih 4.370.000 ljudi
oziroma 230.000 na eno vojno, medtem ko je bilo v meddržavnih vojnah
ubito 2.005.000 ljudi oziroma 72.000 na eno vojno69. Pokazala se je še ena
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66 Klaus Jurgen Gantzel, Torsten Schwinghammer: Warfare since the second world
war; Transactions Publishers; USA-UK 2000, Table 5, str. 103.

67 Ravno tam, str. 119.
68 Ravno tam, str. 106.
69 Ravno tam, str. 141.
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pomembna značilnost: le 49 % vojn se je končalo z vojaško zmago; pri tem
je v 30 % vojn zmagala napadena stran, v 19 % pa napadalec. Vse preostale
vojne (51 % skupnega števila vojn) so se končale brez vojaške zmage oziro-
ma s prekinitvijo sovražnosti, še preden je prišlo do vojaške zmage70. Za
notranje vojne je bilo značilno, da so se v 59 % vseh primerov končale z
zmago vlade, v 17 % z zmago opozicije, v 24 % primerov pa je bil ohranjen
status quo71.

Na vsebino, obliko, intenzivnost in frekvenco oboroženih spopadov po
razpadu dvopolnega strateškega ravnotežja je bistveno vplivalo protislov-
je med stabilnimi razvitimi državami, kjer potekajo procesi politične, gos-
podarske in kulturne integracije, ter nestabilnimi nerazvitimi državami,
od katerih mnoge razpadajo (failed states); trenje, ki nastaja zaradi tega,
je ameriški politolog Stanley Hoffmann poimenoval »spopad (dveh, op.
A. Ž.) globalizacij«, s čimer je poudaril, da imata oba protislovna procesa
svetovne (globalne) razsežnosti; pri tem je razmah globalnega terorizma
označil kot neko vrsto »stranskega produkta globalizacije«72. Notranji
oboroženi spopadi v razpadajočih državah v obdobju globalizacije imajo
splošno značilnost, da se v njih poleg spopadenih strani pojavljajo tudi
mednarodne oborožene sile (ki delujejo z mandatom ali brez mandata
OZN) in da so v razpadajočih državah v vlogi protagonistov oboroženih
spopadov praviloma tudi nedržavni udeleženci (non-state actors) oziroma
nedržavne organizacije (nongovernmental organisations), ki pogosto po-
segajo po terorističnih akcijah velikih razsežnosti. 

Praksa kaže, da so te organizacije danes sposobne napadati tudi cilje v
drugih državah in tako notranje spopade internacionalizirati. Nekdanje
nevarnosti medblokovskega globalnega spopada z vsemi razpoložljivimi
orožji (vključno s strateškimi orožji za množično uničevanje) so zamenjali
(med)etnični spopadi, teroristične akcije, akcije urbane in ruralne gverile,
regionalni spopadi in različne oblike množične represije, ki jih spremlja
kršenje človekovih pravic. Nedržavne udeležence oboroženih spopadov je
danes veliko težje odvrniti od uporabe nasilja kot pa državna vodstva, ker
niso občutljivi na strateške konvencionalne in nekonvencionalne grožnje,
saj je njihova infrastruktura razpršena, borci pa pomešani med druge, po-
vsem nenevarne in nedolžne ljudi73. 

Oglejmo si šest pomembnejših vojn, ki so izbruhnile po razpadu siste-
ma dvopolnega ravnotežja: prvo in drugo vojno zahodne koalicije proti
Iraku, vojaški poseg Nata proti ZRJ, ameriško-britanski vojaški poseg v
Afganistanu, vojno v Čečeniji ter pred tem vojne na območju nekdanje 
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70 Ravno tam, str. 155.
71 Ravno tam, str. 159.
72 Stanley Hoffmann: Clash of globalizations; Foreign Affairs, July/August 2002, str.

104–115.
73 Robert Rotberg: Failed states in a world of terror; Foreign Affairs, July/August 2002,
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Jugoslavije. Čeprav potekajo ali so potekale v različnih delih sveta, lahko
ugotovimo, da imajo vsaj pet skupnih osnovnih značilnosti. Prva je, da so
vse imele omejene cilje, omejene geografske razsežnosti in omejeno števi-
lo vojakov. Druga značilnost je, da se je v njih pojavljalo veliko število
udeležencev z različnimi cilji in da je na koncu prišlo do internacionaliza-
cije v obliki vojaškega posega mednarodnih sil; tako so se v Bosni in Her-
cegovini med sebojno spopadale enote milice Fikreta Abdića, vojske
Republike srbske, četniki iz vrst posameznih srbijanskih strank (»arka-
novci«, »beli orli«, »plavi orli«, »šešljevci« idr.), pripadniki enot za posebne
operacije Ministrstva za notranje zadeve Srbije, enote JLA (na območju
Drine), pripadniki Armade BiH, pripadniki enot HVO, pripadniki redne
hrvaške vojske in pripadniki hrvaških paravojaških enot (HSP). Podobno
je bilo na Kosovu, ko so se med letalsko-raketnimi napadi Nata na ZRJ
(leta 1999) spopadale enote OVK (UČK), enote srbskega ministrstva za
notranje zadeve, srbski paramilitarci (»četniki«) in enote jugoslovanske
vojske. Tudi zdaj lahko v Iraku opazimo, da na bojišču delujejo sunitske,
šiitske in kurdske milice, prostovoljci in teroristi samomorilci iz drugih
arabskih držav, novoformirane enote nove iraške policije in vojske, prav
tako pa ameriška vojska in pripadniki zavezniških enot ter številni tuji
varnostniki, ki so jih najele zasebne korporacije in poskušajo zavarovati
obnovitvene projekte, v katere so se vključile. Tretja značilnost spopadov
je, da so utripali s spreminjajočo se intenzivnostjo in da so bili v njih obo-
roženi boji občasni in brez jasno začrtane fronte, pri čemer so bile najbolj
številne žrtve med civilnim prebivalstvom. Četrta značilnost je bila v tem,
da so v njih vzporedno uporabljali najsodobnejša orožja in najprimitivnej-
ša orožja; in peta, da so dolgotrajni ter da je v njih intenzivnost nasilja ni-
hala med navideznim mirom, oboroženimi spopadi, vojno in mirovnimi
operacijami, ki so jih spremljale (proti)teroristične akcije z množičnimi iz-
gubami med civilnim prebivalstvom.

V takšnih razmerah se danes namesto nekdanje kategorije vojskovališ-
ča (s katero je bilo dokaj natančno opredeljeno območje poteka vojaških
operacij) zelo pogosto uporablja kategorija »krizno območje«, »območje
kaosa« ipd.; s tem se pravzaprav želi poudariti, da gre za novo, širše poj-
movanje območja spopada, ki ne zajema le vojaške konfrontacije, ampak
tudi politične, gospodarske, diplomatske, obveščevalne, informacijske,
psihološke in druge spopade.

Za ugotavljanje sprememb v fiziognomiji oboroženih spopadov, ki so
potekali po razpadu dvopolnega ravnotežja, se kot najustreznejši kriteriji
kažejo: intenzivnost, izražena v letnih izgubah oziroma s številom ljudi,
ubitih v bojih (1), število spopadov s konkretno intenzivnostjo v posamez-
nih letih (2), njihova porazdelitev po celinah (3) in trajanje (4), poleg tega
pa tudi to, kdo se je spopadal (t. j., ali so spopadi potekali med državami
ali med oboroženimi skupinami znotraj države) (5). Tem kriterijem bi bilo
treba pridružiti še vojaškotehnološke, saj se vojne in oboroženi spopadi
med oboroženimi silami, oboroženimi s starejšim orožjem, bistveno razli-
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kujejo od vojaških posegov velikih sil in razvitih držav, ki imajo na voljo
satelitsko in računalniško podporo, močne zračne in pomorske sile ter sa-
movodljive izstrelke visoke točnosti in natančnosti. 

Paradoksalno je, da po razpadu dvopolnega ravnotežja grožnje svetov-
nemu miru ne predstavljajo, kakor nekoč, močne države, ki bi hotele na
novo urediti mednarodne odnose, ampak države, ki razpadajo. Grozi na-
mreč nevarnost, da se oboroženi spopadi iz njih »razlijejo« v širše medna-
rodno okolje. Na grožnjo, ki jo predstavlja razpad takšnih držav, kaže tudi
odziv mednarodne skupnosti: od leta 1945 do leta 1987 je bilo 14 mirov-
nih operacij in od tega števila jih je 60 % potekalo zato, da bi ločili spopa-
dene države; odtlej do leta 1997 pa je bilo 24 operacij, takšnih pa samo 25
odstotkov74. Ogromno večino torej predstavljajo posegi mirovnih sil v ne-
stabilnih razpadajočih državah.

Sprejmimo z vidika oboroženega boja kot osrednjega predmeta vojaške
znanosti za oceno intenzivnosti oboroženih spopadov že večkrat omenjeno
izhodišče, da so spopadi nizke intenzivnosti tisti, v katerih skupno število
padlih vojakov in drugih, ki so padli v bojih (battle relatet deaths) ni večje
od 1.000, pri čemer jih v letu opazovanja ni padlo več kot 25 (1), da so spo-
padi srednje intenzivnosti tisti, v katerih je v letu opazovanja padlo več kot
25 vojakov in manj kot 1.000 vojakov (2) in da so vojne tisti spopadi visoke
intenzivnosti, v katerih je bilo v konkretnem letu opazovanja ubitih več
kot 1.000 vojakov (3); če s tem soglašamo, se lahko pri analizi obdobja od
padca berlinskega zidu do leta 1998 opremo na podatke, objavljene v poro-
čilih švedskih raziskovalcev Petra Wallensteena in Karin Axell (Journal for
Peace Research, no. 3, 1995, letopisi SIPRI 1995, 1999). Toda pri tem mora-
mo upoštevati, da ta način ne vključuje števila vseh ubitih civilnih prebi-
valcev; zato izbrani kriterij ne da celovite predstave o celotnih izgubah, ki
so posebno v revolucijah, medverskih, medetničnih in podobnih spopadih,
ko so civilni prebivalci pogosto glavna tarča množičnih pokolov, lahko zelo
visoke, čeprav je delež padlih v oboroženih bojih nizek.

V tabeli 3 vidimo, da je v obdobju 1989–1999 izračun letne aritmetične
sredine (povprečno število) vseh spopadov pokazal vrednost 46,4 spopa-
da. Največ spopadov je bilo leta 1992, ko jih je bilo 55, kar je okoli 18 %
nad povprečjem. Najmanj jih je bilo leta 1995, ko jih je bilo 35 oziroma 
25 % pod sedemletnim povprečjem. Največji števili spopadov, doseženi
leta 1991 (51 spopadov) in leta 1992 (55 spopadov) se časovno ujemata z
razpadom Sovjetske zveze in nekdanje Jugoslavije.

V začetku tega obdobja, od leta 1989 do 1991, so kot najpogostejša obli-
ka spopadov prevladovale vojne. Vsako leto jih je bilo 19 ali 20. Pomenile
so okoli 40 % vseh spopadov v letih 1989, 1990, 1991 in 1992. Že leta 1993
je delež vojn v skupnem številu spopadov začel upadati in je bil le 30 %
vseh spopadov, leta 1994 in 1995 pa so vojne predstavljale komaj 17 %
vseh spopadov. Empirična analiza torej kaže, da je delež vojn v skupnem
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številu spopadov postopno upadal, kar velja tudi za skupno število spopa-
dov. Znotraj skupnega števila vseh spopadov in vojn so pričeli prevladova-
ti spopadi nizke intenzivnosti, v teh pa so zelo pomembno mesto zavzeli
teroristični napadi na civilne cilje; pri teh akcijah, ki potekajo na vseh ce-
linah, praktično sploh ni oboroženega boja, ampak se orožje uporablja za
napade in atentate na predstavnike oblasti, pomembne osebnosti javnega
življenja, na vladine institucije, banke, ambasade, potniška letala in celo
na na naključno izbrane turiste, na gledališča, verske objekte, šole, vrtce,
stadione ipd75.

Iz tabele 4, ki predstavlja geografsko porazdeljenost večjih spopadov, se
vidi, da je v tem obdobju do večjih oboroženih spopadov začelo prihajati
tudi v Evropi (prikazujejo jih številke v oklepajih); leta 1989 je bil v skup-
nem letnem številu spopadov po svetu delež spopadov v Evropi 2,8-odsto-
ten, 1990. leta 2,7-odstoten, leta 1991 spet 5,7-odstoten, leta 1992 že 12-
odstoten, leta 1993 kar 18-odstoten, leta 1994 še vedno 16-odstoten, leta
1995 pa 10-odstoten, leta 1996 samo 7,4-odstoten, leta 1997 le še 4-odsto-
ten in leta 1998 komaj 3,7-odstoten. Prvič po drugi svetovni vojni so se
torej tudi v Evropi, in to prav v času, ko se je pričelo njeno povezovanje,
začeli vnemati oboroženi spopadi, ki so bili spremljevalci razpada večna-
cionalnih držav, kakršni sta bili SFRJ in Sovjetska zveza. 

Zmanjševanje skupnega števila spopadov v svetu (zadnja vrstica tabele
4) gre delno pripisati tudi vse pogostejšemu posredovanju mirovnih sil
OZN, saj so od leta 1989 do leta 1993 izvedle 25 mirovnih operacij. Nov
strateški moment v uporabi mirovnih sil OZN je v tem, da imajo mirovne
sile danes večja pooblastila kot mirovne sile v času bipolarnih zaostro-
vanj; za ponazoritev naj omenimo, da so letala, ki so nad ozemljem Bosne
in Hercegovine izvajala operacijo Deny Flight, imela pooblastilo, da zruši-
jo vse zračne cilje, medtem ko so ladje, ki so v vzhodnem delu Jadrana iz-
vajale blokadni operaciji Maritime Monitor in Sharp Vigilance, lahko us-
tavile in preiskale vsako ladjo in jo zaplenile, če je kršila embargo; tudi
inšpektorji OZN so po zaslugi posebnih pooblastil v obdobju 1991–1998
uničili v Iraku več orožij, kot so jih zavezniške sile med zalivsko vojno. 

Poleg tega se je spremenilo razmerje med številom vojakov OZN in šte-
vilom civilnega osebja ter policistov OZN, ki sodelujejo v teh operacijah.
V mirovnih operacijah OZN v letih 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 in leta 1999 je povprečno letno delovalo (vrstni red ustreza za-
poredju let) 9.000, 33.000, 67.000, 72.000, 61.000, 21.000, 20.000, 15.000 in
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9.000 vojakov mirovnih sil OZN ter 5.000,12.000, 22.000, 13.000, 12.000,
7.000, 10.000, 9.000 in 3.000 nevojakov. Pri tem so operacije postajale vse
zahtevnejše, kar kažejo stroški, ki jih lahko izračunamo, če letne stroške
za operacije delimo s skupnim številom vojakov in nevojakov OZN. Če so
bili ti letni stroški leta 1991 okoli 27.000 dolarjev na enega pripadnika
OZN, so leta 1999 že dosegli 75.000 dolarjev. Rast teh stroškov pa ni bila
le posledica novega orožja in opreme mirovnih sil, ampak tudi večanja ob-
sega humanitarne pomoči v operacijah, stroškov razminiranj ipd.

Te operacije sicer niso mogle preprečiti izbruhov oboroženih spopadov,
vendar so tam, kjer so bile mirovne sile OZN uporabljene, pripomogle k
znižanju njihove intenzivnosti in s tem k zmanjševanju števila žrtev in
trpljenja civilnega prebivalstva (dodatno so na to vplivale številne huma-
nitarne operacije). Vendar so bile žrtve kljub temu velike. Tako ameriški
raziskovalec Daniel Nelson omenja, da je v obdobju postmoderne samo v
vojnah v Evropi (na območju nekdanje Jugoslavije in na Kavkazu ter v
Moldaviji) izgubilo življenje okoli 400.000 ljudi, nekaj milijonov je bilo
izgnanih z domov, materialna škoda pa je dosegla vrednost 200 milijard
ameriških dolarjev76. Znano je tudi, da je bilo v Ruandi samo leta 1994
ubito okoli 500.000 pripadnikov etnične skupine Tutsijev. Statistična ana-
liza podatkov za posamezne spopade (predstavljeni so v poročilu omenje-
nih švedskih raziskovalcev) kaže, da je npr. leta 1993 spopad trajal pov-
prečno okoli 3,6 leta, pri čemer je 52 % vseh spopadov takrat potekalo že
5. leto. Letno število oboroženih spopadov v svetu se je torej zmanjšalo,
zato pa so se podaljševali.

Skupina raziskovalcev znanega stockholmskega mirovnega inštituta
SIPRI (Mikael Ericksson, Margareta Solenberg in Peter Wallensteen), ki je
leta 2002 v zborniku inštituta objavila podatke svojih raziskav za celotno
obdobje po razpadu dvopolnega sistema, je prišla do zanimivih ugotovi-
tev. Opazovali so samo tiste oborožene spopade, v katerih je v katerem
koli opazovanem letu padlo v oboroženih bojih več kot 1.000 ljudi (upora-
bili so sintagmo battle related deaths), in prišli do ugotovitve, da se je šte-
vilo takšnih spopadov po letu 1998 ustalilo na srednji vrednosti 25 spopa-
dov na leto, okoli katere je nihalo za 1–2 spopada. Najmanj oboroženih
spopadov je bilo leta 2003, ko je bilo registrirano 19 oboroženih spopa-
dov; od tega sta bila le dva meddržavna (v Kašmirju med Indijo in Pakista-
nom ter ameriški vojaški poseg proti Iraku)77. Obetaven je podatek iz re-
zultatov raziskave, da je bilo med oboroženimi spopadi v zadnjem
raziskovanem letu kar 2/3 starih spopadov (ki so se nadaljevali še iz prejš-
njega leta!), le ena tretjina je bila novih. Ugotovili so, da je 16 % celotnega
števila spopadov imelo višjo intenzivnost kot v letu poprej, pri 24 odstot-
kih vseh spopadov je intenzivnost upadla; pri ostalih pa se ni spremenila.
Samo v 45 % skupnega števila spopadov, ki so v zadnjem opazovanem
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76 Problem of Post Communism, September/October 2001, str. 31.
77 Podatki S.I.P.R.I. objavljeni v Politiki (Beograd, 12. 6. 2004, A3).
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letu divjali v svetu, je tega istega leta izgubilo življenje več kot 1.000 ljudi. 
Poleg tega je na podlagi analize njihovih tabel možno dodatno sklepati

naslednje:
1) Osemdeset odstotkov vseh vojn in spopadov je potekalo na območju

od ekvatorja do 43° severne geografske širine in od poldnevnika Green-
wicha do 140° vzhodne geografske dolžine, tako da bi to območje lahko
pogojno imenovali svetovna »strateška črna luknja«; težišče je bilo na ob-
močju Azije in Bližnjega vzhoda, kjer je v letih 1989–1996 letno potekalo
55 % celotnega letnega števila vojn in oboroženih spopadov po svetu (ta-
bela 4).

2) Ne manj kot 90 % vseh vojn in spopadov, ki potekajo vsako leto, je
notranjih spopadov ali oboroženih spopadov znotraj nestabilnih revnih
držav (med etničnimi, verskimi, političnimi in drugimi skupinami ter sila-
mi pod nadzorom vlade), tuja literatura jih imenuje »orphan conflicts«;
meddržavni spopadi, s katerimi se je stoletja ukvarjala vojaška znanost,
so v obdobju postmoderne postali izjeme oziroma prava redkost, njihovo
vlogo glavnega predmeta proučevanja pa so prevzeli oboroženi spopadi
med vladnimi enotami in protivladnimi paravojaškimi skupinami ali pa
med paravojaškimi skupinami.

3) Večina žrtev v teh spopadih ni umrla zaradi uporabe sodobnih orožij
za množično uničevanje (s kakršnimi se ukvarjajo konvencije o prepovedi
jedrsko-biološko-kemičnega orožja in omejevanju težke konvencionalne
oborožitve), ampak zaradi navadnega strelnega orožja, zaradi min in im-
proviziranih orožij, pri čemer je bilo praviloma največ žrtev med civilnim
prebivalstvom, saj v notranjih mednacionalnih in medetničnih spopadih
spopadene strani praviloma ne spoštujejo določil mednarodnega vojnega
in humanitarnega prava.

4) Ker so v novejšem času v nekaterih spopadih in vojnah spopadene
strani napadale tudi pripadnike mirovnih sil OZN, jih jemale za talce, ple-
nile njihova skladišča in jih izsiljevale, se je pojavila potreba po spremem-
bah mandata mirovnih sil OZN; uveljavljati so se začele posebne vojaške
operacije, katerih cilj je bil ustvariti vse potrebne okoliščine za izvedbo in
nemoten potek operacij mirovnih sil OZN. Te nove (peace-enforcement)
operacije skupaj z operacijami pomorske, rečne in zračne blokade, ki so
se po potrebi kombinirale z občasnimi zračnimi udari, so dale mirovnim
silam OZN povsem novo veljavo in pripomogle k uspešnejšemu opravlja-
nju njihovih nalog78.

5) V vseh vrstah spopadov in vojnah spopadene strani široko uporab-
ljajo metode in sredstva nekonvencionalnega vojskovanja s poudarkom
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78 O nujnosti uporabe sile, da se doseže kredibilnost delovanja mirovnih sil, se je doslej
veliko pisalo. Ameriška avtorja David Jablonsky in James McCallum sta zato operaci-
je za prisilno vzpostavljanje miru (peace enforcement operations), v katerih se upo-
rablja grožnja z uporabo sile, imenovala »operacije v sivi coni« (Peace implementa-
tion and the induced consent in peace operations; Parameters, Spring 1999, str.
54–70).
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na atentatih (novo orožje so samomorilski diverzanti oziroma »ljudje
bombe«), sabotažah, diverzijah, uporabi civilistov za »živi ščit«, napadih
na mesta in druge prepovedane cilje ipd., kar spričo sistematičnega krše-
nja norm o zaščiti civilnega prebivalstva dodatno sproža velike migracije
civilnega prebivalstva ter od OZN zahteva, da organizira posebne huma-
nitarne operacije in angažiranje dodatnih mirovnih sil za njihovo zavaro-
vanje in nemoten potek.

6) Varnostna tveganja oziroma nevarnosti so se po razpadu dvopolnega
ravnotežja pogosto kazala (ali pa skrivala) v različnih oblikah novih nevo-
jaških groženj, kot so npr. ekspanzija mednarodnega kriminala79, tihotap-
ljenje mamil in orožja, tihotapljenje ljudi čez državne meje, širjenje epide-
mij nalezljivih bolezni (aids, ebola, SARS idr.), pustošenje naravnih virov,
ekološke katastrofe (npr. katastrofa v Černobilu, iraški zažig kuvajtskih
naftnih polj in izlivanje nafte v morje ipd), mednarodni terorizem, migra-
cije iz držav in območij s hudo dolgotrajno lakoto in vojno na stabilna ob-
močja, nezaposlenost in sistematično kršenje človekovih pravic (ki sta iz
domovine izgnala valove emigrantov), nenadzorovana rast prebivalstva in
podobno. Med temi so posebna kategorija nevarnosti, ki izhajajo iz mož-
nosti širjenja orožij za množično uničevanje in (ali) tehnologije za njegovo
proizvodnjo v roke tistih, ki bi ga lahko zlorabili.

7) Vojaškogeografske analize območij, kjer potekajo vojne in oboroženi
spopadi, kažejo, da poteka ogromna večina spopadov v predelih ali v bli-
žini predelov, kjer so najdišča glavnih svetovnih rezerv energentov (nafta,
plin), vode in redkih mineralov, pri čemer veliko pove dejstvo, da je 80 %
vseh doslej odkritih svetovnih rezerv nafte na ozemljih politično nestabil-
nih držav.

8) Analize trajanja vojn kažejo, da so bile notranje vojne v povprečju
šestkrat daljše od meddržavnih; Thomas Grant, ki je določil povprečne
dolžine trajanja meddržavnih in notranjih vojn po vzorcu vojn preteklega
stoletja, je ugotovil, da so prve trajale v povprečju 20 mesecev, druge pa
120 mesecev; ko pa je vzorec notranjih vojn razdelil na dva dela – v prvem
so bile vojne v prvi polovici minulega stoletja, v drugem pa vojne v drugi
polovici stoletja, je ugotovil, da so prve trajale v povprečju po 60 mesecev,
druge pa v povprečju po 140 mesecev80. Pri notranjih vojnah je torej do-
kazal težnjo, da so postale dvakrat daljše.
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79 Ameriški raziskovalec Bill Tupman je analiziral kriminal v Evropi in ugotovil, da se v
Italiji – ki ima neslavni rekord v Evropi – kar ena tretjina celotnega nacionalnega do-
hodka ustvari v sivi ekonomiji (okoli 100 milijard dolarjev). Nadzor nad tem neob-
davčenim denarjem imajo štiri organizacije (Mafia, Camorra, Ndandragheta in Sacra
Corona Unita); v njihovih vrstah je 25.000 pripadnikov in 250.000 podpornih članov.
Vse te organizacije so po razpadu bipolarnega ravnotežja razširile svoje dejavnosti na
vzhod in v Latinsko Ameriko, kjer so se »poslovno« povezale s tamkajšnjimi organi-
zacijami (Italian Organized Crime; Intersec, November/December 2002, str. 254–
256).

80 Thomas Grant: The Protraction of Internal Wars; Small Wars and Insurgencies; Win-
ter 1992, str. 241–256.



299

Med spopadi po razpadu dvopolnega ravnotežja odstopajo meddržavne
vojne; značilni primeri so prva in druga zalivska vojna (1991 in 2003), 
zavezniška protiteroristična strateška operacija proti režimu talibanov v
Afganistanu (2001/2002) in serije vojaških operacij ZDA, Nata in ZEU
(1992–1999) na ozemlju, v zračnem prostoru in v vodah nekdanje Jugosla-
vije, s katerimi naj bi zaustavili vojno v Bosni in Hercegovini ter etnično
čiščenje na Kosovu. V nasprotju z drugimi vojnami in oboroženimi spopa-
di, ko so bila uporabljena starejša orožja in so prevladovale oblike in vse-
bine bojnih delovanj nizke intenzivnosti, so v naštetih vojaških posegih
ZDA uporabile najsodobnejša orožja in mnoge popolnoma nove in dotlej
neznane metode uporabe orožij in bojnih enot. V teh primerih, ki močno
odstopajo od splošnega vzorca vojn in spopadov, so imele vodilno vlogo
oborožene sile ZDA, ki so bile steber, okoli katerega so se oblikovale zelo
heterogene ad hoc koalicije. Če v teh operacijah ZDA ne bi nastopile od-
ločno in prevzele vodilne vloge, bi se v naštetih delih sveta ohranil status
quo zaradi inertnosti večine evropskih in drugih držav, ki niso bile motivi-
rane za vojaško posredovanje.

Prva in druga zalivska vojna (leta 1991 in leta 2003) sta od ostalih vojn
in oboroženih spopadov odstopali po tem, da sta bili edini, ki so ju izvedli
z udeležbo operativnih enot (armad, korpusov, flot) vseh štirih zvrsti obo-
roženih sil (kopenska vojska, mornarica, letalstvo in sile za posebne ope-
racije, ki izvajajo t. i. nekonvencionalno vojskovanje), z najsodobnejšo
tehnologijo in po pravilih modernizirane doktrine zračno-kopenske bitke,
ki danes vključuje elemente zračno-vesoljskih sil in spremembe zračno-
kopenske bitke (AirLandBattle) v bitko v celotnem prostoru (FSB – full-
space battle). V prvi zalivski vojni se je v praksi pokazalo, da so po pol
leta trajajoči pomorski blokadi Iraka v letu 1990, ko je potekal strateški
razvoj koalicijskih sil (operacija Desert Shield), letalske sile ZDA in zavez-
nikov z enomesečno ofenzivo (Desert Storm) proti iraškim enotam v Ku-
vajtu in strateškim ciljem v Iraku (z okoli 100.000 zračnimi poleti ob mini-
malnih izgubah 50–60 letal, od česar so okoli 50 % predstavljale tehnične
izgube) uspele razbiti najprej iraško zračno obrambo in sistem poveljeva-
nja in zvez, nato pa logistični sistem. Tako se je iraški sistem ozemeljske
obrambe Kuvajta zrušil od znotraj, še preden so zavezniške polmilijonske
kopenske sile začele odločilni napad na kopnem (operacija kopenskih sil
se je imenovala The Desert Sable). Posebnost te vojne je, da so glavne
operacije zaveznikov potekale ponoči in da je bilo razmerje porabe časa
(izraženo v dnevih) med etapo razvoja koalicijskih sil (Desert Shield),
etapo zračnih operacij (Desert Storm) in etapo zračno-kopenske bitke
(Desert Sable) 240 : 40 : 4, kar bistveno odstopa od razmerja, značilnega
za klasične vojne; v tradicionalnih vojnah je izvedba načrtov praviloma
trajala nekajkrat dlje od vsote trajanja načrtovanja vojaške akcije, trajanja
mobilizacije sil in trajanja njihovega razvoja. Za ponazoritev: v prvi zaliv-
ski vojni (1991) je bilo razmerje med številom ur zračne operacije in ko-
penske operacije 1000 : 100 oziroma 10 : 1. Vojna na kopnem se je končala
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v komaj 4 dneh s popolnim zlomom iraške četrtmilijonske grupacije ko-
penske vojske in z osvoboditvijo Kuvajta. Zavezniki so imeli pri tem mini-
malne izgube81, ki so potrdile pravilnost uporabe orožij velikega dometa
(orožja »stand off«) in koncepta t. i. doktrine vojskovanja brez lastnih
žrtev (zero death warfare); v tej je močan poudarek na poprejšnjem zmeh-
čanju nasprotnika s pomočjo »projiciranja zračno-vesoljske sile« (s čimer
se paralizirajo njegovi poveljniško-informacijski sistemi in njegov mane-
ver ter logistične zmogljivosti).

Na podoben način je potekalo prvo vojaško posredovanje ZDA, Nata in
ZEU na ozemlju nekdanje Jugoslavije v letih 1992–1995, s to razliko, da je
zunanji strateški manever obkrožitve geostrateškega jedra krize, kar naj
bi ji preprečilo širjenje na sosednje države, zaradi obotavljanja zaveznikov
in ZDA okoli tega, ali bi sprožile pobudo za vojaško posredovanje ali ne,
trajal tri leta, kar je 6-krat dlje kot razvoj koalicijskih sil med zalivsko
vojno. Potem ko so se v Makedoniji razporedile mednarodne sile (operaci-
ja UNPREDEP), ko se je pričela pomorska blokada na Jadranu (sile Nata
in ZEU so izvajale operaciji Sharp Guard in Maritime Monitor), po bloka-
di Donave in zračni blokadi Bosne in Hercegovine (operacija Deny Flight),
so ZDA in Nato v končnici vojne v BiH leta 1995 s serijo odločnih zračnih
napadov (Deliberate Force), sinhroniziranih z udarom Hrvaške vojske
proti vojskam krajinskih Srbov in RS (operaciji Blisk in Nevihta), razbili
zračno obrambo, poveljniške centre in skladišča krajinskih in bosanskih
Srbov. Tako so spremenili lokalno strateško razmerje sil in ustvarili ugod-
ne razmere za sporazum v Daytonu, prenehanje sovražnosti v Bosni in
Hercegovini ter za prihod kopenskega kontingenta IFOR v BiH (60.000
vojakov) in za tem za nadaljevanje mirovne operacije SFOR. V nasprotju z
zalivskimi strateškimi operacijami Desert Shield, Desert Storm in Desert
Sable, ki so potekale v pospešenem ritmu in v sekvencah, so vojaške ope-
racije na ozemlju nekdanje Jugoslavije potekale kumulativno, v počasnej-
šem ritmu in zelo previdno (»korak za korakom«), kar je prispevalo, da so
ta način »dušenja nasprotnika« s stopnjevanjem stiskanja nekateri izve-
denci krstili z imenom »stisk anakonde«. 

Premore med vojaškimi posegi so popolnjevale diplomatske pobude.
Gospodarska blokada ZRJ in podpora hrvaški in bošnjaški vojski sta se
tesno prepletali z diplomatskimi potezami (Daytonski sporazum). V obeh
primerih, ki sta paradigmi za prihodnost, so ZDA kot edina supersila de-
lovale kot voditelj koalicije. To je bil presedan, ki odpira nove možnosti v
prihodnosti. Simptomatično je, da je bila Ustava BiH napisana v ZDA in
da so bile v Daytonu zelo natančno določene tudi največje količine oboro-
žitve za vse strani, vpletene v spopade (težko oborožitev ZRJ, Hrvaške in
BiH je bilo treba uskladiti po ključu 5 : 2 : 2), kar pomeni, da je novo vo-
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81 Nevtralni viri so poročali, da je v vrstah koalicijskih sil padlo okoli 800 vojakov, med-
tem ko so bile iraške izgube okoli 15.000 padlih vojakov (Zarubežnoe voennoe obo-
zrenie, april 2003, str. 24 in naslovna stran). Van Grevald omenja (omenili smo ga v
65. opombi) drugačne podatke, a so prav tako zelo nesorazmerni. 
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jaško ravnotežje na območju nekdanje Jugoslavije »programirala« edina
svetovna supersila tako, da sta morali vojska bosanskih Srbov in Vojska
Jugoslavije (VJ) zmanjšati svoje sile, medtem ko so jih lahko povečali Ar-
mada BiH, HVO in Hrvaška. S tako programiranim vsiljenim strateškim
ravnotežjem so vojske prenehale biti nevarne druga drugi, saj ni nobena
imela potrebne premoči, da bi premagala druge.

Od opisanih oboroženih spopadov, do katerih je prišlo po drugi svetov-
ni vojni, močno odstopajo ameriška raketna operacija proti infrastrukturi
islamskih teroristov v Sudanu in Afganistanu (1998.leta), ameriško-bri-
tanska zračno-raketna operacija Desert Fox (decembra 1998 proti iraškem
sistemu zračne obrambe in iraškim centrom, kjer naj bi po domnevah raz-
vijali orožja za množično uničevanje) ter zračno-raketna operacija Nata
(The Allied Force), ki jo je od marca do junija 1999 Nato izvedel proti ZRJ,
zato da bi Miloševićev režim, ki je deset let pred tem ukinil avtonomijo
kosovskim Albancem in potem ni spoštoval obljub, ki jih je dal leta 1998
mednarodni skupnosti v Rambouilletu, prisilil k spoštovanju temeljnih
človekovih pravic in svoboščin. To so bile kombinirane vojaške operacije,
katerih glavna vsebina so bile poprejšnje obveščevalne dejavnosti in de-
javnosti specialnih sil, nato pa globoki raketni in letalski udari, pri čemer
niso bile uporabljene večje enote kopenske vojske, ampak le njeni specia-
lizirani deli. 

V nasprotju s prvima dvema operacijama, ki sta bili sestavljeni iz serije
udarov, je bila tretja operacija v marsičem nekaj posebnega. Četudi je bila
po tehničnih in tehnoloških značilnostih v marsičem podobna prvi etapi
zračno-raketne operacije zavezniške koalicije proti Iraku (The Desert
Storm), se je od nje bistveno razlikovala po tem, da ZR Jugoslavija formal-
no ni kršila Ustanovne listine OZN tako kot Irak z napadom na drugo dr-
žavo in tudi ni podpirala terorističnih skupin, kakršni so bili afganistanski
talibani, ki so napadali tudi cilje v drugih državah. V primeru ZRJ je bilo
dovolj že to, da je Miloševićev režim izvajal nasilje »samo« nad lastnimi
državljani albanske etnične skupine, ker so si z orožjem v roki prizadevali
izboriti ustavne pravice, ki jih je Miloševićev režim samovoljno odvzel v
letih 1989 in 1990. Ta 78-dnevna zračno-raketna kampanja, ki so jo v ZDA
in zvezi Nato označili kot »humanitarno operacijo«, nasprotniki pa kot
»neointervencionizem par exellence«, predstavlja posebnost po eni strani
zato, ker je bila dotlej sveta pravica države do suverenosti na svojem
ozemlju odrinjena v ozadje, v ospredje paje prišlo uveljavljanje temeljnih
človekovih pravic in svoboščin: to je bil zadosten vzrok za vojaški poseg
ZDA in zveze Nato. Zanjo je bilo značilno tudi zamotano in časovno po-
tratno pridobivanje soglasja v Natu, kar se je namreč vleklo nekaj mese-
cev. Po drugi strani je bila posebnost tega posega tudi v tem, da je bil izpe-
ljan brez soglasja Ruske federacije in LR Kitajske v VS OZN (državi nista
izrabili pravice veta, a sta ves čas nasprotovali večini), pri čemer pa sta kar
2/3 članic VS OZN dokaj milo izrazili »razumevanje za poseg Nata«. V 
vojaškotehnološkem smislu je bil ta poseg posebnost tudi po tem, da je
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Miloševićev režim popustil zahtevam mednarodne skupnosti izključno
pod udari letalsko-raketnih sil Nata (veliko vlogo je pri tem imela Ruska
federacija, ker je njeno vodstvo zavrnilo vse prošnje Miloševićevega reži-
ma, da bi jim dobavili nove sisteme zračne obrambe velikega dosega
antej, grumble idr.); v monografiji o vojni na Kosovu ameriški analitik Be-
njamin Lambeth navaja, da so sile Nata za stopnjevanje pritiska izvedle v
78 dnevih okoli 38.000 bojnih poletov letal82. Podobno kot v ZRJ leta 1999
se je zgodilo tudi v Iraku leta 2003 ; tudi režim Sadama Huseina ni tokrat
napadel nobene sosednje države niti ni izvajal »protiterorističnih« pose-
gov proti svoji opoziciji; za vojaški poseg proti Iraku, ki je bil prav tako iz-
veden brez soglasja Varnostnega sveta OZN, je zadostoval že sum ZDA in
nekaterih zavezniških držav, da ima režim Sadama Huseina verjetno orož-
ja za množično uničevanje in da krši človekove pravice lastnih državlja-
nov. 

Dejstvo, da so v obdobju po padcu berlinskega zidu več kot 90 % vseh
spopadov in vojn v svetu predstavljali notranji spopadi v nestabilnih drža-
vah, je pripomoglo k spoznanju, da so vse nestabilne države, ki se počuti-
jo notranje ogrožene (posebno Ruska federacija, Indija, LR Kitajska idr.),
močno okrepile poseben kontingent oboroženih sil (karabinjerji, žandarji,
»mejne« enote, obalna straža idr.), ki je specializiran za notranjo varnost.
Teh sil, sestavljenih iz profesionalcev, izurjenih za dušenje notranje opozi-
cije in notranji nadzor, doslej niso še nikdar obravnavali pri pogajanjih o
strateškem ravnotežju in zmanjšanju oboroženih sil; leta 1988 so v Sovjet-
ski zvezi pomenile 11 %, v Franciji 19 %, Italiji 57 %, Španiji 40 % in v Turči-
ji 20 % skupne moči tistih komponent oboroženih sil, ki so imele nalogo
braniti državo pred zunanjimi grožnjami. Do leta 1995 so ti deleži narastli:
v Rusiji na 13 %, Franciji na 23 %, Italiji na 78 %, Turčiji na 35 %, medtem
ko je ostal v Španiji ta delež stabilen. 

Poleg povečanja deleža teh sil v obrambnem sistemu je novost tudi to,
da so te enote zdaj oborožene tudi s težko bojno tehniko, oklepnimi vozi-
li, helikopterji in da so organizirane v bataljone, legije in (ali) brigade, po-
dobno kot redna vojska. Za ponazoritev naraščajoče vloge tega kontin-
genta omenimo, da so leta 1995 v Alžiriji pomenile 34 %, v Egiptu 46 %, v
Iranu 48 % in v Savdski Arabiji 83 % moči redne vojske, medtem ko so bile
v Indiji celo za 31 % številčnejše od redne vojske. V ZRJ so te sile leta 1995
narasle na okoli 80.000 pripadnikov, kar je pomenilo okoli 73 % moči
redne vojske. Sprva so v ZDA ocenjevali, da so sile za notranjo varnost in
za varovanje mej le kontingent, s katerim si pomagajo notranje nestabilne
države; dogodki 11. septembra 2001 pa so jih prisilili, da so to oceno spre-
menile. Zdaj tudi v ZDA iščejo novo optimalno razmerje med številom
pripadnikov redne vojske in Nacionalne garde, ki je bilo doslej v miru 2,4
proti 1.

Do podobnega trenda je prišlo tudi v obalnem morju in na obalah, in
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82 NATO’s War for Kosovo; RAND 2001, str. 61.
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sicer zato, ker so si obalne države pridobile pravico razglasiti cono poseb-
nih gospodarskih pravic (EEZ – Exclusive Economical Zone) v pasu, ki je
oddaljen od obalne črte do 200 milj. Nadzora nad ribolovom v tej coni,
nad geološkimi raziskavami na morskem dnu (z morskega dna epikonti-
nentalnega šelfa se letno načrpa že več kot 30 % celotne proizvodnje
nafte) in drugimi dejavnostmi (npr. tihotapljenjem mamil, ljudi, orožja,
ekološko kontaminacijo idr.) ne morejo izvajati ladje bojne flote (ki so
predrage in nimajo opreme in za ta posel izurjenih ljudi), zato so vse drža-
ve, ki so razglasile cono EEZ, ustanovile ali (in) okrepile obalne straže. V
ZDA je imel takšen podešalon leta 1994 letni proračun okoli 4 milijarde
dolarjev. Sestavljalo ga je okoli 40.000 ljudi, 51 oceanskih patruljnih ladij,
86 obalnih patruljnih ladij, 133 helikopterjev in 73 letal. Podobno se je
zgodilo tudi na Jadranu, kjer so večje obalne države (Hrvaška, Italija) for-
mirale obalne straže. Omejitev konvencionalnih sil in konvencionalnega
orožja v Evropi je zaradi možnosti notranjih ogrožanj torej vplivala na šte-
vilčno krepitev sil za vzdrževanje notranjega reda (oziroma za t. i. notra-
njo obrambo države) in njihovo oboroževanje.
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NEKATERI ZNAČILNI POGLEDI 
NA MOŽNOST IZBRUHA GLOBALNE VOJNE 

IN NJENO VERJETNO FIZIOGNOMIJO

Znano je, da sta med hladno vojno spopadeni strani ocenjevali, da je stra-
teško jedrsko orožja »zamrznilo« možnost izbruha globalne vojne. Četudi
med polemologi in vojaškimi izvedenci, ki se danes ukvarjajo s predvide-
vanjem vojn in oboroženih spopadov, v ogromni večini (John Mueller,
Daen Babst, R. J. Rummel, Bruce Russett, Michael Doyle idr.) prevladujejo
ocene, da zdaj ni nevarnosti, da bi se ponovila vojna velikih razsežnosti (z
udeležbo razvitih velikih držav), kakršni sta bili prva in druga svetovna
vojna83, pa so tudi skeptiki, ki takšne možnosti razvoja dogodkov niso
vnaprej povsem izključili. Opirajo se v prvi vrsti na zgodovinske izkušnje,
ki se jim zdijo veliko bolj spodbudne kot pa priklanjanje večinskemu
mnenju in optimističnim napovedim, po katerih je konec obdobja dvopol-
ne konfrontacije in z njim povezane prevlade dveh nasprotnih si velikih
ideologij za vedno odstranil vzroke, ki bi lahko pripeljali do ponovitve
svetovnih vojn84. 

Kot potrdilo, da za vojne ne velja Fukuyamov »endizem«85 in da imajo
prav, navajajo, da se razlike in nasprotja med bogatimi in revnimi država-
mi zaostrujejo86, da OZN še vedno nima svojih oboroženih sil (da bi lahko
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83 Kot pomemben argument se v zvezi s tem navaja, da proces globalizacije vodi v na-
stanek »globalnega kapitalističnega razreda«, ki ni več s stalnimi vezmi »vpet« v na-
cionalne okvirje, ampak je globalno mobilen ter vpliva na odločanje tako v OZN in
Natu kot v drugih mednarodnih institucijah (IMF, GATT idr.). Ta »razred« naj bi sicer
imel koristi od regionalnih in manjših spopadov, saj se da v njih dobro zaslužiti s pro-
dajo orožja, ne bi pa mu koristila globalna konfrontacija, ker bi se mu tedaj zaradi
ubojnega učinka orožij za množično uničevanje podrl lasten sistem. O tem sta zelo
podrobno analizo napisala Christopher Chase-Dunn in Bruce Podobnik (The Future
of Global Conflict, str. 40–65; edited by Volker Bornschier and Christopher Chase-
Dunn, SAGE, Canada 1999). V analizi so naštete tri dodatne ključne spremenljivke,
ki zmanjšujejo verjetnost izbruha svetovne vojne: (1) rastoča mednarodna gospodar-
ska odvisnost držav, (2) mednarodna politična integracija in (3) razorožitev.

84 James Burk: The Adaptive Military; Transaction Publishers 1998, 3. poglavje, str.
87–114.

85 Gre za Fukuyamovo tezo o »koncu zgodovine«, o kateri je razpravljal po porušenju
berlinskega zidu in koncu hladne vojne. Teza ni nova, saj je tudi Hegel po Napoleo-
novi zmagi nad Prusijo (Jena, 1806) verjel, da bo zmaga idej francoske meščanske re-
volucije pomagala, da bodo gesla francoske revolucije (egalite, liberte, fraternite)
sprejeli vsi evropski narodi, s čimer bodo izginili tudi suženjstvo, rasna diskriminaci-
ja idr. Podobno je razmišljal Karl Marx, ki je bil prepričan, da bo konec izkoriščanja
delavskega razreda, ko bo proletariat prevzel oblast od meščanstva; povezalo in zdru-
žilo se bo delavstvo vsega sveta – pod geslom Proletarci vseh dežel, združite se! (pro-
letarii omnium terrarum unite vos!) – in s tem za vedno odpravilo vzroke vojn.

86 V poročilu OZN o razvoju v letu 1992 je zapisano, da je 20 % svetovnega prebivalstva,
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hitro in učinkovito ukrepala v kritičnih primerih ogrožanja miru), da ZDA
»rešujejo« mednarodne probleme v »kaotičnem svetu«87 z vojaško silo
enostransko in mimo predvidenih procedur OZN (po vzoru ZDA je po-
dobno doktrino preventivnih udarov sprejela leta 2004 tudi Ruska federa-
cija, lahko pa jo kmalu sprejme tudi LR Kitajska), da se je po razpadu blo-
kovskega ravnotežja število držav z jedrskim orožjem povečalo za 60 %
ipd. Predvsem pa se opirajo na notorično zgodovinsko dejstvo, da je ob-
novitev Evrope po Napoleonovem porazu sicer res zagotovila, da v Evropi
vse do leta 1914, skoraj sto let, ni bilo velikih (»panevropskih«) vojn, ni pa
pozneje mogla preprečiti izbruha prve svetovne vojne in ne njenega po-
daljška, druge svetovne vojne.

Stephen van Evera, ki je aksiomatsko izhajal iz postavk realistične teo-
rije mednarodnih odnosov (njeni predstavniki so Morgenthau, Schlesin-
ger, Keohane, Spykman, Kennan, Kissinger idr.), je na vprašanje, ali bi do
takšne vojne lahko prišlo ali ne, poskušal odgovoriti tako, da je analiziral
vzroke, ki so v preteklosti pripeljali do vojn. Uporabil je metodo študije
primerov na vzorcu desetih vojn. Ugotovil je, da do vojne lahko pride: (1)
če državna vodstva napačno ocenijo, da jo bodo lahko uspešno končala;
(2) če ena od strani presodi, da bo dosegla odločilno prednost, če bo prva
uspela mobilizirati sile in prva napasti nepripravljenega tekmeca; (3) če
razmerje sil med nasprotujočima si državama močno niha in se eni ponu-
di priložnost (»časovno okno«), da izkoristi prednost, ko je nasprotnik v
podrejenem položaju (npr. zaradi krize, revolucije ipd.); (4) če se državi
ponudi priložnost zavarovati določene vire ali pa pridobiti nove, oziroma
da ustvari ugodna izhodišča za nova osvajanja, in (5) če se osvojitev dose-
že na lahek način, oziroma s kar se da majhnimi izgubami88. Ker se tak-
šne okoliščine lahko uresničijo povsod tudi med potekom globalizacije, je
očitno, da Stephen van Evera implicitno predvideva, da bo tudi v obdobju
globalizacije še vedno lahko prišlo do večjih vojn 

Med izvirnimi prognostičnimi študijami izstopa odmevna razprava že
večkrat omenjenega izraelskega izvedenca Martina van Crevelda o »preo-
brazbi vojne«89. Izhaja iz tega, da dosedanjih znanj in pravil o vojskovanju
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ki živi v najbogatejših državah, leta 1960 ustvarilo 70,2 % svetovnega dohodka, leta
1989 pa 82,7 %. Delež dohodka enakega dela prebivalstva najrevnejših držav je v tem
obdobju upadel z 2,3 % na 1,4 %. Vzporedno s to neenakostjo se večajo socialne neena-
kosti tudi v vodilnih državah procesa globalizacije. V poročilu OZN za leto 1992 je ob-
javljeno, da je razlika dohodka med 20 % najbogatejšega dela svetovnega prebivalstva
in 20 % najrevnejšega dela svetovnega prebivalstva narasla od 11 : 1 na 17 : 1 (James
Petras, Henry Veltmeyer: Globalization Unmasked; Zed Books 2001, str. 20–21).

87 O tej problematiki je napisal zelo odmevno študijo Robert Kaplan (The Coming Anar-
chy; Vintage Books 2000).

88 Stephen van Evera: Causes of War – Power and the Roots of Conflict; Cornell Univer-
sity Press 1999.

89 Martin van Creveld: The Transformation of War; The Free Press, USA 1991, str.
224–227; avtor jo je dopolnil s člankom (The Transformation of War Revisited; Small
War and Insurgencies, No 2 2002, str. 3–15);
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in bojevanju ne bo več možno uspešno uporabljati v »globalni družbi«,
ker so anahronična, saj so nastala in bila empirično preverjena pred sko-
raj štirimi stoletji v povsem drugačni svetovni ureditvi90. Njegovo izhodiš-
če je, da so vojne z odločilnimi cilji (kakršne smo poznali do konca prete-
klega stoletja) bile vojne med nacionalnimi državami, ki so nastale šele
leta 1648 in so doživele vrhunec v obeh svetovnih vojnah v minulem sto-
letju. Ker se bo v obdobju globalizacije vloga nacionalnih držav razvitega
dela sveta (»prvega sveta«) zmanjševala91, povečevala pa vloga naddržav-
nih organizacij (mnoge funkcije držav bodo prevzele EU, NAFTA, APEC,
ASEAN ipd.), bo skladno z njegovim predvidevanjem prišlo do tega, da
bodo globalne vojne za vedno izginile iz »prvega sveta«. 

Ostale bi le še vojne med nerazvitimi državami in v nerazvitih državah,
ki bi potekale v tretjem svetu. Ocenil je, da te vojne same po sebi sicer ne-
posredno niso in ne bodo nevarne za »prvi svet«92, tisto kar je in bo tudi
ostalo nevarno, pa je njihova »nalezljivost«, saj v »prvem svetu« t. i. imu-
nosti na vojne nikoli ne bo možno zagotoviti (v tem sklopu je posegel po
biologistični prispodobi, ko je oborožene spopade v tretjem svetu štel za
»rakasto tkivo«, ki bi se lahko razširilo v »prvi svet«). 

V prihodnosti, ko bodo sedanje meddržavne meje izgubile pomen, –
bodo po njegovih napovedih najverjetnejše vojne in oboroženi spopadi
med (trans)nacionalnimi organizacijami ter med organizacijami in »globa-
lizacijskim sistemom«, ki bodo potekale na globalni in nižjih ravneh. Van
Creveld ugotavlja, da bodo v takšnih razmerah zameglene meje med pri-
vatnimi osebami, družbami ter tistim, kar je ostalo od držav, in »globalno
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90 Očitno so ga navdihnili zgodovinski primeri. Vojne med fevdalci v srednjem veku
niso vključevale mobilizacije kmečkih množic (oborožene bi se lahko obrnile proti
fevdalcem), vitezi pa so v bojih z nasprotnikovimi vitezi spoštovali viteški kodeks. V
obdobju meščanskih revolucij so v vojne vključevali množice mobilizirancev, dvobo-
jev ni bilo več, prav tako pa se je spremenilo tudi ravnanje z ujetniki, ranjenci, civil-
nim prebivalstvom ipd. Stara fevdalna pravila so postala povsem neuporabna.

91 S to trditvijo se večina strinja, a obenem meni, da do tega ne bo prišlo tako hitro. V
skladu s tem naj bi država še vedno imela pomembno vlogo v zaščiti pravic privatne-
ga kapitala, pri nadzoru nad gibanjem dobrin in nad migracijami prebivalstva prek
njenih meja. V te naloge vključujejo tudi vlogo države kot ideološke sile pri mobiliza-
ciji virov in sklepanju zavezništev. Vsekakor pa se večina strinja, da bo »zveza« med
državo, kapitalom in vladajočo elito (»domačim razredom«) manj hegemonistična kot
v času nastanka in razvoja kapitalistične države; tudi vnaprej bo namreč nujna njena
funkcija regulatorja. John Borrego, ki je raziskoval hegemonistične momente v glo-
balnem kapitalizmu, predvideva, da bodo nasprotja med državo in globalizacijo vodi-
la v krepitev regionalnih političnih in gospodarskih organizacij. Ključno vlogo naj bi
imele »triadne regije« (EU+NAFTA+APEC), v katerih je povezanih 56 najbogatejših
držav (The Future of Global Conflict, op. cit., str. 186–189).

92 Do tega sklepa so prišli tudi drugi avtorji. Tako Wesley Clark v študiji o moderni
vojni ugotavlja, da v prihodnje vojn ne bodo vojskovale velike države, če pa že bodo
morale v njih posredovati (pod pritiskom javnega mnenja, da se ustavijo kršenja člo-
veških pravic, zločini idr.), pa ne bodo smele uporabiti klasičnih načel, ki so bila pre-
verjena v svetovnih vojnah. Namesto da bi cilje dosegli z zmago nad nasprotnikovo
vojsko (»big battle philosophy«), jih bo treba doseči s pritiskom (»war of coercion«)
(Wesley Clark: Waging Modern War; Public Affairs, Oxford 2002, str. 423–427).
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družbo«. Očitno pa je, da bi takšna vojna »globalne družbe« bila globalna,
ker bi imela žarišča oboroženih spopadov razpršena po vsem svetu. Drža-
ve »prvega sveta« bi za uspešno delovanje v takšnih razmerah morale
imeti novo doktrino, ustrezno mednarodno policijo, sedanje mednarodno
vojno pravo pa bi morale prilagoditi povsem novi realnosti. Kakorkoli,
van Creveld ni zaslepljen utopist, ki bi predvideval, da nasilja v primeru
uspešnega poteka globalizacije ne bo več; predvideva, da vojna tudi v pri-
hodnosti ne bo vedno le sredstvo za doseganje cilja, ampak da »bodo ljud-
je cilje izbirali tako, da se bodo lahko vojskovali«93. 

Praktiki so bolj kot na oddaljeno globalizacijo osredotočeni na realnost,
oziroma na sedanji enopolni sistem. V poskusu, da ugotovijo, ali je z vidi-
ka morebitnega izbruha globalne vojne nevarnejši enopolni (unipolarni),
dvopolni (bipolarni) ali večpolni (multipolarni) mednarodni sistem, niso
vsi raziskovalci prišli do istovetnih sklepov. Med tistimi, ki ocenjujejo, da
bo razpad preprostega, a zanesljivega sistema dvopolnega ravnotežja pov-
zročil v naslednjih desetletjih vse večjo destabilizacijo mednarodnih od-
nosov, nove zveze med državami (ki se bodo želele zavarovati pred tvega-
nji) in da bo s tem povečal verjetnost napak v presojah ogroženosti, s tem
pa nastanka mednarodnih kriz in z njimi povezanega izbruha vojne v
Evropi, je John Mearsheimer94. Immanuel Wallerstein pa, ki postavlja v
ospredje tveganja razvoja, ocenjuje, da bi zaostajanje ZDA v razvoju za
državami, ki bi se hitreje razvijale od njih, lahko povzročilo mednarodno
krizo in povečalo verjetnost izbruha globalne vojne95.

Pogledi na možnosti izbruha nove globalne vojne so praviloma obarva-
ni etnocentrično, tako da jih lahko razvrstimo v skupine po nacionalnem
izvoru avtorjev. Raziskovalci, ki so preučevali predvidevanja in analize
Pentagona, so ugotovili, da se v njih vidi tveganje pesimističnega razvoja
dogodkov, če bi se sedanji enopolni sistem spremenil v večpolnega96; pod-
laga za to oceno so analize multipolarnih polarizacij, do katerih je prišlo
pred prvo svetovno vojno in med dvema svetovnima vojnama; v vojaških
zvezah, kakršne so bile Antanta, Trojni pakt in druge, se vidijo vzvodi, ki
so prispevali k izbruhu vojn. Navaja se, da bi do tega lahko prišlo tudi v
tretjem tisočletju, če bi se Japonska, Nemčija in (ali) LR Kitajska okrepile
do ravni, ko bi postale »regionalni hegemoni« ter se odločile, da se pove-
žejo z zavezniki in konfrontirajo z ZDA97. Toda kar zadeva Nemčijo in Ja-
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93 »It is simply not true that war is solely a means to an end, nor do people necessarily
fight in order to attain this objective or that. In fact the opposite is true: people often
take up one objective or another precisely in order that they may fight /…/« (op. cit.,
str. 226).

94 John Mearshimer: Back to the Future; International Security, No 15 1990, str. 5–54;
prav tako Why We Will Soon Miss the Cold War (Conflict after the Cold War; edited
by Richard Betts, Simon and Schuster Company 1994, str. 44–61).

95 Immanuel Wallerstein: Peace, Stability and Legitimacy; Nobelinstitutt, Tromso 1993.
96 Ravno tam, str. 41–42.
97 Ravno tam, str. 41–42.
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ponsko, ki sta obe s pogodbami povezani z ZDA in pri tem odvisni od
uvoza surovin, s tem pa od pomorskih komunikacij, medtem ko hkrati ni-
mata močnih flot, s katerimi bi jih zavarovale, ZDA ne bodo ogrožene, vse
dokler bodo imele premoč na morju. Implicitno je, da je »strateško lepi-
lo«, ki povezuje razvite države na vseh celinah, njihova odvisnost od cene-
nih energetskih virov, kakršna sta nafta in plin. S tem da imajo ZDA v
rokah ključe do »surovinskega rezervata« na Bližnjem vzhodu in da Ruska
federacija nadzoruje izvoz energentov z območja, ki leži severno od Bliž-
njega vzhoda, so možnosti, da bo prišlo do spopadov med razvitimi drža-
vami, res minimalne. 

To pa ne velja povsem za LR Kitajsko98, ki se gospodarsko krepi, že razvi-
ja oceansko floto in vlaga vse večja sredstva tudi v vesoljske programe
kakor tudi v jedrska strateška orožja, pri tem pa ni podpisnica nobenega
sporazuma o omejitvi konvencionalnega in jedrskega orožja, kakršna sta
npr. CFE TLE in START. Kot možni tekmec se omenja tudi nepredvidljiva
Ruska federacija, a le, če bi v tej državi prišlo do gospodarskega poloma. V
izhodiščih Pentagona se vsekakor zelo dobro vidi, da se v hitrem razvoju, ki
ga pospešujejo globalizacijski procesi, skriva nevarnost, da ZDA izgubijo
sedanji monopolni položaj vodilne sile (leaderja) globalizacijskih procesov
in da nekatere sedanje države »iztirijo« iz tega procesa ter vzpostavijo po-
dobne koalicije, kakršne so v preteklosti sodelovale v svetovnih vojnah99.

Zelo zanimivo je, da se pri napovedovanju morebitne svetovne vojne
poleg iskanja podobnosti med sedanjim stanjem v svetu in stanjem po
Napoleonovih vojnah (ki so razbile dotedanji fevdalni red) išče opora tudi
v napovedih s pomočjo matematičnih modelov. Pri tem se raziskovalci
opirajo zlasti na modele ruskega znanstvenika Kondratijeva. V skladu z
njegovo teorijo, ki jo je utemeljil na količinskih vidikih razvoja človeške
družbe v minulih dvesto letih, naj bi razvoj sveta potekal v obliki valova-
nja, pri čemer imajo posamezna obdobja svoje dolžine, periode in ampli-
tude valov. Te je izmeril in natančno določil na podlagi analize dogodkov
v preteklosti. Sinusoide (»valovi«) gospodarskega, političnega in poslov-
nega razvoja so si, kot je ugotovil, sledile v pravilnih intervalih 50–60 let. 

Z vidika vojn je posebej zanimivo, da je raziskovalcu Goldsteinu, kot
sta ugotovila Christopher Chase-Dunn in Bruce Podobnik100, uspelo leta
1988 z matematično metodo dokazati, da v zadnjih petsto letih obstaja
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98 Erich Weede: Future Hegemonic Rivalry between China and the West? – The Future
Global Conflict; SAGE 1999, str. 244–263.

99 Paul Kennedy, avtor znane knjige o vzponu in padcu velikih imperijev, ugotavlja, da
so ZDA zdaj nesporno največja vojaška sila, medtem ko na gospodarskem področju
zaradi razvoja Evrope (povezane v Evropski uniji) in LR Kitajske, to kmalu ne bodo
več. Navaja tudi, da so v svetovnem prometu na Internetu pred leti ZDA imele 45-od-
stoten delež, zdaj pa je že upadel na 29 %, kolikor je bil tudi evropski delež, medtem
ko je delež Azije skočil na 31 % (Paul Kennedy: Time for an American Recessional?;
Newsweek, Special Issue December 2002–February 2003, str. 98–99).

100 The Future Global Conflict, ravno tam, str. 46.
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močna korelacija med Kondratijevimi »valovi« in številom vojn (oziroma
številom žrtev v teh vojnah), ki so potekale znotraj posameznih »valov«.
Četudi se vsi raziskovalci ne strinjajo povsem glede tega, ali so vojne frek-
ventnejše in intenzivnejše, kadar se »valovi« dvigajo, ali takrat, ko upa-
dajo, med njimi ni razhajanja glede tega, da obstaja povsem zakonita
povezava med gospodarskim in vojaškim tekmovanjem ter vojnami. Razi-
skovalca, ki smo ju omenili, sta s pomočjo metode Kondratijeva ugotovila,
da bo za izbruh globalne vojne kritično leto 2020. Z ugibanjem sta oceni-
la, da je verjetnost, da bo izbruhnila taka vojna, 25- do 50-odstotna, kar je
sorazmerno visoka verjetnost101. 

Četudi mnogi, ki se ukvarjajo s podobnimi predvidevanji in napoved-
mi, dvomijo v zanesljivost napovedovanja s pomočjo Kondratijevega ma-
tematičnega modela (nihče ne oporeka, da je model točen za obdobje zad-
njih 500 let, a dvomijo v to, da se bodo zaradi sedanjega pospešenega
razvoja podobni cikli ponavljali tudi v prihodnosti), ugotovitev, do katerih
so prišli z modeliranjem, ne zavračajo že vnaprej, še manj pa jih omalova-
žujejo z očitki, da gre pri vsem tem za »igranje s številkami«, »računalniš-
ko podprto zavajanje«, »matematično (samo)prevaro« ipd. V pomanjka-
nju boljših in eksaktnejših metod napovedovanja ter očitnih tveganj, ki
spremljajo globalizacijske procese, se vsi zavedajo, da jih pač ni mogoče
preprosto zavreči. Vodstvo ZDA, ki izhaja iz tega, da morajo ZDA ohraniti
vodilno vlogo v globalizacijskih procesih, vidi jamstvo za to, da do napo-
vedanih dogodkov ne bo prišlo, v krepitvi in v pospešenem razvoju gos-
podarske, politične, obveščevalne, informacijske, vojaške in vseh drugih
komponent »nacionalne moči« ter v pozornem spremljanju dogodkov v
državah, ki bi se z razvojem utegnile okrepiti in ogroziti sedanji monopol-
ni položaj ZDA kot vodilne globalizacijske sile. 

Ruski in kitajski teoretiki proučujejo možnosti za izbruh globalne vojne
z drugega zornega kota kot zahodni avtorji. Nekaterih ruski izhajajo iz
tega, da bi do takšne vojne lahko prišlo tako, da bi kateri od obstoječih lo-
kalnih ali regionalnih oboroženih spopadov ali vojn prerasel v globalno
vojno. Ob izkušnji vojaškega posredovanja ZDA in Nata proti ZRJ (1999)
sodijo, da bi vojna v Čečeniji lahko eskalirala v regionalno, ta pa v global-
no, če bi se ZDA in zveza Nato odločile, da na podoben način, kot so na
Kosovu podprle OVK (UČK), podprejo čečenske vstajnike. Podobno velja
tudi za primer, če bi se zahodna aliansa ali ZDA odločile, da v imenu zaš-
čite »človekovih pravic« ali iz »človekoljubnih razlogov« posredujejo v
Ukrajini in (ali) Belorusiji, s katero ima Ruska federacija sklenjen obram-
bni sporazum. Predsednik ruske Akademije vojaških znanosti Garejev je
leta 2004 na znanstveni konferenci te akademije utemeljil takšne in po-
dobne ocene s temi argumenti102: 
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101 Ravno tam, str. 54.
102 Vystuplenie prezidenta Akademii voennyh nauk generala M.A. Gareeva; Vesnik aka-

demii voennyh nauk, No 1 2004, str. 64–67.
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1) V iraški vojni (2003) se je pokazalo, da so ZDA v enopolnem svetu spo-
sobne delovati povsem samostojno, mimo predvidenih procedur OZN;
v zvezi s tem se v ZDA že pojavljajo teoretiki s stališčem, da bi bilo
OZN treba zamenjati z učinkovitejšo »svetovno vlado«, kar bi pomeni-
lo uvedbo novih »norm« in – če sledimo tej logiki – vzpostavitev vzpo-
redne proameriške inačice »OZN« (sestavljene iz partnerjev ZDA). 

2) Med procesom globalizacije kategorija državne suverenosti izgublja
nekdanji pomen, ker so mnoge nove države tako nestabilne, da ne mo-
rejo zagotoviti reda in varnosti na svojem ozemlju. 

3) V razvitih državah potekajo raziskave novih metod nadzora »medna-
rodnega okolja« (v obliki gospodarskih, finančnih, informacijskih, po-
litičnih, obveščevalno-subverzivnih in drugih aktivnosti ter lokalnih
vojn), ki bi – (podobno kot v času nastanka in širjenja britanskega im-
perija v 17. in 18. stoletju) razvitim državam zagotovile usmerjanje raz-
voja »ostanka sveta«. Garejev je kot primer posegov za spremembo
»mednarodnega okolja« navedel zamenjave oblasti v ZRJ, Afganistanu,
Iraku in Afganistanu. 

Del ruskih avtorjev zagovarja stališče, da zaradi razvoja ruske računal-
niške tehnologije oborožitveni sistemi Ruske federacije tako močno zao-
stajajo za novimi oborožitvenimi sistemi ZDA in Nata, da bi bila vsaka
vojna z njimi zaradi »tehnološkega prepada« (med njimi) povsem samo-
morilsko dejanje. Garejev je takšne poglede obsodil kot defetistične in po-
stavil tezo, da bi se v odgovor na sedanjo zahodno prednost v tehnologiji
in v štirikratni zahodni premoči v številu sil ruske oborožene sile morale v
primeru vojne opreti na »kontaktno« vojskovanje, na delovanje partizan-
skih in diverzantskih enot v zaledju, predvsem pa na odločilno obrambo
mest. Zavedal se je, da danes ruska vojska nima sodobnih orožij, ki bi bila
primerljiva z zahodnimi, zato je vztrajal pri tem, da naj se sedanje raziska-
ve usmerijo v iskanje novih metod bojevanja in vojskovanja. Zanimivo je,
da po presoji nekaterih teoretikov Ruski federaciji v takšnem primeru ne
preostane drugega, kot da zaradi manjvrednosti konvencionalnih oboroži-
tvenih sistemov uporabi jedrsko orožje, če bi ji kdo ogrožal suverenost103.

Tudi pri kitajskih teoretikih se lahko opazi, da so pod močnim vtisom
rezultatov zahodnih vojaških posegov proti Iraku, ZRJ in Afganistanu, ki
so jih v razvitih zahodnih državah obravnavali kot posege za zavarovanje
demokracije, človekovih pravic in drugih temeljnih vrednot zahodnih
družb. Zavedajo se, da zdaj računalniško podprta precizna nova orožja ne
prihajajo na bojišče drugo za drugim, z vmesnimi časovnimi intervali, ki
bi tistim, proti katerim so naperjena, omogočali postopno prilagoditev
(mitraljezi so prišli v uporabo na začetku prve svetovne vojne, tanki pa
šele na koncu), ampak se pojavljajo naenkrat v obliki množice orožij nove
generacije, ki pri tistih, proti katerim so namenjene, povzroča neko vrsto
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103 Voennaja Mysl’, No 12 2003, str. 6.
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šoka in z njim povezano odpoved prilagajanja. Četudi v delih teh avtorjev
ni eksplicitno omenjeno, kako bi se vojskovale kitajske oborožene sile, se
da razbrati, da je tudi pri njih čutiti zaskrbljenost zaradi vojaškotehnološ-
ke nadrejenosti Zahoda in da razmišljajo podobno kot ruski avtorji. 

V nasprotju z ruskimi teoretiki, ki so osredotočeni na oboroženi boj in
pišejo o rabi jedrskega orožja, kitajski avtorji zmanjšujejo intenzivnost
konfrontiranja, pri tem pa širijo prostor konfrontacije. Teoretik Čiao
Liang, znan kot avtor knjige Neomejena vojna (Unrestricted War), je v in-
tervjuju104 predstavil kot »novo vojno« spopad, v katerem bi se poleg obo-
roženega boja (jedrskega, konvencionalnega, biološko-kemičnega, ekološ-
kega, vesoljskega, elektronskega, gverilskega in terorističnega) uporabila
na nižji ravni nova sredstva »nekrvavega vojskovanja«, kot so finančno, tr-
govinsko, surovinsko, gospodarsko, pravno, množičnomedijsko in ideo-
loško vojskovanje. Na ravni nad oboroženim bojem bi uporabili diplomat-
sko, medmrežno, obveščevalno, psihološko, tehnološko, tihotapsko,
mamilarsko delovanje ipd. Zagovarjal je misel, da se mora vojaško šibkej-
ša stran predvsem opirati na »nevojaške vojne aktivnosti« (non military
war action). Posebej je vztrajal, da se v obdobju globalizacije spreminjajo
tudi etične norme vojskovanja in da pri šibkejših državah dobivajo prvo
mesto posredne metode konfrontiranja. 

Da bi se pripravili tudi za tako težak primer razvoja dogodkov, kot smo
ga opisali, se številni izvedenci ukvarjajo tudi s predvidevanjem poteka
vojaških operacij. Če bi prišlo do globalne vojne, bi po njihovih predvide-
vanjih bojna delovanja potekala tudi na območjih, kjer jih ni bilo ne v
prvi in ne v drugi svetovni vojni. Tako bi vojaške operacije zajele tudi ve-
soljsko prostranstvo nad Zemljo vse do višine 40.000 km (na teh višinah
delujejo geostacionarni sateliti), prav tako pa tudi celoten prostor Arktike,
ker v njenih globinah in pod ledeno »polarno kapo« že v miru križarijo
strateške raketne podmornice, skozi njen zračni prostor pa vodijo najkraj-
še poti strateških bombnikov od njihovih baz do ciljev na drugih celinah.
Naslednje novo območje konfrontacije oziroma spopadov bi bil »infopro-
stor« (cyber-space), kjer bo stran, ki bo imela na svetovni ravni prednost v
hitrem informiranju prek elektronskih medijev (RTV, Internet, satelitske
komunikacije) ter v nevtraliziranju nasprotnikovih medijev, uspela doseči
pomembno strateško prednost.

Pričakovati je mogoče, da se bo v primeru mednarodne krize večjih raz-
sežnosti strateški razvoj sil vseh treh zvrsti oboroženih sil (kopenske voj-
ske, mornarice, letalstva) zelo pospešil; vzroke za to bi morali iskati v tem,
da so sedanje strateške sile (kopenske medcelinske rakete, strateški bom-
bniki, podmornice na jedrski pogon in sateliti ter sile »protibalistične
obrambe«) vedno v visoki stopnji pripravljenosti ter da so bojne enote po-
klicne vojske izurjene in kadrovsko popolnjene že v miru; že v miru so
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104 Interview in the »Special Topic on Important News; reprinted from Unrestricted
War, poglavji 1 in 2, 1999, str. 13–17, 23–34 in 36–50; PLA Literature and Arts Publis-
hing House 1999.
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razporejene v conah njihove morebitne uporabe, če pa niso, se lahko do
njih prepeljejo v ekstremno kratkih rokih z »zračnimi mostovi«, pri čemer
jih v logističnih bazah v conah bodočega delovanja že čakajo zaloge streli-
va, goriva in težja orožja, že v miru pravočasno pripravljena na teh položa-
jih (del zalog je na kopnem, del na ladjah skladiščih, ki križarijo na ocea-
nih). Obveščevalne, diverzantske in teroristične operacije ter druge
operacije specialnih sil se bodo verjetno začele v zgodnjem obdobju krize,
njihov sestavni del pa bodo tudi teroristična bojna delovanja in informa-
cijske operacije, usmerjene tudi na civilne cilje in državno infrastrukturo.

V morebitni vojni bi imelo odločilen pomen začetno obdobje vojne, na
kar bodo izredno močno vplivali udari zračno-vesoljskih in raketnih sil ter
sposobnost zračne in protibalistične obrambe, da se jim uspešno postavi
po robu. Zaradi natančnosti in točnosti, rušilne moči in množičnosti na-
tančnih orožij nove generacije (precise guided weapons) bo začetno ob-
dobje vojne veliko krajše, kot je bilo nekoč, pri čemer bodo hkrati izpo-
stavljeni njegovim udarom oborožene sile, njihova infrastruktura ter
energetski, komunikacijski, transportni, informacijski in drugi sistemi
civilnega sektorja. Očitno gre za koncept t. i. vzporednih operacij oziroma
»vzporedne vojne« (parallel war). V tem sklopu bodo pri vzporednih uda-
rih po vojaških, političnih, ekonomskih in drugih ciljih imeli posebej po-
membno vlogo udari po sistemu poveljevanja, po poveljniških mestih,
centrih zvez ter centrih za elektronsko motenje, in nove metode napadov
na nasprotnikova računalniška omrežja. Globalna vojna bi torej bila
»vzporedna vojna«, kar pomeni, da bi v njej vzporedno potekale vojaške
in nevojaške operacije, kot so psihološke, gospodarske, medijske, infor-
macijske, idr.

Razvoj in uporaba novih oborožitvenih sistemov z velikimi dometi
(stand off weapons), bojnih robotov (posebno brezpilotnih letal in oklep-
nikov za izvidovanje, za uničevanje minskih polj, za napade na močno
branjene cilje ipd.) in sistemov za vodenje in poveljevanje (Command,
Control, Communications, Computers and Intelligence – C4I) bodo omo-
gočili, da se bo ogenj hitro in gospodarno prenašal na cilje na raznih sme-
reh in daljavah. Zaradi dosežkov sodobne optoelektronike, globalnih na-
vigacijskih sistemov (ki se uporabljajo tudi za vodenje projektilov) in
radarske tehnike bodo bojna delovanja lahko potekala tudi ponoči in v te-
žavnih meteoroloških razmerah, kar bo ob množični uporabi helikopter-
jev omogočilo dosti hitrejša napredovanja kot v minulih vojnah. 
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STANDARDI ZA (PRE)OBLIKOVANJE 
NOVEGA EVROPSKEGA STRATEŠKEGA RAVNOTEŽJA

Znano je, da je v drugi polovici preteklega stoletja vseh pet tedanjih veli-
kih držav zmagovalk druge svetovne vojne (ZDA, Sovjetska zveza, Velika
Britanija, Francija, LR Kitajska) pri razvoju oboroženih sil izhajalo iz tega,
da si lahko samo z ustrezno količinsko in kakovostno nacionalno kom-
binacijo vseh treh tradicionalnih zvrsti nacionalnih konvencionalnih obo-
roženih sil (kopenske vojske, mornarice in letalstva) in jedra nekonven-
cionalnih jedrskih strateških sil kot četrte novoustanovljene zvrsti,
zagotovijo večjo varnost in večjo stabilnost mednarodnih odnosov. Ta
strateški aksiom je pripeljal do tega, da so med hladno vojno prav zvrsti
nacionalnih strateških jedrskih sil zaradi svoje destruktivnosti, velikih do-
metov in takojšnje pripravljenosti za uporabo predstavljale v vsaki državi-
zmagovalki druge svetovne vojne neogiben pogoj za njen status velike
sile. Strateške jedrske sile so bile nepretrgoma pod neposrednim poveljs-
tvom predsednikov držav in jih zato lahko štejemo za »politična orožja«.

Zmagovalke druge svetovne vojne, ki so bile obenem tudi edine svetov-
ne strateške jedrske sile, so strateška jedrska orožja uporabljale kot sreds-
tvo za ohranjanje miru, oziroma kot neko vrsto novodobne »fleet in
being«105. Da bi bila strateška jedrska grožnja prepričljiva, je bil dežurni
del strateških bombnikov, strateških podmornic in medcelinskih balistič-
nih raket nepretrgano na bojnih položajih v polni pripravljenosti za po-
vračilni udar po nasprotniku. Če bi izbruhnila morebitna vojna, so od teh
istih sil pričakovali, da jim bodo ob ustrezni uporabi omogočile uspešnej-
še vojskovodstvo. 

Vzporedni razvoj konvencionalnih in nekonvencionalnih sil je v drža-
vah velike peterice pripeljal po drugi svetovni vojni do prve »revolucije«
na treh področjih, in sicer na področju organizacije oboroženih sil (1), na
področju poveljevanja oboroženim silam (2) in na področju strateških
doktrin (3); njen najbolj znani zunanji izraz je bil, da so jedrske strateške
sile bile in da so vse do danes v vseh petih državah ostale podrejene nepo-
sredno predsednikom države kot najvišji politični avtoriteti; samo oni
imajo nad njimi stalen nadzor in lahko v vsakem trenutku sprejmejo sa-
mostojno odločitev o njihovi uporabi.
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105 Prvotni pomen termina se je nanašal na to, da je pred prvo in pred drugo svetovno
vojno tudi flota, šibkejša od nasprotnikove, lahko uspešno nevtralizirala njegovo pre-
moč, ker ga je silila, da upošteva njen obstoj in da zato nepretrgoma ohranja v pri-
pravljenosti močne sile, da bi jo nevtraliziral, če bi poskušala izpluti. Ker teh »dežur-
nih sil« ni bilo mogoče uporabiti drugje, bi torej šibkejša flota že s samim obstojem
ohromila nasprotnikovo premoč. Po drugi svetovni vojni so ta izraz v prenesenem
pomenu uporabljali tudi za strateško jedrsko orožje.
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Proces oblikovanja strateških jedrskih sil ni potekal v vseh državah sin-
hrono. Združenim državam Amerike, – ki so leta 1945, v končnici druge
svetovne vojne, imele monopol nad jedrskim orožjem, se je kot druga sve-
tovna jedrska sila najprej pridružila Sovjetska zveza, nato pa postopoma
še ostale države velike peterice, med katerimi je bila zadnja LR Kitajska
leta 1964. Tako se je v državah velike peterice v dveh desetletjih postopo-
ma izoblikovala mešana kompozicija nekonvencionalnih strateških jedr-
skih in konvencionalnih oboroženih sil, kakršna se je v glavnih obrisih
ohranila vse do današnjih dni.

Vsaka od petih jedrskih sil je postopno formirala bolj ali manj celovito
strateško jedrsko triado (medcelinske balistične rakete, stateške bombni-
ke in strateške podmornice), ki ji je med hladno vojno zagotavljala status
velike sile; ker so dosegi strateških jedrskih orožij vseh petih jedrskih sil
prekrivali in tudi danes še vedno prekrivajo tudi evropski prostor, zasluži-
jo, da razčlenitvi posameznih komponent nacionalnih strateških triad
posvetimo del vsebine tega poglavja. Udarno ofenzivno jedro razvite tri-
ade (kakršno imajo ZDA) sestavljajo: medcelinske balistične rakete z
bazami na kopnem (1), strateški bombniki, oboroženi s prostopadnimi je-
drskimi bombami in raketami z jedrskimi konicami (2) in strateške pod-
mornice na jedrski pogon, oborožene z balističnimi raketami (3)106. 

Sestavni podporni del triade predstavljajo satelitsko podprti podsiste-
mi, in sicer: podsistemi za nepretrgano zanesljivo poveljevanje in zvezo
(4), podsistemi za odkrivanje nasprotnikovih priprav za strateški jedrski
napad (5), podsistemi za odkrivanje in določanje koordinat jedrskih ciljev
(6), podsistemi za opazovanje vesolja in spremljanje kroženja satelitov (7),
podsistemi za odkrivanje morebitnih jedrskih poskusov drugih držav (8),
podsistemi za navigacijo (9) in varnostni podsistemi za preprečevanje mo-
rebitnih incidentov (10), ki imajo nalogo, da omogočijo izogibanje ka-
tastrofam, do katerih bi lahko prišlo v primeru tehničnih okvar ali (in)
zlorab107. V Ruski federaciji so dodatni podsistem raketni sistemi protiba-
listične obrambe starejše generacije (galoš, gazel), katerih število in razpo-
reditev sta bila podrobno določena v dogovoru z ZDA že leta 1972.108

Ker so v strateški jedrski peterici kar tri evropske države (poleg Velike
Britanije in Francije tudi Ruska federacija, ki je hkrati evropska in azijska

XMARSOVA DEDIŠČINAX

106 V šestdesetih letih preteklega stoletja so nekateri izvedenci v ZDA razmišljali o tem,
da bi v triado vključili bojne satelite, ki bi nosili jedrske bojne konice, v vojni bi jih
usmerili na cilje na nasprotnikovem ozemlju in tam bi izstrelili bojni tovor. Projekt,
ki je imel kodno oznako FOBS (Fractional Orbital Bomber System), je bil zamišljen
kot orožje prvega udara; ker je bomba iz satelita na višini 120–150 km padala do cilja
na Zemlji komaj 40–50 sekund, nasprotnik ne bi mogel uspešno organizirati povra-
čilnega udara. Projekt pa so opustili, ker bi podobno inačico lahko razvila tudi nas-
protna stran.

107 Sestava strateške triade je predstavljena po opisu ameriškega strateškega poveljstva
(US STRATCOM) in njegovih sestavnih podsistemov (The Military Balance 2001/02,
str. 19–20).

108 The Military Balance 2001/02, str. 108.
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država), si je z vidika naslova tega poglavja koristno ogledati sestavo nji-
hovih triad in konvencionalnih sil, kakršna je bila v Evropi na začetku
tretjega tisočletja109. Iz razumljivih razlogov se ne bomo ukvarjali z ame-
riško-ruskim strateškim jedrskim ravnotežjem, ki smo ga podrobneje že
analizirali v prejšnjem poglavju. Francija, ki je imela leta 2001 v oborože-
nih silah okoli 273.800 pripadnikov, je imela v sestavi strateške triade le
okoli 8.400 pripadnikov oziroma okoli 3 % vseh pripadnikov oboroženih
sil; francoska strateška triada je imela v svoji sestavi 4 strateške podmor-
nice s 64 balističnimi raketami, 28 bombnikov super etendard (na letalo-
nosilkah) in 60 bombnikov mirage 2000N (z ustreznimi izvidniškimi letali
in letečimi tankerji), ki so bazirali na kopenskih letališčih. V kopenski voj-
ski je Francija imela 150.000 pripadnikov, v mornarici 45.600 in v letals-
tvu 63.600, kar pomeni 54,7 %, 16,7 % in 23,2 % vseh oboroženih sil. 

Velika Britanija, ki je imela v oboroženih silah okoli 211.430 pripadni-
kov, je imela v sestavi strateške triade okoli 2.000 pripadnikov oziroma
okoli 9 promilov vseh oboroženih sil; njeno triado je sestavljalo 48 bali-
stičnih raket na treh strateških jedrskih podmornicah. Delež kopenske
vojske (113.950 pripadnikov) v celotnih oboroženih silah je bil 53,89 %,
delež mornarice (43.500 pripadnikov) 20,6 % in letalstva (53.950 pripadni-
kov) 25,52 odstotkov. Očitno je, da so v obeh evropskih jedrskih silah bili
najmanjši deleži moštva v jedrskih silah, saj so zanemarljivo nizki. Ven-
dar pa prav ta najmanjši del moštva ravna v vseh državah peterice z naj-
večjo rušilno močjo in največjimi dosegi orožij110. 

V oboroženih silah Ruske federacije je od 977.100 pripadnikov oborože-
nih sil kar okoli 150.000 pripadnikov v sestavi strateške triade; njen delež
v celotnem moštvu oboroženih sil je bil leta 2001 torej kar 15-odstoten;
triada je imela v svoji sestavi 17 jedrskih podmornic z 280 balističnimi ra-
ketami, 4 kopenske raketne armade s 740 lanserji in 89 strateških bom-
bnikov (15 Tu-160, 74 Tu-95). V nasprotju s Francijo in Veliko Britanijo, ki
sta morali upoštevati le cilje v Sovjetski zvezi oziroma pozneje Rusiji, je
Sovjetska zveza oziroma pozneje Ruska federacija morala upoštevati cilje
v ZDA, v Zahodni Evropi in v LR Kitajski. Delež ruske kopenske vojske v
celotnih oboroženih silah je bil 32,8-odstoten, mornarice 17,55-odstoten,
letalstva z zračno obrambo pa 18,9-odstoten. Ostalo so bile obmejne in
druge enote; če bi pripadnikom kopenske vojske priključili tudi te, bi bil
njen delež okoli 63-odstoten. 

Medsebojna primerjava deležev posameznih zvrsti oboroženih sil treh
evropskih jedrskih sil kaže, da imata Francija in Velika Britanija razmero-
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109 Temeljna vira za primerjalno analizo sta bila letopis IISS za leto 2001/02 (The Military
Balance 2001/2) in letopis Military Technology za leto 2003 (World Defence Almanac
2002–03).

110 Proračuni, izdelani v sedemdesetih letih preteklega stoletja, kažejo, da bi bile relativ-
ne izgube prebivalstva na severni polobli okoli 60-odstotne, če bi izbruhnila svetovna
vojna in bi države velike peterice uporabile strateško jedrsko orožja brez omejitve
(Vojna enciklopedija, II. Izdaja, 3. zvezek, str. 353).
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ma skromne efektive strateške triade zato, ker jima manjkajo mnogi pod-
sistemi, kakršne imajo ZDA in Ruska federacija; imajo le bombnike, rake-
te in podmornice, ne pa tudi navigacijskih, obveščevalnih in drugih sateli-
tov, podsistemov protiraketne obrambe ipd. Primerjava kaže, da imajo
Ruska federacija, Francija in Velika Britanija, ki so vse tri pomorsko-celin-
ske države, podobne deleže posameznih zvrsti konvencionalnih sil. Delež
pripadnikov kopenske vojske v oboroženih silah teh treh držav variira od
52 % do 63 %, delež mornarjev od 17 % do 22 % in pripadnikov letalstva ter
zračne obrambe od 19 % do 27 odstotkov. Konvergiranje deležev posamez-
nih zvrsti konvencionalnih oboroženih sil (absolutne razlike so od 5 % do
11 %) v vseh treh analiziranih državah nikakor ni slučajno, ampak kaže,
da so znanstvene raziskave, ki so potekale vzporedno in povsem neodvi-
sno, v vseh treh celinsko-pomorskih državah dale simetrične ugotovitve.
Zato naštete deleže lahko sprejmemo kot empirično dokazane standarde
novega notranjega razmerja med zvrstmi konvencionalnih oboroženih sil,
ki bodo ostali taki tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju v vseh
evropskih državah s strateškim jedrskim orožjem.

Če kot drugi vzorec izberemo evropske celinske države brez dostopa do
morja, lahko pri ugotavljanju deleža pripadnikov kopenske vojske v vsoti
števila pripadnikov kopenske vojske in števila pripadnikov letalstva in
zračne obrambe vidimo, da ima v Avstriji kopenska vojska delež 91 %, v
Armeniji 93 %, Belorusiji 69 %, Gruziji 81 %, Češki 61 %, Moldovi 84 %,
Slovaški 66 % in Madžarski 64 odstotkov. Aritmetična sredina je 76 %, va-
riacije pa so občutno večje kot pri prej omenjenih celinsko-pomorskih dr-
žavah. Vzroke za to bi bilo treba iskati v tem, da sta v vzorcu držav brez
dostopa do morja dve različni skupini držav; v prvi so Slovaška, Češka in
Madžarska, ki so bile članice nekdanjega Varšavskega sporazuma in so
torej podedovale enovito oblikovane oborožene sile, zasnovane po isti
doktrini; očitno je, da je pri njih delež kopenske vojske zelo stabilen, saj
je znotraj razpona 61–66 odstotkov. Ostale države (z izjemo nevtralne Av-
strije) so nastale po razpadu Sovjetske zveze in so dobile le tisto opremo,
orožja in kadre, ki jo jim jih zapustili ruski poveljniki in štabi ob umiku.
Pri teh državah zato ne moremo govoriti o standardih, saj po razpadu dr-
žav, v katerih so bile, niso dobile tistega, kar bi dejansko potrebovale,
ampak »ostanke ostankov«.

XMARSOVA DEDIŠČINAX
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Sile za strateško jedrsko odvračanje (strateški jedrski deterent)

Osnovne težnje strateške jedrske peterice pri oblikovanju nacionalnih
strateških jedrskih triad111 so bile, da si s pomočjo strateškega jedrskega
orožja zagotovijo večjo nacionalno varnost in večjo stabilnost mednarod-
nih odnosov112. V tem sklopu so strateška jedrska orožja veljala za »zad-
nje sredstvo« nacionalne varnosti, ki bi ga uporabili šele, če bi zatajila vsa
druga sredstva in sile113. Ker je tako ravnalo pet držav, je to na koncu vpli-
valo na mednarodne odnose tako, da je bila hoteli ne hoteli zagotovljena
večja stabilnost svetovnega političnega sistema v celoti, oziroma ustvarje-
ni so bili takšni odnosi med njegovimi glavnimi akterji, da ni niti eden od
njih predstavljal grožnje za ostale114. Tveganje, da bi morebiten neposred-
ni spopad med njimi prerasel v svetovno vojno z uporabo orožij za mno-
žično uničevanje, je pripeljalo do svojevrstnega strateškega pata. Pričako-
valo se je, da spričo doseženega ravnotežja strahu ne bo več prihajalo do
podobnih kriz kot v preteklosti, ki bi utegnile sprožiti novo svetovno
vojno115. 
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111 Triado so sestavljale strateške jedrske podmornice s strateškimi balističnimi raketa-
mi, strateški bombniki in medcelinske balistične rakete v silosih in na lanserjih na
kopnem. Najbolj odporna komponenta so bile jedrske podmornice, ki so lahko ma-
nevrirale v vseh oceanih. Tako so ameriške ogrožale Sovjetsko zvezo z (in iz) Indij-
skega oceana, Tihega oceana in z Arktike (kjer so manevrirale pod ledom). Podobno
so sovjetske podmornice ogrožale ZDA iz Atlantskega oceana, Tihega oceana in Ark-
tike.

112 Francoski teoretik Andre Beaufre, ki je analiziral jedrsko zastraševanje v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, je ugotovil, da je bilo jedrsko strateško zastraševanje pre-
pričljivo zaradi treh dejstev: zaradi velike rušilne moči bojnih glav (največje s 6 do 10
Mt so lahko dosegle učinek, ki bi bil podoben rušilnem učinku eksplozije 6–10 milijo-
nov ton klasičnega razstreliva trotila) (1), zaradi zadovoljive natančnosti (ker so imeli
izstrelki veliki rušilni polmer, sploh ni bilo nujno, da bi izstrelek zadel v središče
cilja) (2) in zaradi prodornosti daleč skozi nasprotnikovo obrambo (3); če k temu kot
četrto sestavino dodamo še velik domet teh orožij (4), je je jasno, da je novo ofenziv-
no orožje z globalnimi dosegi odprlo povsem novo poglavje v strategiji. Če bi prišlo
do splošne jedrske vojne, bi namreč izničila razliko med napadalcem in branilcem,
saj bi bili v njej samo poraženci (Uvod u strategiju, str. 83–89; VIZ, Beograd 1968).

113 »Nuclear weapons are the ultimate guarantors of nation’s security /…/« (Future Roles
of U.S. Nuclear Forces; RAND 2003, str. 1).

114 Obstajajo tudi pesimistični pogledi, ker nekateri avtorji ne zaupajo kaj dosti v nadzor
nad jedrsko tehnologijo; prav v jedrskih orožjih in sistemih za nadzor nad njimi vidi-
jo neke vrste »tlečo žerjavico«, ki bo prej ali slej samodejno sprožila jedrsko katastro-
fo in z njo povezan konec civilizacije. V dnevniku Delu je bil 11. oktobra 2003 objav-
ljen intervju z britanskim astronomom Martinom Reesom, ki je navedel že prej znane
podatke o tem, da je sumarna letna zanesljivost sistemov za nadzor nad jedrskim
orožjem okoli 99-odstotna, in napovedal, da je verjetnost, da pride do jedrske kata-
strofe, že okoli 50-odstotna.

115 V zvezi s tem je francoski teoretik Beaufre ugotovil, da je začetna strategija zastraše-
vanja s spoznanjem, kako strahotne bi bile posledice morebitne tretje svetovne
vojne, na koncu »(po)rodila pravo tehniko miru« (op. cit., str. 111); korak za korakom
je pripeljala do tega, da sta se oba glavna akterja jedrske tekme (ZDA in ZSSR) v svoj
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Pri tem je eden pomembnih vzvodov za ohranjanje stabilnosti postalo
strateško odvračanje (strateški deterent), ki se je razvilo v kombinirano in
medsebojno usklajeno uporabo političnih, diplomatskih, gospodarskih,
vojaških, obveščevalnih in drugih aktivnosti, s katerimi naj bi morebitne-
ga tekmeca, ki bi hotel z agresijo spremeni povojno svetovno ureditev,
prepričali, da se mu takšno ravnanje ne bi splačalo, ker bi ga v povračil-
nih vojaških udarih doletele prevelike izgube. Cena, ki bi jo napadalec
»plačal« za takšen poskus, bi namreč večkratno presegala možni dobitek.
Koncept strateškega odvračanja torej vključuje psihološko komponento
prepričevanja oziroma (i)racionalno obnašanje tako tistega, ki izvaja de-
javnosti strateškega odvračanja, kot tistega, ki je njegov cilj. Bistvo strateš-
kega odvračanja je bilo v tem, da se z negotovostjo, ki vedno spremlja
vsako predvidevanje obnašanja človeškega dejavnika, in s tem povezanim
kombiniranjem vojaških in nevojaških akcij zagotovi ohranitev statusa
quo116. Odvračanje se je pri tem lahko torej izvajalo brez uporabe vojaške
sile in (ali) z uporabo vojaške sile. Pri razvoju in bojnem »dežuranju« tria-
de je bilo ves čas treba upoštevati tveganja, ki so bila neločljiva od strateš-
kega jedrskega orožja117.

V ameriški doktrini, podobno kot v sovjetski in drugih, se je strateška
triada uporabljala kot sredstvo za doseganje širokega spektra učinkov118:
1) za ustvarjanje pritiska na nasprotnika, pri čemer se je stopnjevanje pri-

tiska kazalo z različnim številom orožij in različnimi stopnjami priprav-
ljenosti triade za bojno uporabo;

2) za odvračanje nasprotnika od ambicioznejših akcij z razkazovanjem
pripravljenosti, da se ga kaznuje, če bi presegel določen prag;
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prid sporazumela o jedrskem ravnotežju, ki ga kažemo v tabeli na koncu tega poglav-
ja, opisali ter razčlenili pa smo ga v drugem poglavju.

116 Med hladno vojno sta bili znani dve osnovni kontrastni paradigmi: ameriški teoretik
Herman Kahn je razvil teorijo odvračanja s postopno stopnjevanimi udari, vse do toč-
ke, ko bi razumen nasprotnik spoznal, da bo izgubil več kot pridobil, se nehal bojeva-
ti ter privolil v kompromis; sovjetski maršal Sokolovski je razvil teorijo odvračanja z
brezkompromisno splošno strateško jedrsko vojno, ki bi jo Sovjetska zveza začela v
trenutku, ko bi ugotovila, da se ZDA in zveza Nato pripravljajo za napad. V nasprot-
ju s prvo paradigmo, ki je še ohranjala upanje, da je vojno možno obrzdati na nižji
ravni in nadzorovati, je druga paradigma upoštevala, da bo vsaka vojna med ZDA in
SZ neusmiljen spopad dveh različnih družbenih sistemov, kjer bo prednost dobil
tisti, ki bo v vojskovanju uporabil vse vrste sile brez omejitev.

117 Med tveganja spadajo: (1) pri uporabi lahko pride do nenadzorovanih večjih učinkov
od tistih, ki so načrtovani; (2) pri »dežuranju« lahko pride do tehničnih okvar, napač-
nih izračunov, samovžigov zaradi kratkih stikov ipd; (3) orožja se lahko s silo ali
prevaro polastijo nepooblaščeni ljudje; (4) orožja lahko aktivirajo nepooblaščeni ali
organizacije; (5) znanja o konstrukciji orožij je mogoče odtujiti (ukrasti) in izročiti ne-
poklicanim državam; (6) če orožja uničijo nasprotnikove sile, lahko pride do hudih
posledic na okolju in infrastrukturi (Future Roles of U.S. Nuclear Forces; RAND
2003, str. 5).

118 Glenn Buchan, David Matonick, Calvin Shipbaugh, Richard Mesic: Future Roles of
U.S. Nuclear Forces; RAND 2003, str. xiii.
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3) s triado se je po potrebi nadomeščala šibkost na področju konvencio-
nalnih oboroženih sil;

4) za razkazovanje pripravljenosti za izvajanje neomejene jedrske vojne;
5) za uničenje kritičnih točk v nasprotnikovem sistemu, in
6) za povečanje ugleda pri pogajanjih za »zeleno mizo«.

ZDA zdaj nimajo jedrskega tekmeca, kakršen je bila Sovjetska zveza,
zato iščejo za strateško triado nove naloge. V določenem smislu se seda-
nje razmere obravnavajo kot težje, in sicer zato, ker se je po eni strani po-
javilo večje število novih jedrskih sil (Indija, Pakistan, Izrael, morda tudi
Severna Koreja in v perspektivi Iran), po drugi strani pa zaradi možnosti,
da je ob razpadu Sovjetske zveze – vzlic sporazumu NPT (Non Prolifera-
tion Treaty) – del jedrskih orožij prišel v roke teroristov in »držav osi zla«,
ki bi jih lahko z diverzanti tajno vtihotapile v ZDA in v kritičnem trenut-
ku aktivirale. Ne glede na nove okoliščine, v ZDA vztrajajo, da so jedrska
orožja zdaj in v prihodnje zanje življenjskega pomena, pri čemer bodo še
naprej obdržale tradicionalno vlogo odvračanja Ruske federacije in (ali)
LR Kitajske, prav tako pa tudi odvračanja morebitnih držav, ki bi posku-
šale razviti orožja za množično uničevanje119. Da bi prikazali, kaj se lahko
doseže z jedrskim orožjem pri zaustavljanju množičnega napada nasprot-
nikovih konvencionalnih sil, se v ameriških strokovnih virih navaja pri-
mer strateškega bombnika B-2, ki lahko sam s svojim jedrskim bojnim to-
vorom ustavi napad popolne oklepne divizije.

Pri odvračanju brez uporabe vojaške sile je poudarek na političnih, di-
plomatskih, pravnih, moralnih, gospodarskih, informacijskih in drugih
dejavnostih, ki so osredotočene v dosego kompromisa na območju, kjer je
prišlo do političnega in vojaškega zaostrovanja. Te dejavnosti lahko pote-
kajo skozi mednarodne organizacije (OZN, OVSE idr), mešane komisije,
komiteje, redne diplomatske kanale, s posredniki ali brez posrednikov
ipd. V nasprotju s tem se pri odvračanju z uporabo sile vzporedno s poli-
tičnimi, diplomatskimi, gospodarskimi in drugimi ukrepi razkazuje in
uporablja tudi vojaška sila, vse z namenom, da se poveča prepričljivost
političnih izjav. Spekter vojaških dejavnosti ima lahko pri tem širok raz-
pon – od naletov izvidniških letal, vojaških vaj, premikov flotnih sil do
dviganja bojne pripravljenosti posameznih zvrsti oboroženih sil, vojaških
vaj in manevrov, gospodarske blokade, motenja zvez, motenja opazoval-
nih sistemov, pošiljanja vojaške pomoči zaveznikom do incidentov in
bojne uporabe enot. To nalogo najuspešneje opravljajo posebne grupacije
oboroženih sil, ki so vedno pripravljene za delovanje. Med njimi so najpo-
membnejši ešalon sile strateške jedrske triade, katerih standardno sesta-
vo v francoskih, britanskih in ruskih oboroženih silah smo podrobneje
predstavili že v uvodnem delu tega poglavja. 
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119 Prav tam, str. 38.
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Sile francoske in britanske triade so neprimerno šibkejše od ruskih,
ker so bile med hladno vojno in tudi po njej predvidene le za dopolnilo
ameriški strateški triadi. V nasprotju z ZDA in Sovjetsko zvezo, ki so di-
menzionirale strateško triado tako, da bi lahko uspešno uničila naprotni-
kovo politično, gospodarsko, vojaško in drugo infrastrukturo, tudi če bi
nasprotnik prvi izvedel strateški jedrski napad, sta Francija in Velika Bri-
tanija razvili le minimalne sile, ki bi lahko s povračilnim udarom uničile
nasprotnikova glavna mesta. Da je trditev o minimalnem odvračanju toč-
na, kaže tudi to, da britanske in francoske jedrske strateške sile sploh
niso bile zajete ne v sporazumih SALT ne v poznejša sporazuma START.
Na drugi strani so bile sile sovjetske triade med hladno vojno, kot smo že
omenili, predvidene za trojno odvračanje, in sicer za odvračanje Združe-
nih držav Amerike, njihovih evropskih jedrskih zaveznic in LR Kitajske;
sile ameriške triade so bile namenjene za dvojno odvračanje – za odvrača-
nje Sovjetske zveze in za odvračanje LR Kitajske. Tudi danes se sile ame-
riške in ruske triade, čeprav v skladu z ameriško-ruskim sporazumom
START drastično zmanjšane, zato ne morejo primerjati s strateško triado
Francije in Velike Britanije, sploh pa ne LR Kitajske, saj so od nje nekaj-
krat večje.

Osnovna načela za izvajanje strateškega jedrskega odvračanja, aktual-
na med hladno vojno, so tudi po njenem koncu ostala nespremenjena.
Med njimi je osem pomembnih120: 
1) Načelo centralizacije poveljevanja celotni triadi v miru, krizah in more-

bitnih oboroženih spopadih zagotavlja, da se dejavnosti vseh treh vej
triade z najvišjega poveljniškega mesta gospodarno usmerjajo k uresni-
čitvi skupnega cilja. 

2) Načelo nepretrgane bojne pripravljenosti zagotavlja, da je del triade
vedno v trenutni pripravljenosti za bojno delovanje, medtem ko se
drugi deli urijo, tehnično vzdržujejo, modernizirajo ipd. 

3) Načelo sorazmernega odgovora zagotavlja, da se dejavnosti posamez-
nih vej triade odmerjajo (»dozirajo«) v skladu z izzivom, s čimer se za-
gotavlja, da nasprotnik morebitne prehitre in preobsežne akcije ne bi
dojel kot priprave za splošni napad in da se ne bi odločil za preventivni
udar. 

4) Načelo prepričljivosti zagotavlja, da mora nasprotnik upoštevati uspe-
šnost in učinkovitost triade, kar se doseže tako, da se na podlagi vsa-
kodnevne dejavnosti podsistemov za podporo triade (obveščevalnih,
komunikacijskih, navigacijskih in drugih) lahko prepriča o njeni pri-
pravljenosti za učinkovit odgovor. 

5) Načelo preprečevanja temelji na sposobnosti triade, da izvaja stopnje-
vane odgovore, s čimer nasprotniku omogoča, da na določeni stopnji
uporabe nasilja opusti nadaljnje akcije in se ustavi. 

XMARSOVA DEDIŠČINAX

120 Ruska teoretika V. Lumpov in N. Bagmetov, ki sta pisala o strateškem deterentu v
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6) Načelo varnosti se po eni strani uresničuje z ustreznimi stalnimi zveza-
mi (»rdeči telefon«) z nasprotno stranjo (ki se aktivirajo v primeru teh-
ničnih katastrof ali zlorab posameznikov), po drugi strani pa z ustrez-
nim zavarovanjem strateških jedrskih sistemov pred diverzijami in z
dogovorjenimi mednarodnimi inšpekcijami, v katerih se države podpi-
snice sporazuma START lahko vzajemno prepričajo o spoštovanju pod-
pisanih določb. 

7) Načelo kombiniranja in sodelovanja med posameznimi vejami triade
zagotavlja, da se za odvračanje v konkretnem primeru izberejo najpri-
mernejše veje triade. 

8) Načelo zavarovanja zagotavlja, da za baziranje, razvoj in delovanje tria-
de skrbijo druge sile, kot so npr. sile zračne obrambe, za protidiverzant-
sko obrambo, za protipodmorniško obrambo idr.

Sile za konvencionalno odvračanje (konvencionalni deterent)

Še leta 1988 sta imela oba bloka vse od Atlantika do Urala oborožene sile
sestavljene tako, kot jih podrobneje predstavlja tabela 5 (izdelana je na
podlagi izbora podatkov tabele A, objavljene v The Military Balance
1988/89 na str. 237, stolpec Atlantic to Urals). Poleg 4.500.000 vojakov je
bilo takrat v Evropi razporejeno okoli 75.000 tankov, 30.000 pehotnih boj-
nih vozil, 60.000 artilerijskih sistemov, 2.000 helikopterjev in 12.000 boj-
nih letal. V številu vojakov sta bila tekmeca sicer dokaj izenačena (raz-
merje v številu vojakov Nata in nasprotnega bloka je bilo 2.340.000 :
2.143.000), v težki tehniki kopenske vojske pa je takrat imela Sovjetska
zveza kot vodilna sila Varšavskega sporazuma izrazito številčno premoč: v
tankih 2,38 : 1, v pehotnih bojnih vozilih 3,8 : 1, v artilerijskih sistemih
3,28 : 1, v bojnih helikopterjih 1,41 : 1 in v bojnih letalih 1,74 : 1. V pov-
prečju je torej Varšavski sporazum s Sovjetsko zvezo na čelu imel v Evropi
številčno prednost v težki konvencionalni bojni tehniki 3 : 1 (točneje 2,52
: 1), kar je po takrat veljavnih klasičnih normah minulih vojn zagotavljalo
uspešnost ofenzivnih operacij. Ker je poleg tega neravnotežja Varšavski
sporazum lahko mobiliziral dvakrat več vojakov in v krajšem času kot
ZDA (ki so morale ameriške in kanadske mobilizirance prepeljati čez At-
lantik), so morale takrat ZDA pri obrambi Evrope izničiti količinske pred-
nosti nasprotnega bloka v konvencionalnem orožju in doseči strateško
ravnotežje, zato so dajale prednost taktičnemu jedrskemu orožju (»nev-
tronski bombi«)121, ki bi kar najmanj uničevalo okolje in povzročalo čim
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121 V bistvu gre za dvostopenjska jedrska orožja oziroma fisijsko-fuzijske bojne glave; fi-
sijska eksplozija urana ustvari temperaturo nekaj milijonov stopinj Celzija, potrebno
za fuzijo zmesi vodikovih izotopov (devterija, tricija). Pri fuziji se sproščajo hitri nev-
troni, ki prebijajo klasične jeklene oklepe in so izredno nevarni za človeški organi-
zem. V nasprotju s klasično jedrsko bombo, ki le okoli 20–25 % energije sprosti v ob-
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manjše izgube med civilnim prebivalstvom, zato bi bilo za evropske za-
veznike sprejemljivejše (kot pa klasične jedrske bombe, kakršni sta bili
uporabljeni pri uničenju Hirošime in Nagasakija na koncu druge svetovne
vojne). 

Zavezništvo Nato naj bi s taktičnim jedrskim orožjem v primeru napa-
da številčno močnejših sil Varšavskega sporazuma razbilo nasprotnikove
druge ešalone (enote VS, razporejene na črti stika z Natom, so imele zgolj
nalogo, da v obrambi Nata prebijejo«odprtine«, skozi katere bi potem pro-
drle glavne sile drugega ešalona, ki so čakale v Ukrajini, Belorusiji in v
pribaltiških republikah) že v fazi njihovega strateškega razvoja vzhodno
od t. i. železne zavese in tako ustvarilo ugodne razmere za uspešno
obrambo zahodne Evrope s konvencionalnimi silami Nata. 

Šele s »perestrojko« so se končno ustvarile ugodne razmere za vojaško-
strokovno razpravo o tem, kako naj bi bloka v Evropi predimenzionirala
in prerazporedila kopenske in druge sile, da se pri tem nobena stran ne bi
več počutila ogrožene. Namesto dotlej aktualnega asimetričnega jedrsko-
konvencionalnega (ne)ravnotežja, v katerem je Nato številčno podrejenost
v konvencionalnem orožju nadomeščal z zračno-jedrsko premočjo, taktič-
nim jedrskim orožjem in samovodljivimi izstrelki, sta se strani sporazum-
no odločili za simetrično konvencionalno ravnotežje. 

Med pogovori in pogajanji vojaških izvedencev iz 21 držav pred podpi-
som prvega sporazuma CFE TLE (Conventional Forces in Europe Treaty
Limited Equipment), sta se zavezništvi sporazumeli o štirih bistvenih stra-
teških izhodiščih: (1) s katerimi kazalci bodo opredelili, kaj so ofenzivni
sistemi, oziroma točneje, kako bodo opredelili, kaj so glavni bojni tanki
(main battle tanks), pehotna bojna vozila (infantry fighting vehicles), arti-
lerijski sistemi za splošno podporo (artillery systems), jurišni helikopterji
(attack helicopters) in bojna letala (attack aircraft); 2) s katerimi kazalci
bodo opredelili vojaštvo, ki ga bodo primerjali (oziroma ali bodo v število
vojakov vključili tudi mornarje, mornariško pehoto, žandarmerijo ali pa le
vojake kopenske vojske); 3) katere geografske ključe bodo uporabili pri
razporejanju sil po posameznih območjih Evrope, da bi dosegli, da ne bi
katera od podpisnic sporazuma s premikom sil na kritična območja uspe-
la na teh smereh doseči premoč, četudi bi v splošnem številu sil bila ize-
načena z nasprotno stranjo, 4) kako bodo države podpisnice zagotovile
učinkovit mednarodni nadzor nad izvajanjem podpisane pogodbe. 

Strani sta se v celoti strinjali, da se morata izenačiti v številu konvencio-
nalnih ofenzivnih orožij, pri tem pa lahko vsaka obdrži poljubno število
defenzivnih sistemov, se pravi protioklepnih vodljivih in nevodljivih
raket, protiletalskih topov, protiletalskih raket, inženirskih vozil, min za
postavljanje v minska polja, fortifikacijskih objektov, letalskih in pomor-
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skih baz, logističnih vozil (tovornjakov, vlačilcev, cistern ipd.), radarjev,
radijskih postaj, naprav za elektronsko izvidovanje in motenje, sistemov
za razminiranje ipd. Iz Evrope sta nato nekdanja tekmeca do julija 1992
sporazumno umaknila skoraj vse taktično jedrsko orožje. 

Vsaka stran – Nato in Budimpeška skupina, ki je po razpustitvi Varšav-
skega sporazuma zajela njegove nekdanje članice – je smela po podpisu
sporazuma CFE TLE v Evropi obdržati po 20.000 tankov, 30.000 pehotnih
bojnih vozil, 20.000 artilerijskih sistemov za splošno podporo, 6.800 letal
in 2.000 bojnih helikopterjev. Natančno je bilo tudi določeno, koliko od
teh oborožitvenih sistemov bo smelo biti v vsaki od štirih evropskih con,
in sicer v srednjevropski coni (Nemčija, Belgija, Nizozemska, Luksem-
burg, Poljska, Madžarska, Češka in Slovaška), v razširjeni srednjevropski
coni (srednjeevropska cona skupaj z Dansko, Veliko Britanijo, Francijo,
Italijo, ozemljem pribaltiških držav Litve, Latvije in Estonije, prikarpat-
skim, beloruskim in kijevskim vojnim območjem nekdanje Sovjetske
zveze), v razširjeni srednjevropski coni povečani z zaledjem (razširjena
srednjevropska cona vključno s Španijo, Portugalsko ter moskovskim in
privolško-uralskim vojnim območjem nekdanje Sovjetske zveze) in v kril-
nih conah (Islandija, Norveška, Grčija, Turčija, Bolgarija, Romunija ter
ozemlja leningrajskega, odeškega, severnokavkaškega in zakavkaškega
vojnega območja nekdanje Sovjetske zveze). Vendar pa je tako dosežena
stabilnost, ki je temeljila na simetričnem ravnotežju konvencionalnih sil,
postala nezanesljiva že leta 1998, ko so Poljska, Češka in Madžarska, ki so
bile prej kot članice Budimpeške skupine vključene v seštevek z Rusko fe-
deracijo, postale članice Nata. Poleg tega so se na Kavkazu (v Čečeniji)
razvneli oboroženi spopadi, kar je od vodstva Ruske federacije zahtevalo
prerazporeditev in uporabo vojaških sil.

Določila mednarodnega sporazuma o omejitvi konvencionalnega orož-
ja v Evropi (CFE TLE) so zavezala na eni strani vse evropske države člani-
ce Nata in ZDA, na drugi pa nekdanje članice Varšavskega sporazuma in
novonastale države na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze (sporazum jih je
poimenoval Budimpeška skupina), da morajo spoštovati podpisane zgor-
nje meje ofenzivne oborožitve in števila ljudi pod orožjem (tabela 6). Zato
zgornjo mejo za število ofenzivnih orožij, določeno s tem sporazumom za
skupino oboroženih sil držav Nata in za skupino držav Budimpeške sku-
pine (in znotraj skupin za vsako državo posebej) lahko štejemo kot začet-
ne količinske standarde evropske strateške harmonizacije. Seveda stan-
dardi ne bodo ostali takšni kot prej, ker poleg Poljske, Češke in
Madžarske ter nekdanjih pribaltiških republik ZSSR tudi druge članice
Budimpeške skupine želijo postati članice Nata in bodo zato potrebna
nova korektivna usklajevanja, ki bodo prej ali slej postala tema novih po-
gajanj in novih sporazumov122. Očitno je širjenje Nata proti vzhodu v pro-
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122 Jeffrey McCausland: »Carts and horses« – Strategy and arms control for a new Euro-
pe, str. 25–42; Parameters, Spring 1999).
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tislovju z začetnimi standardi CFE TLE, kar pomeni, da bosta v prihodnje
morala oba procesa (širjenje Nata proti vzhodu in harmonizacija razmerja
sil v Evropi) potekati usklajeno. Zveza Nato je po hladni vojni pričela upo-
rabljati oborožene sile tudi izven meja svojih članic (npr. v vojnah na ob-
močju nekdanje Jugoslavije, v Afganistanu) in njene oborožene sile so bile
z mandatom ali brez mandata OZN vključene v vojaške in mirovne opera-
cije na Balkanu (The Marittime Monitor in The Sharp Vigilance na Jadra-
nu, Pelican v Albaniji idr.); zato so se mnogim vzbujali dvomi v dejansko
vrednost CFE TLE. Da dvomi niso povsem upravičeni, kaže podatek, da je
bilo v Evropi do leta 1995 v skladu z največjimi dovoljenimi količinami
ofenzivnih orožij uničeno 58.000 oborožitvenih sistemov s seznamov CFE
TLE, kar je potrdilo 2.700 mednarodnih inšpekcij. 

Med kakovostne standarde, ki jih ni zajel sporazum CFE TLE, spadajo
depolitizacija in demokratizacija oboroženih sil (ki so bile v enopartijskih
državah pod nadzorom oziroma v rokah ene same stranke) ter obveščeval-
nih služb, modernizacija oboroženih sil (kar pri nekdanjih socialističnih
državah vključuje tudi prilagajanje novim zahodnim modernim standar-
dom nabave orožij), profesionalizacija (ki izhaja iz vse bolj zahtevne teh-
nologije orožja, izraža pa se z večjim deležem poklicnih vojakov ali pa s
prehodom z obvezniške na poklicno vojsko), konverzija vojaške industrije
in preglednost (transparentnost) obrambnih in vojaških proračunov in
doktrin (kar pomeni, da izhajajo iz jasno določenih državnih interesov, ki
morajo biti izhodišče za oblikovanje obrambne doktrine, iz katere nato
izhajata po eni strani vojaška doktrina, po drugi pa doktrina civilne
obrambe). 

Za Rusko federacijo je ostalo doslej odprto vprašanje, ali bi morda ka-
zalo v vojaško doktrino vključiti tudi sile za obrambo pred notranjimi
ogrožanji in njihovo delovanje (to vprašanje še danes ni rešeno, čeprav je
ta specializirani paravojaški ešalon sil v Rusiji zelo močan). Med zelo po-
membne dejavnike harmonizacije bi morali vključiti tudi mednarodno vo-
jaško sodelovanje in sodelovanje z mednarodnimi varnostnimi institucija-
mi, saj brez odpiranja in preglednosti nacionalnih obrambnih sistemov ne
bi mogli tudi v vojaški domeni zagotoviti utrjevanja mednarodnega zau-
panja (Confidence and Security Building Measures – CSBM). V tem sklo-
pu je dobila nov pomen in vlogo obveščevalna služba, saj bi brez njenega
nadzora nad podpisanimi sporazumi lahko vse podpisane pogodbe, ki se
nanašajo na CSBM, lahko postale zgolj mrtve črke na papirju. 

Izhodiščna točka izvedencev obeh takratnih blokov je bila ob podpisu
sporazuma CFE TLE ta, da spoštovanje in uveljavljanje načel »obrambne
naravnanosti« in »obrambne zadostnosti« narekujeta obema omenjenima
skupinama držav v Evropi od Urala do Atlantika, da si zaradi svojih kori-
sti strogo držijo sporazumno določenih norm (o zgornjih številčnih mejah
vojakov kopenske vojske in ofenzivnih oborožitvenih sistemov, namenje-
nih za podporo kopenski vojski) in da dosledno sodelujejo v mednarod-
nih inšpekcijah ter v prijavah morebitnih sprememb, napovedovanju vaj
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ipd. V tem skupnem seštevku, ki je bil določen za obe skupini (za vsako
skupino držav je bil sumarni vrhunec do 3.000.000 vojakov, 20.000 tan-
kov, 30.000 oklepnih transporterjev, 20.000 artilerijskih sistemov, 2.000
bojnih helikopterjev, 6.800 letal), je zajeta kvota, ki jo je poimenično dobi-
la vsaka država in je ni smela prekoračiti (lahko pa je seveda imela manjše
število oborožitvenih sistemov). 

Podatki o zgornjih dovoljenih mejah števila orožij in dejanske količine
orožij in žive sile, ki so veljale na dan 1. januarja 2000, so navedeni v tabe-
li 6. Ko primerjamo prve in druge podatke te tabele, moramo upoštevati,
da se pri nekaterih državah (ZDA, Rusija) ne ujemajo s podatki tabele 1,
ki smo jo analizirali v prejšnjih poglavjih. Glavni razlog je v tem, da se po-
datki tabele 6 nanašajo samo na število vojakov in oborožitvenih sistemov
v coni od Atlantika do Urala, ne pa na celotne oborožene sile naštetih dr-
žav (države, ki imajo ozemlje izven Evrope, kot so npr. ZDA, Kanada in
Rusija, imajo namreč lahko oborožene sile tudi v drugih conah). 

Primerjava podatkov tabele 6 s podatki oboroženih sil obeh blokov v
obdobju hladne vojne (tabela 5) kaže, da se je v Evropi v skladu z določba-
mi CFE TLE skupno število tankov skrčilo za 36.058 (oziroma za 60 %),
skupno število artilerijskih sistemov je upadlo za 8.334 sistemov (oziroma
za 31 %), število letal je upadlo za 3.000 (oziroma za 25 %) itd. Ker brez ve-
likega števila tankov, spremljajočih pehotnih bojnih vozil, topov in letal ni
možno izvajati hitrih globokih prodorov, sta obe strani na tleh Evrope z
njihovim kar največjim zmanjšanjem druga drugi nazorno pokazali, da v
Evropi res ne nameravata sprožati ofenzivnih operacij. 

Podatki o moči oboroženih sil vsake skupine držav (tabela 6) zelo na-
zorno kažejo, da so izvedenci nekdanjih blokov imeli enake poglede na
to, kolikšne bi morale biti vojske obeh skupin evropskih držav in kako bi
morale biti opremljene, da bi bila v Evropi dosežena strateška harmonija,
oziroma da bi se vse države počutile enako varne. Dne 1. januarja 2000 je
razmerje med številom Natovih vojakov, tankov, pehotnih bojnih vozil, ar-
tilerijskih sistemov, jurišnih helikopterjev in bojnih letal Nata (v njeni se-
stavi je bil ameriški kontingent skupaj s poljskimi, češkimi in madžarski-
mi silami) in Nenatovih (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija,
Bolgarija, Moldova, Romunija, Slovaška, Rusija, Ukrajina) kazalo (po za-
poredju naštetih držav) 1,59 : 1; 1,09 : 1; 1,08 : 1; 1 : 1; 1,17 : 1 in 0,99 : 1.
Očitno je, da je v številu kosov težke bojne tehnike razmerje sil bilo v
glavnem zelo izenačeno, razen v živi sili, kjer je imel Nato prednost. V to
količinsko primerjavo seveda niso vključene primerjave kakovosti teh si-
stemov.

Mnogi izvedenci v Ruski federaciji tudi v prvih letih tretjega tisočletja
ocenjujejo, da so predstavljena razmerja oborožitvenih sistemov med dr-
žavami Nata in državami, ki niso članice Nata, izenačena le navidezno.
Ruske oborožene sile (tabela 5), ki so leta 1999 štele 1.450.000 vojakov,
5.375 tankov, 9.956 pehotnih oklepnih vozil, 6.306 artilerijskih sistemov,
741 helikopterjev in 2.733 letal, primerjajo s silami Nata, ki so se po razši-
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ritvi Nata okrepile (s češkimi, poljskimi in madžarskimi in drugimi oboro-
ženimi silami), in opozarjajo na »strateško inverzijo« oziroma na to, da je
dejansko razmerje sil zdaj približno 3 : 1 v korist Nata. Po njihovih oce-
nah torej v Evropi ni prišlo do stabilizacije na podlagi recipročnosti med
Rusijo in Natom, ampak do »strateškega preobrata«, saj je prejšnjo pred-
nost (v konvencionalnih orožjih) Sovjetske zveze in Varšavskega sporazu-
ma pred Natom 3 : 1 zamenjala sedanja prednost Nata pred Rusijo 3 : 1.
Ko v Rusiji mnogi vojaški izvedenci upoštevajo ta dejavnik in realno ome-
jene finančne zmogljivosti za modernizacijo in reformo ruskih oboroženih
sil (ki Ruski federaciji ne omogočajo več, da bi imela hkrati močne tako je-
drske kot konvencionalne sile), vidijo izhod iz tega stanja v posnemanju
ukrepanja ZDA in Nata v času hladne vojne; takrat je Zahod na premoč
Sovjetske zveze v konvencionalnih orožjih odgovoril s krepitvijo jedrskih
sil. Vendar so zaenkrat takšna stališča ruskega jedrskega lobija o krepitvi
jedrskih sil osamljena (trenja o tem, ali bi bilo treba okrepiti konvencio-
nalne ali jedrske sile, se čutijo predvsem med ruskim ministrstvom za
obrambo in generalštabom ruske vojske) in ker nimajo politične podpore,
zaenkrat ne predstavljajo nevarnosti, da bi bili ogroženi dosežki CFE TLE
in START II. V ZDA, kjer ima vojska dovolj sredstev, takšnih dilem ni, ker
lahko vzporedno razvijajo obe komponenti.

Omenjeni razlogi so pripomogli, da je bil že novembra 1999 podpisan
nov sporazum CFE TLE, ki naj bi bil v bistvu prilagoditev starega sporazu-
ma novim razmeram po prvi širitvi Nata na vzhod. Četudi doslej še ni bil
ratificiran, ga bomo predstavili, ker kaže, kako vojaški strokovnjaki po
prvi širitvi Nata na vzhod vidijo možnosti za dosego novega evropskega
strateškega konvencionalnega ravnotežja. Namesto 21 držav, ki so podpi-
sale CFE TLE, je prilagojeni sporazum parafiralo 30 držav: Armenija,
Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Belgija, Velika Britanija, Madžarska,
Nemčija, Grčija, Gruzija, Danska, Islandija, Španija, Italija, Kazahstan,
Kanada, Luksemburg, Moldova, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portu-
galska, Ruska federacija, Romunija, ZDA, Slovaška, Turčija, Ukrajina,
Francija in Češka. V skladu z novo realnostjo je Evropa razdeljena na 28
rajonov, ki predstavljajo evropske države. 

Prilagojeni sporazum CFE TLE123 predvideva, da bo Nato zmanjšal šte-
vilo oborožitvenih sistemov, katerih največje količine so bile določene leta
1990: s tedanjih 22.664 tankov se število v letu 2003 zmanjša na 19.096,
pri bojnih vozilih pehote s 35.079 pehotnih bojnih vozil se število zmanjša
na 31.787, z 21.503 artilerijskih sistemov na 19.529, s 7.532 bojnih letal na
7.273 ter z 2.283 helikopterjev na 2.282. Dejansko pa je Nato (z novimi
članicami) števila oborožitvenih sistemov zmanjšal do januarja 2003 še
veliko bolj: na 13.680 tankov, 24.471 pehotnih bojnih vozil, 14.484 artile-
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rijskih sistemov, 4.117 bojnih letal in 1.305 helikopterjev. Podobna analiza
za države, ki niso članice Nata, kaže, da se je tudi pri njih zgodilo povsem
podobno. Januarja 2003 so obdržale 27.574 tankov namesto 39.142 tankov,
predvidenih leta 1990, nato pa 46.425 pehotnih bojnih vozil namesto
59.862, 29.833 artilerijskih sistemov namesto 38.286, 8.144 bojnih letal
namesto 13.462 ter 2.096 helikopterjev namesto 3.995. 

Če bi vojaštvo evropskih držav merili z demografskim kazalcem v obli-
ki količnika med številom vojakov v miru in številom prebivalcev, bi za
leto 2000 ugotovili, da je bila aritmetična sredina okoli 5 promilov, oziro-
ma da je bil na vsakih 200 civilnih prebivalcev en vojak. Standardi za obli-
kovanje tipične moderne redne mirnodobne evropske vojske (izraženi v
obliki količnika med dejanskim številom vojakov in dejanskim številom
ustreznih orožij vsake od obeh skupin držav na dan 1. januarja 2000) ka-
žejo, da bi morala imeti idealna moderna redna evropska vojska te količ-
nike znotraj razpona: 99–146 vojakov na tank, 64–87 vojakov na pehotno
bojno vozilo, 92–146 vojakov na artilerijski sistem, 1.259–2.012 vojakov na
bojni helikopter in 317–513 vojakov na bojno letalo. Če po istem merilu
izračunamo te količnike samo za mirnodobno Kopensko vojsko ZDA, do-
bimo približno 40 vojakov na tank, 47 vojakov na oklepnik (pehotno
bojno vozilo in oklepni transporter), 60 vojakov na artilerijski sistem in 70
vojakov na helikopter. Očitno je, da v bojni tehniki Kopenska vojska ZDA
močno presega tudi moderne evropske vojske. Ker je bila zgornja meja za
Rusijo nižja od tistega, kar je ta država dejansko imela v Evropi, je zato
treba upoštevati, da so morali Rusi presežke svojih sil in orožja umakniti
vzhodno od Urala (to je tudi razlog, da se podatki o številu vojakov v tabe-
li 6 in tabeli 1 ne ujemajo, saj so v tabeli 1 predstavljene celotne oborože-
ne sile ZDA, Rusije in Kanade).

V nasprotju s konvencionalnimi silami, pri katerih razmerje sil kaže, da
je bilo v Evropi doseženo strateško ravnotežje, so še vedno ostala odprta
vprašanja, ki se nanašajo na strateško jedrsko ravnotežje med evropskimi
državami članicami Nata in Rusijo ter na ravnotežje na morju. Evropske
države članice Nata namreč nimajo dovolj strateškega jedrskega orožja,
da bi z lastnimi silami vzdrževale ravnotežje z Rusko federacijo (Francija
ima na podmornicah 80 raket, 18 medcelinskih raket na kopnem in 2 es-
kadrilji strateških bombnikov mirage IV.P, Velika Britanija pa le 48 raket
na podmornicah), nimajo mreže obveščevalnih satelitov (ki bi jih opozori-
li na napad) in (ali) raketnih sistemov za protiraketno obrambo. Značilno
je tudi, da evropske države članice Nata nimajo transportnih sredstev za
hitro zračno ali pomorsko premestitev enot do območij in točk zunaj
ozemlja Nata. 

Da bi bile evropske države Nata zares vojaško izenačene z Rusko fede-
racijo, bi morale imeti na voljo tudi tisto, kar so doslej k evropski obrambi
prispevale ZDA. Ker gre poleg velikega števila konvencionalnih orožij
(glej opombe v tabeli 6, kjer je podan ameriški prispevek k ravnotežju v
Evropi!) tudi za popolnoma nov projekt satelitske obveščevalne mreže,
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protibalistične obrambe in evropske strateške triade, je jasno, da bi mora-
la zahodna Evropa v ta namen združiti sredstva, saj nobena evropska
država sama ne bi zmogla tako ambicioznega podjetja (ne gospodarsko ne
kadrovsko). Še posebej ne, če upoštevamo, da so leta 1999 evropske člani-
ce Nata za obrambo oddvajale povprečno le 2,3 % nacionalnega dohodka,
leta 2000 in leta 2001 pa le po 2,1 % (The Military Balance 2002/3 – tabela
26), medtem ko so ZDA v ta namen dajale 3,1 % nacionalnega dohodka
(kar je z vidika deleža nacionalnega dohodka okoli 50 % večja obreme-
nitev).

Izvedenci Ruske federacije so po razpadu Varšavskega sporazuma in
Sovjetske zveze večkrat predlagali, da se ZDA umaknejo iz Evrope in da
funkcije Nata kot alternativa prevzame KVSE/OVSE, ki bi se ji pridružile
vse evropske države, vključno z azijskimi državami nekdanje Sovjetske
zveze. Takšna »nova evrazijska varnostna in obrambna institucija« bi torej
zajemala območje od vzhodnih obal Atlantika do zahodnega Pacifika, pri
tem pa bi v tej zvezi kot prepričljiv strateški jedrski deterent nastopale
strateške sile Ruske federacije. Zaradi strahu vzhodnoevropskih držav
pred Rusijo to razumljivo ni naletelo na pozitiven sprejem v Evropi, kjer
so zahodnoevropske države želele ohraniti Nato ne nazadnje tudi zaradi
negotovega položaja v Ruski federaciji, kjer so bile še zelo močne sile, ki
so si prizadevale obnoviti Sovjetsko zvezo. Vendar pa so v Evropi poteka-
le intenzivne razprave o nujnosti preoblikovanja Nata, znotraj Nata pa o
krepitvi evropske komponente Zahodnoevropske unije (ZEU oziroma We-
stern European Union). Poleg oblikovanja korpusa Nata za hitro posredo-
vanje je bil govor tudi o oblikovanju Evrokorpusa, kljub temu pa je evrop-
ska obramba do danes še vedno ostala nepopolna, saj Evropa nima prej
omenjene strateške jedrske triade ne lastnega sistema obveščevalnih, ko-
munikacijskih in navigacijskih satelitov niti strateške protibalistične
obrambe in sil za hiter zračno-pomorski medcelinski prevoz.

Če upoštevamo dejstvo, da je bil leta 1999 celoten vojaški proračun
evropskih članic Nata 174,375 milijarde dolarjev (v vrednosti ameriškega
dolarja iz leta 1999), kar je bilo približno 2-krat manj (v resnici 1,62-krat!)
od ameriškega proračuna, je razumljivo, da tudi v prihodnosti ni mogoče
računati na to, da bi se evropski del Nata s tako nizko vojaško porabo
lahko strateško osamosvojil od ZDA in da bi pri tem ohranil sedanjo pre-
pričljivost in zanesljivost tudi pri jedrskem in konvencionalnem odvrača-
nju Nata. V sedanjih razmerah, ko Rusija nima več močnejših, ampak ima
šibkejše sile kot evropske države članice Nata, bi namreč evropski volilci
po vsej verjetnosti zelo težko privolili, da v naslednjih 10 letih povečajo
sedanji povprečni letni obrambni delež v nacionalnem dohodku z 2,3 %
na 3,5 % ali celo 4,5 odstotka. Zato je veliko realneje pričakovati, da bo
tudi v naslednjem obdobju novega tisočletja sodelovanje ZDA v evropski
obrambi nujen pogoj za doseganje ne le evropskega konvencionalnega,
pač pa tudi strateškega jedrskega ravnotežja.

Obetavno je, da je bilo do konca leta 1999 skupno število vojakov in
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orožja precej nižje od zgornje meje, določene v sporazumu o omejitvi kon-
vencionalnih kopenskih sil v Evropi. Iz dejanskih moči v tabeli 6 (podatki
pred oklepaji se nanašajo na dejansko stanje ob koncu leta 1999) je raz-
vidno, da je bilo skupno število vojakov obeh blokov za 35 % nižje od
predvidene zgornje meje, dovoljene s sporazumom CFE TLE. Število tan-
kov je bilo nižje za 14 %, število pehotnih bojnih vozil za 16 %, število arti-
lerijskih sistemov za 13 %, število helikopterjev za ognjeno podporo za 37
% in bojnih letal za 31 odstotkov. Očitno je, da so si države podpisnice
sporazuma prizadevale v celoti spoštovati določbe sporazuma. V neznatni
meri so odstopale le države, ki so se vojskovale (Azerbajdžan, Armenija,
Gruzija), in države, ki še niso uspele izpeljati reform (Ukrajina, Slovaška),
ter Natova enfants terribles – Turčija in Grčija; paradoksalno je, da vzroki
za njuno oboroževanje tičijo delno v njunem medsebojnem nezaupanju,
delno pa v njunem pomembnem položaju. Za Evropo nista pomembni le
zato, ker s svojim pregradnim geostrateškim položajem zapirata begun-
cem iz Azije pot v Evropo, ampak predvsem zato, ker predstavljata sever-
no temeljišče, od koder se nadzorujejo naftni viri na Bližnjem vzhodu in
na Kavkazu ter Črno morje. Turčija je tudi edina evropska država Nata, ki
ima z Izraelom sklenjen obrambni sporazum, prav tako pa tudi z Azerbaj-
džanom in Gruzijo.

Negotovost, ker po končani hladni vojni ni bilo več mogoče natančno
predvideti, kakšne bodo nove vojaške grožnje, od kod bodo prišle in kdo
bo tisti, ki bo uporabil vojaško silo, je vplivala na to, da se je spremenil na-
čin operativnega načrtovanja. Namesto dotedanje usmeritve na sovražni-
ka (enemy oriented) so začeli uporabljati načrtovanje z usmeritvami v na-
loge svojih sil (tasks oriented). V skladu s tem so Nato, Ruska federacija
in mnoge druge države v konvencionalnih oboroženih silah oblikovale tri
ešalone, ki se medsebojno razlikujejo po hitrosti, s katero se lahko odzo-
vejo v primeru nevarnosti. Prvega, najmanjšega, sestavljajo sile v visoki
stopnji pripravljenosti, ki so usposobljene za hitro posredovanje (del je
usposobljen za takojšnje posredovanje). V Natu imajo te sile oznako RRC
(Rapid Reaction Corps) oziroma IRF (Immediate Reaction Force). Drugega
sestavljajo glavne obrambne sile (Main Defence Forces) z jedrom, ki se
popolnjuje po hitri mobilizaciji; tretjega pa sile za okrepitev glavnih sil
(Augmentation Forces), katerih jedra rabijo več časa za popolnitev z mobi-
liziranci in za priprave za delovanje. Prav tako je večina evropskih držav v
svojih oboroženih silah oblikovala jedra, ki so specializirana za sodelova-
nje v operacijah OZN. Novost pri tem je, da za mirovne operacije niso us-
posobljene zgolj enote kopenske vojske, ampak tudi mornarica, letalstvo,
del specialnih sil (to velja za protiteroristične enote) in policijske enote.

Do bistvenega odstopanja od naštetih evropskih trendov omejevanja
količin vojakov in konvencionalnega orožja je prišlo na območju nekda-
nje Jugoslavije. Tu so zaradi vojne oborožene sile naraščale, kar je doseglo
vrhunec leta 1995. Vojaške sile vseh neposredno spopadenih strani (RS,
RSK, Armade BiH, HVO, Hrvaške vojske), ZRJ in Makedonije so imele ob
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koncu leta 1994 okoli 530.000 vojakov (torej 2,6-krat več, kot jih je bilo na
ozemlju nekdanje Jugoslavije pred njenim razpadom). Temu je treba do-
dati še takratne kontingente Unproforja (40.000 ljudi), sil Nata in ZEU (ki
so na Jadranu izvajale pomorski operaciji Maritime Monitor in Sharp Vigi-
lance), ameriški kontingent in druge sile UNPREDEP-a v Makedoniji ter
letalske sile Nata (ki so leta 1994 izvedle operaciji Deny Flight in Parachu-
te), od leta 1996 pa še kontingent IFOR (60.000 ljudi). Spričo tolikšne kon-
centracije sil je bilo na območju nekdanje Jugoslavije in na njenem stra-
teškem obrobju med kulminacijo krize (v času hrvaške operacije Nevihta
in Natove operacije Deliberate Force) pod orožjem okoli 700.000 ljudi. 

Do drugega vala militarizacije na istem območju je prišlo spomladi
1999, ko je Miloševićev režim izpeljal delno mobilizacijo z namenom, da s
t. i.protiteroristično operacijo Podkev, ki je bila evfemistični naziv za t. i.
etnično čiščenje upornih Albancev s Kosova, za vedno reši problem upor-
nih kosovskih Albancev. Ker je ta operacija verižno sprožila delne mobili-
zacije ali predislokacije enot v sosednji Albaniji in v Makedoniji ter pos-
pešen priliv predhodnic kopenskih sil držav članic Nata v ti dve državi, je
bilo maja 1999 na ozemlju ZRJ ter v severni Albaniji in severni Makedoni-
ji koncentriranih skupno okoli 400.000 do 450.000 pripadnikov oborože-
nih sil in paravojaških enot. Temu bi bilo treba dodati še okoli 500–1.000
bojnih letal Nata (število se je med operacijo spreminjalo), ki so 78 dni si-
stematično bombardirala cilje v ZRJ s povprečno 400–600 bojnimi poleti
na dan. Vendar pa na srečo ta večdimenzionalni nekonvencionalni asime-
trični spopad, v katerem so se na prvi ravni spopadale sodobne zračne
sile Nata s šibko zračno obrambo ZRJ, na drugi pa bolje opremljene in šte-
vilčnejše vojaške in policijske sile ZRJ z lahko oboroženo OVK, predvsem
zaradi nesodelovanja Ruske federacije, ki ni pošiljala orožja mednarodno
izoliranemu Miloševićevemu režimu, ni povzročil regionalizacije vojne in
tudi ni sprožil verižne reakcije oboroževanja pri sosednjih in drugih drža-
vah. 

Vzporedno s temi mednarodnimi dosežki na področju omejevanja in
dušenja serije vojn na območju nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Kosovo, Makedonija), na Kavkazu (Gruzija, Azerbajdžan,
Armenija) in v Moldaviji (na območju t. i. Gagauske republike in t. i. Prid-
nestrske republike) ter v domeni splošnega omejevanja številčnosti kon-
vencionalnih sil v Evropi (tabela 6) in strateškega jedrskega orožja (tabela
2) bi morali upoštevati tudi aktualna vprašanja, ki doslej še niso bila reše-
na in ki bi v prihodnje, če ne bodo rešena, lahko ogrozila dosedanje do-
sežke. Gre za ravnotežje na morju in iz tega izhajajočo premoč ZDA 
v orožju, ki se je izmuznilo določilom o omejitvi strateškega jedrskega
orožja.

ZDA so namreč po razpadu Sovjetske zveze dosegle na morju absolut-
no premoč, ki je sedanja Ruska Federacija ne more več nadoknaditi. Ker
so samostojnost razglasile tri pribaltiške države (Litva, Latvija, Estonija),
Moldova, Gruzija in Ukrajina, je Ruska federacija izgubila glavne elemen-
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te nekdanje sovjetske pomorske znanstvene, tehnične in logistične infra-
strukture na Baltiku in Črnem morju. Obenem je izgubila tudi oporišča in
baze v Romuniji in Bolgariji. Za baziranje flote sta ji preostali le temeljišči
na Severnem morju in na Tihem oceanu. Vojna mornarica nekdanje Sov-
jetske zveze, ki je leta 1988 imela 372 podmornic, 4 protipodmorniške le-
talonosilke, 36 križark in 62 rušilcev ter 400 mornariških bombnikov, je
imela leta 1999 le še 67 podmornic, 1 letalonosilko, 7 križark, 17 rušilcev
in 45 bombnikov. Ker so ZDA v minulem desetletju obdržale v floti 12
letalonosilk in oborožile površinske vojne ladje in nestrateške jurišne
podmornice (attack submarines) z manevrskimi raketami tomahawk (ki
imajo v jedrski inačici doseg 2.500 km), bi te sile, ki niso vštete v »triado«
(gl. tabelo 2), lahko izvedle prvi jedrski udar na cilje v globini Rusije, ne
da bi ZDA v ta namen uporabile strateške jedrske sile.

Glede na to, da je manevrirne rakete (ki letijo na višini 20–30 metrov
nad površino morja/zemlje) zelo težko odkriti in uničiti, so mnogi ruski
izvedenci prepričani, da so jih ZDA med pogajanji o omejitvi strateških
orožij ukanile. Te rakete namreč med pogajanji START I in II niso bile
vštete med strateška orožja. Ker vrste nosilcev manevrirnih raket niso
omejene in ker jih je težko odkriti (zaradi majhnih dimenzij, nizkega leta
in majhnih fizikalnih polj), povrhu pa lahko tudi ladijska posadka sama
hitro zamenja njihove konvencionalne bojne glave z jedrskimi, so kljub
svoji razmeroma majhni hitrosti, ki je podzvočna, postale danes dejavnik
strateške vrednosti. To dokazujejo z izkušnjami obe vojni v Zalivu (1991in
2003) in vojne na območju nekdanje Jugoslavije (operacija Deliberate
Force leta 1995 in operacija Allied Force leta 1999), ko so jih v klasični iz-
vedbi uporabili nadvse uspešno in množično. Zato lahko pričakujemo, da
bo v prihodnje tudi ta doslej izpuščeni tehnološki dejavnik treba upošte-
vati pri dograjevanju standardov tako konvencionalne kot jedrske ameriš-
ko-ruske strateške harmonizacije.

Na koncu tega poglavja moramo upoštevati, da so standardi za določa-
nje strateškega razmerja sil zdaj že v marsičem zastareli, saj v resnici od-
sevajo stanje razvoja vojaške tehnike, kakršno je bilo v devetdesetih letih,
ko so jih opredelili. Problem je, kako primerjati npr. tank najnovejše ge-
neracije, ki ima zaščitno moč oklepa enakovredno debelini 1.000 mm va-
ljanega jekla in tankovski top s prebojno granato z energijo 6 MJ, s tan-
kom iz osemdesetih let, ki je imel oba kazalca za 40–50 % manjša. Med
kriterije CFE TLE, ki so bili osredotočeni na definicije tankov, pehotnih
bojnih vozil in drugih sistemov vojaške tehnike ter na njihovo preštevanje
na eni in drugi strani nekdanje t. i. železne zavese, bi zato morali danes
poleg preštevanja kosov vojaške tehnike vključiti tudi njeno kakovost;
vendar zaenkrat še nimamo obojestransko sprejetih ponderjev za posa-
mezne generacije bojne tehnike, ki bi omogočali objektivizirati bojne
zmogljivosti držav podpisnic CFE TLE. Temu bi bilo treba dodati tudi to,
da pospešeni razvoj oborožitvenih sistemov in nastop novih tehnologij, ki
bi se lahko uporabile za projektiranje načelno popolnoma novih oboroži-
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tvenih sistemov, že zdaj zahtevajo prilagajanje starih standardov novi
stvarnosti. Doseženi uspehi na področju prepovedi razvoja, proizvodnje
in uporabe min na kopnem so pravzaprav le simboličen prispevek v tej
smeri, ker danes obstajajo mnoga nova, še veliko nevarnejša orožja. V ta
namen bi bilo že zdaj treba določiti standarde za v principih povsem nova
orožja, ali pa nekatera sploh prepovedati; gre npr. za energetska orožja, ki
uporabljajo laserske žarke124, pospešene delčke atomov ali (in) usmerjene
mikrovalove125 (1), aerosolne eksplozive, ki neselektivno uničujejo vsa
živa bitja in zažigajo požare znotraj velikih prostornin126 (za novo ameriš-
ko šesttonsko bombo omenjajo, da ima polmer ubojnega učinka okoli 300
metrov!) (2), akustična orožja127 (3), geofizikalna orožja (4), genetska orož-
ja (5), informacijska orožja, ki se uporabljajo za napade na nasprotnikove
informacijske sisteme (6), orožja za napade na nasprotnikova električna
omrežja (v ta namen se uporabljajo ogljikova ali metalizirana vlakna, ki
povzročajo kratke stike na daljnovodih) (7), bojne robote (8), gravitacijska
orožja128 (9) ipd. Ob vsem tem ostaja odprto vprašanje, kako bo razvoj
ameriške protiraketne obrambe vplival na razvoj raketnih oborožitvenih
sistemov v Ruski federaciji, LR Kitajski in drugih državah, ki imajo jedr-
sko orožje. Lahko pričakujemo, da bo v teh državah vzpodbudil razvoj pri-
pomočkov, ki bodo povečali prodornost raket skozi sistem protiraketne
obrambe (s pomočjo vab, kasetnic z večjim številom lažnih in pravih boj-
nih glav ipd.).
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124 Sovetskaja voennaja enciklopedija; 1977, 4. zvezek, str. 559–561.
125 Gre za orožja, ki izrabljajo princip delovanja maserja, kar je kratica termina Micro-

wave Amplifications by Stimulated Emission of Radiation (Vojna enciklopedija, II. Iz-
daja, 5. zvezek, – str. 319–320).

126 Ti eksplozivi dobijo svoje nevarne lastnosti šele, ko se ogljikovodiki iz njihove osnov-
ne polnitve (butan, etilenoksid idr.) razpršijo v valjast oblak in se pomešajo z zrakom
(Fuel-Air Explosives – FAE); tedaj se aktivira glavni vžigalnik, ki zmes ogljivodikov in
zraka vžge, da detonira, saj kisik iz zraka poskrbi za hipno zgorevanje ogljivodika.
Ker je zmnožek tlaka s prostornino konstanta, so v teh eksplozijah v »oblaku« tlaki
od 30–40 barov, tako da takšna eksplozija lahko uniči tovornjake, letala in drugo ne-
oklepno tehniko, uniči minsko polje, prav tako pa tudi ubija ljudi.

127 Gre za orožja, ki delujejo z oddajanjem močnih usmerjenih infrazvočnih valov frek-
vence do 16 hercov (Hz); antena za take valovne dolžine bi morala imeti površino
reda 10.000–100.000 m2 in je na bojišču ne bi bilo mogoče skriti, zato se namesto
enega oddajnika uporabljata dva z veliko manjšo frekvenco (npr. 1600 Hz in 1616
Hz), med katerima je razlika v frekvencah do 16 hercov (Sovetskaja voennaja enci-
klopedija, 1977, 3. zvezek, str. 574).

128 Nick Cook: Anti-gravity propulsion comes »out of the closet«; Jane’s Defense Weekly
z dne 31. 7. 2002, str. 3.
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OBOROŽENE SILE V PRIMEŽU MED REVOLUCIJO 
NA VOJAŠKEM PODROČJU (REVOLUTION IN THE 
MILITARY AFFAIRS) IN REVOLUCIJO V STALIŠČIH
DRUŽBE DO VOJAŠKE OBVEZNOSTI IN VOJAŠTVA 

(REVOLUTION IN THE ATTITUDES TOWARDS MILITARIES)

Oblikovalci in analitiki sodobnih varnostnih, obrambnih in vojaških siste-
mov ter njihovih doktrin, ki so v drugi polovici minulega stoletja aksio-
matsko izhajali iz dvopolne delitve sveta kot dolgoročne stalnice, so se v
postmodernem enopolnem obdobju znašli v povsem drugačnem medna-
rodnem okolju, predvsem pa pred drugačnimi varnostnimi ogrožanji, kot
pa so bila tista v času medblokovskih nasprotij. Novo stanje bi lahko v
prispodobi opisali kot zamenjavo paradigm, ko je nekdanjo paradigmo
dvoboja »medveda« (vzhodnega bloka pod vodstvom Sovjetske zveze) s
»tigrom« (zahodnim blokom pod vodstvom ZDA), ki bi utegnil mutirati v
tretjo svetovno vojno, zamenjala paradigma množice manjših globalno
razpršenih spopadov, podobnih razsuti vreči škorpijonov, kač in termitov,
ki so sicer neprimerljivo manjši od obeh dvobojevalcev, a zato veliko šte-
vilčnejši in smrtno strupeni. 

Pri tem ne gre le za doslej znana nevojaška varnostna ogrožanja (kot so
npr. teroristični napadi; kršenja človekovih pravic v nestabilnih državah
in s tem povezane množične migracije prebivalstva iz spopadenih držav;
pandemije lakote; ekološka ogrožanja; širjenje proizvodnje, razpečavanja
in uporabe mamil; tihotapljenje ljudi čez državne meje; pojav novih bolez-
ni; kraje in tihotapljenje človeških organov; širjenje militantnih verskih
sekt, ki se – podobno kot japonska sekta Aum Shinryo – bojujejo proti
družbi; razraščanje korupcije ipd.), ampak tudi za povsem nova ogroža-
nja. Mednje sodijo: širjenje (proliferacija) tehnologij za proizvodnjo orožij
za množično uničevanje iz vojaško razvitih držav v druge države (1), širje-
nje nosilcev (vektorjev) orožij za množično uničevanje (kot so rakete, raz-
prševalni sistemi za biološka in kemična orožja ipd.) (2), pojav transnacio-
nalnih terorističnih organizacij z globalno razvejano infrastrukturo, ki
imajo težnje, da bi poleg klasičnega orožja uporabile tudi orožje za mno-
žično uničevanje za neselektivne napade na množične cilje na globalni
ravni (3), napadi na računalniška omrežja in informacijske sisteme (4)
ipd.

XVPLIV PREOBRAZBE GLOBALNEGA STRATEŠKEGA RAZMERJA SIL  …X
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Novi izzivi in ogrožanja 

Doslej so mnogi politiki in tudi teoretiki pri predvidevanju oboroženih
spopadov in vojn, do katerih bi utegnilo priti v prihodnosti po razpadu
dvopolnega sistema, gradili na idiličnem stereotipu, da se demokratične
države zaradi vrednot, na katerih temeljijo njihove družbe, ne nagibajo k
uporabi oboroženih sil proti drugim demokratičnim državam. Ameriška
znanstvenika Edward Mansfield in Jack Snyder sta točnost te hipoteze v
sodobnem svetu poskusila potrditi in sta postavila izhodiščno trditev, da
tranzicijske države ne morejo postati demokratične čez noč, ampak šele
po dolgotrajnem procesu, v katerem morajo preživeti številne krize. Zato
sta štela demokracijo za dolgoročen proces, ki poteka v časovnih odsekih
5 oziroma 10 let. Za primer sta vzela nekdanjo Jugoslavijo, kjer je v ob-
dobju demokratizacije prišlo do nanizanke vojn, podobno kot je do tega
prišlo v bivših sovjetskih republikah na Kavkazu, v Čečeniji, Moldovi idr. 

S pomočjo količinske analize obdobja od leta 1811 do leta 1980, v kate-
rem sta kot vojne obravnavala spopade, ko je padlo letno vsaj 1.000 voja-
kov, sta ugotovila, da demokratizacija sama po sebi državam ne daje«imu-
nosti« proti vojnam. S statistično metodo sta vzela pod drobnogled vojne
tega obdobja in na vzorcu 189 primerov dokazala, da so se tiste države, ki
so se demokratizirale, dvakrat verjetneje vpletale v vojne kot pa države, ki
niso spreminjale režimov in se niso demokratizirale129. Če bi upoštevali
sklepe te analize, bi bilo tudi v prihodnje treba računati na to, da bo –
predvsem zaradi nacionalizma – razvoj demokracije v Evropi dolgotrajen
proces, ki ne bo potekal brez nevarnosti možnih »iztirjenj«130. 

Tudi v obdobju globalizacije vodstvo vsake države, ki odgovorno skrbi
za varnost in obrambo države, redno ocenjuje izzive in grožnje, ki bi uteg-
nili slabo vplivati na varnost in udejanjenje nacionalnih interesov; ti so
pri razvitih državah in skupinah zavezniških držav hkrati tudi regionalni
in globalni. Potem te grožnje in izzive razvršča v skupine po različnih
stopnjah prednosti tako po merilu škode, ki bi jo utegnili povzročiti, kot
po stopnji verjetnosti, da se pojavijo. Kako se to izvaja v praksi, so nazo-
ren primer ZDA zaradi pomena in vloge obveščevalnih služb ter znanstve-
nih inštitutov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki varnosti in obrambe na-
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129 Edward Mansfield, Jack Snyder: Democratization and the Danger of War; Theories of
War and Peace (edited by Michael Brown, Owen Cote, Sean Lynn-Jones and Steven
Miller, The MIT Press 2000, str. 221–254).

130 O vzrokih za izbruh vojn v času demokratizacije je pisal Stephen van Evera, ki se je
osredotočil na negativne vplive nacionalizma. Po njegovem prepričanju je tveganje
tem višje, kolikor bolj so na lokalni ravni pomešani pripadniki etničnih skupin. Spoz-
nanje njegove analize je, da bo med povezovanjem Evrope največja nevarnost za iz-
bruh vojn »eksplozivni nacionalizem« v vzhodnoevropskih državah, zaradi česar bi
utegnilo priti do izbruhov šovinizma in niza »narodno-osvobodilnih vojn« (Stephen
van Evera: Hypotheses on Nationalism and War; Theories of War and Peace, The
MIT 2000, str. 257–291).
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cionalnih interesov. Tam so v letni strateški presoji znanega ameriškega
Inštituta za nacionalne strateške študije (Institute for National Strategic
Studies) za leto 2001 ugotovili, da je spremembe v svetu možno z vidika
vpliva na varnost razdeliti na dve skupini: v prvi so dejavniki in procesi,
ki učinkujejo pozitivno, v drugi pa tisti, ki učinkujejo negativno. 

V prvo skupino so uvrstili naslednja dejstva: kooperativnejši odnos
med ZDA in drugimi velikimi silami, ki prevladuje kljub občasnim nape-
tostim med njimi; skoraj vse države podpirajo širjenje demokracije in ob-
likovanje svetovnega trga, s čimer potiskajo v ozadje ideološke razlike;
ZDA so prevzele v svetu vodilno vlogo v informacijski tehnologiji, ki je v
sodobnih razmerah postala neogiben pogoj gospodarske in vojaške moči;
ameriško gospodarstvo je kljub nekaterim težavam še vedno obdržalo
prednost pred tekmeci, pri čemer je stopnja nezaposlenosti v ZDA za po-
lovico nižja kot v Evropi; in končno, ZDA so uspele ohraniti in še povečati
vojaško prevlado, pri čemer se niti ena država na svetu ne more več pri-
merjati z ZDA na področju vojaških, obveščevalnih, transportnih in infor-
macijskih zmogljivosti.

V drugo skupino z negativnimi posledicami so uvrstili tele dejavnike in
procese: mnoge večetnične države so v obdobju širjenja demokracije izpo-
stavljene procesom nasilne dezintegracije, kar v njih povzroča kaotične
razmere, prenaša tveganja iz njih v širše okolje in grozi s humanitarnimi
katastrofami; ameriški zavezniki se pod vplivom teh trendov obotavljajo
in nimajo vedno jasnih in enotnih stališč, kako naj bi se bivše komunistič-
ne države vključile v novi varnostni sistem; transnacionalne grožnje, ki jih
povzročata mednarodni kriminal in terorizem, vse bolj občutijo tudi v
ameriških mestih; širjenje (proliferacija) jedrskih orožij v nestabilne dele
sveta je povečalo nevarnost za izbruh novih vojn in s tem postavilo ZDA
pred nujnost, da pričnejo s pravočasnimi preventivnimi akcijami; in konč-
no, reševanje notranjeameriških problemov, ki zahteva ustrezna denarna
sredstva, zmanjšuje sredstva, ki so potrebna za nevtraliziranje mednarod-
nih ogrožanj.

Na podlagi te primerjalne analize so možna ogrožanja nacionalne var-
nosti ZDA ovrednotena po verjetnosti in razvrščena v ta sistem:
– pojav novih ideologij se obravnava le kot potencialno ogrožanje, ker

zaenkrat takšnih ideologij še ni, saj si večina držav prizadeva, da bi se
priključile globalizacijskim procesom;

– tudi pojav sovražne koalicije se obravnava le kot potencialno ogrožanje,
saj bivši sovražniki iz Varšavskega sporazuma tesno sodelujejo z ZDA
in si prizadevajo, da bi se pridružili zavezništvu Nato in EU;

– pojav vojaškega tekmeca se zaenkrat ne obravnava kot realnost, vendar
ni povsem izključeno, da se do leta 2015 ne bo v tej vlogi pojavila LR
Kitajska131 ali morda celo Ruska federacija, če ruski reformisti ne bodo
uspeli svojega tranzicijskega načrta uspešno pripeljati do konca;
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131 Zmernejši ameriški izvedenci upoštevajo, da porabijo ZDA za tehnološki razvoj 20-
krat več sredstev kot Kitajska – računajo, da bo LR Kitajska leta 2020 verjetno sicer
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– spopad globalnih razsežnosti, kakršna sta bili prva in druga svetovna
vojna, se zaenkrat ne zdi verjeten, če pa bi do njega že prišlo, bi bilo vo-
jaško ogroženo tudi ozemlje ZDA (predvsem s strateškimi orožji za
množično uničevanje);

– regionalni spopad v Evropi je po razpadu Varšavskega sporazuma in
pomiritvi Balkana postal manj verjeten, čeprav mnoga žarišča spopa-
dov še tlijo in spopadi na Kavkazu ter v Moldaviji še niso povsem zau-
stavljeni;

– regionalni spopad na Bližnjem vzhodu se v sedanjih razmerah zdi
dokaj verjeten, pri čemer bi se sedanja palestinska Intifada (v kateri
imajo vse pomembnejšo vlogo samomorilski teroristični napadi na
množične civilne cilje) in izraelski maščevalni protiukrepi lahko izrodili
v regionalno vojno med Izraelom in arabskimi državami; če tega spopa-
da ne bi hitro ustavili, bi lahko prišlo do ponovnega razplamtevanja
iraško-iranske vojne, eskaliranja kurdskih vstaj, morda pa celo do pove-
zovanja s spopadi na Kavkazu;

– regionalni spopad na zahodni polobli je malo verjeten, medtem ko je
širjenje kriminala, povezanega z razmahom trgovine z narkotiki, pred-
vidljivo in zelo verjetno v večjem delu Latinske Amerike;

– regionalni spopadi v vzhodni Aziji so pomembna grožnja, ker bi se, če
bi prišlo do spopadov v Koreji, lahko razširili tudi na LR Kitajsko in
Tajvan;

– regionalni spopad v južni Aziji je manj verjeten kot prej, a bi lahko imel
zelo hude posledice, ker imata tako Indija kot Pakistan, ki sta v sporu
zaradi Kašmirja, jedrsko orožje;

– regionalni spopadi v Afriki so verjetni, vendar ne bi imeli hujših posle-
dic za globalno stanje, in

– svetovni terorizem nepretrgano stopnjuje svoje dejavnosti, pri čemer
njegova tarča niso več samo ključne osebnosti javnega političnega živ-
ljenja in oblastniki, ampak so to postali tudi najširši sloji prebivalstva
in celotna državna infrastruktura.

Iz vsega tega razpona ogrožanj se vidi, da ne zajema podrobnejše klasi-
fikacije groženj z vidika razmerja sil, doktrin in primerjalnih prednosti
med spopadenimi stranmi, ki jih danes zahodna terminologija označuje s
pojmom »strateška asimetrija«; ta terminus technicus je bil prvič upo-
rabljen leta 1995 v ameriškem štabnem priročniku za medzvrstno voj-
skovanje (Joint Warfare of the Armed Forces of the United States)132. S
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res dosegla okoli 50 % takratnih ameriških vojaških zmogljivosti, vendar pa bo še
vedno imela okoli 50 % vaškega prebivalstva in bo tehnološko zaostajala. Zato v LR
Kitajski ne vidijo resne grožnje, s čimer pa se ne strinjajo geopolitiki Brzezinski, Kis-
singer idr., ki niso takšni optimisti (Stephen Brooks, William Wohlfork: American
primacy in perspective; Foreign Affairs, July/August 2002, str. 20).

132 Več o asimetričnih razmerjih sil in njihovem vplivu na vojskovanje in bojevanje piše
v posebni tematski številki ameriške strokovne revije Military Review (July-August
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pozitivno asimetrijo se označujejo lastne primerjalne prednosti ZDA, z
negativno pa šibke točke nasprotnika, ki bi jih ZDA lahko izrabile, da bi
ga destabilizirale. V ZDA prištevajo med deset najnevarnejših asimetrič-
nih ogrožanj: jedrski ali biološki napad na ZDA (1), veliki napad na infor-
macijske sisteme v ZDA (2), biološki ali kemični napad na države, ki pod-
pirajo ZDA (3), napad z orožji za množično uničevanje na ameriško
vojaško ali obveščevalno infrastrukturo (4), informacijski napad na ame-
riške ali zavezniške sile (5), povzročanje zmede v procesu sprejemanja
ameriških strateških odločitev in določanja ciljev za udare (6), prodajo
orožja državam in gibanjem, ki bi lahko ogrozili ZDA in njihove zaveznike
(7), razvoj novih doktrin (8), kemične napade na cilje v ZDA (9) in popol-
noma nepričakovan napad, kakršnega doslej ni bilo (v to kategorijo sodi
večkrat omenjeni septembrski usklajeni samomorilski teroristični napad s
štirimi ugrabljenimi potniškimi letali na strateške cilje v ZDA) (10). 

Na podlagi analize predstavljenih ogrožanj se med aksiome, ki jih
morajo upoštevati vsi, ki se v ZDA ukvarjajo s problematiko varnosti in
obrambe, uvršča: 
1) Četudi so ZDA po razpadu sistema dvopolnega ravnotežja (p)ostale

edina svetovna supersila, se je v svetu kot celoti povečala vloga regio-
nalne varnosti, še posebej zato, ker se je v Aziji razširil krog držav, ki
imajo jedrsko orožje (poleg Ruske federacije in LR Kitajske spadajo
sem še Indija, Pakistan in Izrael, po vsej verjetnosti pa tudi Severna Ko-
reja in Iran). 

2) Številna teroristična dejanja, ki so prej imela lokalne značilnosti, so
zdaj dobila globalne razsežnosti; to dokazuje, da države danes niso več
edini subjekti mednarodnih odnosov, ki imajo monopol nad sredstvi za
izvajanje množičnega nasilja; globalne in regionalne zmogljivosti za iz-
vajanje nasilja so – kot je dokazal samomorilski napad Al Kajde na cilje
v ZDA (11. septembra 2001) – danes pridobile tudi mednarodne zločin-
ske organizacije, ki bi utegnile v prihodnosti v ta namen uporabiti tudi
orožja za množično uničevanje. 

3) Pospešeni proces globalizacije je pripomogel k razpadu mnogih držav,
ki so se ohranjale s silo, ter pomagal osamosvojitvenim prizadevanjem
številnih etničnih, verskih in drugih skupin v državah, ki ne spoštujejo
človekovih pravice in ne znajo rešiti notranjih problemov; oboje je na
globalni ravni prispevalo k večanju števila potencialnih žarišč oborože-
nih spopadov in obenem oteževalo njihovo predvidljivost. 

4) Hitro širjenje vojaških tehnologij je odprlo pot, da danes tudi mnoge
srednje razvite države lahko izdelujejo vojaške umetne satelite, balistič-
ne rakete velikega dosega in druge kompleksne oborožitvene sisteme; v
ta sklop spadajo tudi zmogljivosti za proizvodnjo orožij za množično
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2001, str, 22–53). Posebno pozornost zaslužijo članki Stevena Metza (Strategic
assymmetry), Roberta Worleya (Decyphering assymmetry’s word game) in Christop-
herja Paparonea (US decisionmaking – past, present and future).
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uničevanje, pri čemer obstaja nevarnost, da bi kakšna od teh držav
utegnila ta orožja izročiti teroristom. 

5) Nove tehnologije, kot so Zemljini umetni sateliti in informacijska teh-
nologija, so odprle pot v nova prostranstva konfrontiranja, kamor
lahko že zdaj uvrstimo vesolje in t. i. kibernetični prostor (cyber-space). 

6) Pospešene raziskave na področju informacijske tehnologije, energet-
skih orožij, jedrske tehnologije, genetske tehnologije, robotizacije in na
številnih drugih področjih133 odpirajo pot, da država, ki bo uspela na
njih doseči tehnološki preboj, vzpodbudi druge države v novo etapo
oborožitvene tekme. Odkritij na teh področjih ni mogoče točno predvi-
deti, prav tako pa tudi ne zanesljivo morebitnih posledic, zato obstaja
realna nevarnost, da se bo v tem tisočletju sprožil val nove oboroževal-
ne tekme na povsem novih področjih (npr. na področju energetskih
orožij, genetskih orožij, orožij za bojevanje v vesolju in za napade iz ve-
solja na cilje na Zemlji ipd.); to bi lahko zapustilo v mednarodnih odno-
sih hujše posledice od tistih med hladno vojno v minulem stoletju. 

Nekateri vojaški teoretiki, ki se ukvarjajo z obrambo in varnostjo,
danes po inerciji še vedno zagovarjajo stare načine zagotavljanja varnosti;
prepričani so, da so močne tradicionalno oblikovane oborožene sile naj-
boljše zagotovilo, da bodo v negotovi prihodnosti varni. Vendar pa tudi
med njimi večina pri iskanju odgovorov za negotovo prihodnost danes ni
več trdno prepričana v vrednost starih doktrin; zavedajo se nepredvidlji-
vosti in velike širine spektra novih groženj, zato poskušajo ugotoviti, kate-
ra stanja v preteklosti najbolj spominjajo na sedanje razmere, da bi na
podlagi rešitev, ki so bile takrat uspešne pri reševanju problemov, po ana-
logiji odkrili, na kaj morajo biti pozorni danes. 

Da se te razmere v obdobju globalizacije bistveno razlikujejo od tistih v
obdobju bipolarne strateške polarizacije, kažejo trije pomembni pojavi:
prvi so nove vojne, v katerih glavni udeleženci v vojskovanju niso več dr-
žave, temveč politično organizirane skupine, ki se v razpadajočih državah
med seboj (ali proti državnim oblastem) bojujejo za oblast; drugi so med-
narodne teoristične organizacije z globalno infrastrukturo in globalnimi
napadnimi zmogljivostmi, ki so sposobne izvajati teroristične napade na
strateške cilje celo na ozemlju edine preostale supersile134; tretji so zmog-
ljivosti sodobnih računalniško in satelitsko podprtih oborožitvenih siste-
mov ter razvoj robotizacije, ki so ZDA in nekaterim njihovim zaveznikom
odprli pot za izvajanje t. i. nestične vojne135; bistvo te nove paradigme, ki
so jo poimenovali tudi vojna z razdalje (stand-off war) ali, še preprosteje,
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133 Julija 2002 je bila objavljena informacija, da so stekle raziskave na področju naprav,
ki spreminjajo gravitacijsko polje Zemlje (Nick Cook: Anti-gravity propulsion comes
»out of closet«; Jane’s Defense Weekly z dne 31. 7. 2002, str. 3).

134 E. A. Karpov, G. A. Mokhorov, V. A. Rodin: International Terrorism and its Military-
Political Organizations; Military Thought, Moskva, No 1 2003, str. 4–12.

135 V. I. Slipchenko: Beskontaktnye vojny; Grand Press, Moskva 2001, str. 384.
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enostranska vojna (one sided war), je v tem, da se z vesoljsko-zračno silo
in vodljivimi ter samovodljivimi izstrelki velikega dosega lahko samostoj-
no in nekaznovano napadajo cilji na kateri koli točki Zemlje, v vseh me-
teoroloških in astronomskih razmerah, ne da bi se pri tem izpostavljala
lastna živa sila nasprotnikovim protiukrepom. Uničevalna moč novih ul-
tranatančnih orožij je izredno velika; pri satelitsko vodljivih raketah in
bombah, ki jih na cilj usmerjajo satelitsko vodeni navigacijski sistemi
GPS, se 50 % projektilov – neodvisno od tega, s kakšne daljave so izstre-
ljeni ali odvrženi, razprši znotraj kroga s središčem v cilju in s polmerom
do 10 metrov; zato lahko tudi v gosto naseljenih mestnih središčih siste-
matično uničijo najobčutljivejše točke tovarn, elektrarn, rafinerij, promet-
nih vozlov, predorov, komunikacijskih središč, računalniških centrov ipd.,
ne da bi pri tem povzročili številne človeške žrtve, kakršne so bile značil-
ne za nekdanja strateška bombardiranja (pri katerih so bombniki odvrgli
na urbane aglomeracije preproge bomb). Veliki dosegi raket in bomb (tudi
prostopadne bombe imajo aerodinamične površine, tako da lahko jadrajo
in dosežejo več kot 50 km oddaljeni cilj, če ima letalo hitrost okoli 1.000
km/h in odvrže bombo z višine 10.000 metrov) omogočajo, da se njihovi
nosilci ne izpostavljajo protiukrepom nasprotnikove obrambe. Veliki do-
meti novih orožij, njihova visoka natančnost in destruktivnost, hkrati pa
ukrepi, da platforme, ki jih nosijo, niso ogrožene, so pripomogli, da so te
nove vojne (kakršne so ZDA in zavezniki izvajali brez sodelovanja kopen-
ske vojske proti ZRJ in Afganistanu) dobile ime vojne z razdalje (stand-off
wars). 

Stagnacija, evolucija ali revolucija sodobnih vojaških doktrin?

Po septembrskem terorističnem napadu Al Kajde na cilje v ZDA leta 2001
in po tistem, kar se je leta 2002 zgodilo ob čečenskem terorističnem napa-
du v moskovskem gledališču Dubrovka, se je v praksi pokazalo, da sedanji
varnostni in obrambni sistemi razvitih držav, ki so svoj razvoj in vzpon do-
živeli v času kulminacije dvopolne konfrontacije med »hladno vojno«, ne
morejo na nacionalnem ozemlju niti v metropolah poskrbeti, da ne bi pri-
hajalo do »nedržavnih« nevarnosti iz sedanjega mednarodnega okolja; zato
se strokovnjaki, ki se ukvarjajo z varnostjo in obrambo, zdaj veliko bolj kot
prej zavedajo nujnosti spremembe dosedanjih varnostnih in obrambnih
doktrin. Težišče doktrinarnih sprememb v domeni obrambe in varnosti je v
ZDA, medtem ko zaenkrat Evropa še ne ukrepa posebej, ampak se zadovo-
ljuje le s postopnimi in majhnimi premiki, kar se najbolje vidi v njeni
zmanjšani vojaški porabi in upočasnjenih vojaških reformah136.
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136 Po podatkih letopisa IISS (London) za leto 2001 je Velika Britanija doslej med evrop-
skimi državami najbolj podpirala prizadevanja ZDA za krepitev obrambe, vendar je
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Edina pot, da se empirično ugotovi, kaj bi bilo v novonastalih razmerah
treba storiti v družbi in tudi na vojaškem področju, je analiza, kako rešiti
podobna neskladja, ki so se pojavila in bila tudi odpravljena v preteklosti.
Strokovnjaki zagovarjajo različna stališča – manjšina je za ohranitev ob-
stoječe sestave oboroženih sil, medtem ko si večina želi postopne spre-
membe, drugi pa nihajo med obema skupinama in poskušajo najti kom-
promis. Reformistična skupina poskuša ugotoviti, kdaj so se v preteklosti
v vojaški praksi in teoriji pojavila podobna neskladja in kako so jih takrat
rešili; če gremo po tej poti, ugotovimo, da je bilo to vedno takrat, ko so se
v svetu dogajale velike družbene ali (in) tehnološke spremembe. Te pa so
narekovale tudi spremembe na vojaškem in obrambnem področju. 

Sedanje svetovne razmere v marsičem spominjajo na obdobje meščan-
skih revolucij, ko je novi kapitalistični družbeni red v Evropi v 19. stoletju
v zelo kratkem času zrušil in zamenjal staro fevdalno ureditev. Spremem-
be v družbenih odnosih in v proizvodni sferi, do katerih je takrat prišlo v
tedanjih razvitih državah, so vplivale tudi na novo ovrednotenje mesta in
vloge vojaškega dejavnika. Uvod v te spremembe je v bistvu predstavljalo
že obdobje prosvetljenega absolutizma, ko so nastale močne in bogate
evropske nacionalne države, katerih vladarji so – ob opiranju na bogastvo
meščanskega razreda, pridobljeno s trgovino in industrijsko proizvodnjo
– lahko vzpostavili močne najemniške redne vojske. Sodobnejšo in moč-
nejšo floto in vojsko je lahko nanovačil in oborožil vladar, ki je imel več
virov denarja za vojaški proračun, ne pa tisti,ki je imel večjo državo in
večje število tlačanov (od katerih je bilo odvisno število vitezov).

Vendar pa nacionalne vojske, ki so do 18. stoletja uspešno razširile ko-
lonialne imperije in začrtale meje evropskih držav ter njihovih kolonij,
niso mogle ustaviti širjenja meščanskih revolucij, ki so se iz Francije v 19.
stoletju neustavljivo razširile v druge evropske države. Majhne in drage
armade poklicnih vojakov evropskih monarhij so v vojnah in spopadih v
18. stoletju v Severni Ameriki med ameriško vojno za neodvisnost (1775–
1783) in med revolucionarnimi vojnami Francije na prelomu 18. in 19. sto-
letja (1792–1800) pokazale in dokazale, da se niso mogle učinkovito po-
staviti po robu na hitro zgrajenim množičnim vojskam prostovoljcev in
vpoklicanih državljanov. Vzrok za njihove poraze ni bilo manjvrednejše
orožje (saj sta obe strani imeli povsem enako orožje), ampak so bile to
družbene spremembe v Severni Ameriki in Franciji; politične oblasti meš-
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od leta 1998 do leta 2001 zmanjšala obrambne stroške z 38,7 milijarde dolarjev na
32,5 milijarde dolarjev, Francija z 42 milijard dolarjev na 31,9 milijarde dolarjev in
Nemčija s 34,5 milijarde dolarjev na 25,4 milijarde dolarjev. V teh štirih letih so bila
torej relativna upadanja v Veliki Britaniji 16 %, v Franciji 24 % in v Nemčiji 26%; pov-
prečni letni upad je bil torej 4 %, 6 % in 6,5 %. Nič boljše stanje ni bilo v drugih evrop-
skih članicah Nato, ki so v besedah sicer podpirale idejo ZDA o krepitvi Nata, a niso
bile pripravljene dodeliti sredstev, brez katerih Evropa ne more imeti sistema protira-
ketne obrambe, svojih vojaških satelitov, sredstev za hiter zračni prevoz enot do kriz-
nih žarišč ipd.
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čanstva v ameriških kolonijah Velike Britanije in v Franciji so po revoluci-
jah s soglasjem večine prebivalstva z demokratičnim postopkom razširile
mobilizacijsko bazo za popolnjevanje oboroženih sil. Uvedena je bila splo-
šna vojaška obveznost vseh državljanov (»vsak državljan je vojak«), ven-
dar je država mobiliziranim državljanom vojakom zagotavljala le kritje
najnujnejših logističnih potreb (hrano, obutev, uniformo, pijačo, zdravila,
kurjavo, strelivo, orožje), ne pa tudi plač, ki so jih pred tem potrebovale
najemniške polfevdalne vojske (v katerih so bili častniki plemiči, vojaki
pa nasilno nanovačeni tlačani); to je v ameriških kolonijah in v Franciji na
prehodu iz 18. v 19. stoletje omogočilo, da so ob relativno skromnih
finančnih sredstvih oblikovali množične motivirane armade povsem no-
vega tipa. 

Na sedanji etapi razvoja se kot ustreznica nekdanji meščanski družbi
pojavlja informacijska družba, ki ob podpori znanosti, kreativnosti in zna-
nja ljudi ter ob prostem pretoku denarja, delovne sile, informacij, surovin
in gotovih proizvodov spodriva in zamenjuje industrijsko družbo, s čimer
odpira pot za nastanek »svetovne superdružbe« oziroma novega globalne-
ga družbenega reda. V sklopu te globalizacije, ki nima samo gospodar-
skih, ampak tudi politične, kulturne, vojaške, informacijske in druge vi-
dike, se v mednarodnih odnosih kot novi akterji pojavljajo mednarodne
organizacije, gibanja, transnacionalne korporacije ipd. Po drugi strani se
kot antipodni spremljevalec teh novih pozitivnih trendov pojavljajo proti-
globalizacijske težnje v obliki večanja razlik v bogastvu med razvitimi in
nerazvitimi deli sveta, nezaposlenost, zlomi finančnih in gospodarskih si-
stemov v bankrotiranih državah, širjenje mednarodnega kriminala (pra-
nje denarja, tihotapljenje orožja, tihotapljenje ljudi, trgovina z belim bla-
gom, proizvodnja mamil in trgovina z njimi so tudi dobili globalne
razsežnosti), mednarodni terorizem in oboroženi spopadi v razpadajočih
državah, ki destabilizirajo širše okolje in zavirajo nastanek globalnega
tržišča. Takšno protislovje močno vpliva tudi na vojaške reforme.

V nasprotju z industrijsko družbo, ki je dajala prednost vlaganjem v
materialne dobrine, je v informacijskih družbah v ospredju rast vlaganj v
nematerialne dobrine, pri čemer v ekonomiki dobiva vse pomembnejšo
vlogo ekonomika, utemeljena na znanju. Ta proces je bilo moč opaziti že
pred razpadom sistema bipolarnega ravnotežja, a je zdaj začel prihajati še
bolj do izraza. Za ponazoritev: po podatkih Technology and Economy
(OECD-Paris – 1991 – str. 121) – je sedem gospodarsko in tehnološko naj-
razvitejših držav sveta (ZDA, Japonska, Francija, Nemčija, Italija, Nizo-
zemska in Velika Britanija), ki so leta 1974 vložile v materialne dobrine
17,6 % celotnega bruto domačega proizvoda (angl. GDP), v nematerialne
pa 2,6 odstotka, leta 1984 zmanjšalo vlaganja na materialnem področju na
15 %, na nematerialnem pa povečalo na 3,7 % vrednosti bruto domačega
proizvoda (kar je relativno povečanje za 80 % oziroma letni prirastek za 8
%). Po istem viru je samo 5 vodilnih svetovnih držav (ZDA, Japonska,
Nemčija, Francija in Velika Britanija) v istem desetletnem obdobju v celot-

XVPLIV PREOBRAZBE GLOBALNEGA STRATEŠKEGA RAZMERJA SIL  …X



342

nih investicijah v materialne in nematerialne dobrine povečalo delež vla-
ganj v znanost ter raziskave in razvoj s 14,6 % na 20,9 odstotka. Posledica
tega je, da danes v 6-7 vodilnih svetovnih državah nastaja okoli 70 % celot-
ne znanstvene produkcije. Te spremembe so se nadaljevale vse do konca
minulega tisočletja in tudi danes predstavljajo neogiben pogoj za razvojno
prednost vodilnih svetovnih držav137. 

To je zapustilo močan pečat tudi na vojaškem področju, kjer so vlaga-
nja v razvoj in raziskave dobila še pomembnejšo vlogo, kot so jo imela ne-
koč. Vodilne države nove informacijske družbe so torej obdržale prednost
tudi na obrambnem in vojaškem področju. Po podatkih letopisa The Mili-
tary Balance 2001/2002 (str. 18) so v ZDA za raziskave in razvoj na obram-
bnem področju leta 1991 porabili 38,9 milijarde dolarjev, leta 2000 spet
38,7 milijarde, leta 2001 že 40,8 milijarde in leta 2002 kar 47,4 milijarde
dolarjev, kar je pomenilo (v istih letih) 54 %, 52 %, 54 % in 58 % celotne
vsote, porabljene za plače, dnevnice in socialno varnost osebja obrambne-
ga ministrstva in vojske. Delež stroškov za raziskave in razvoj v celotnem
obrambnem proračunu ZDA je bil v tistih letih 13,7 %, 13,4 %, 13,7 % in
14,4 %; če na podoben način proučimo celotne stroške zveze Nato, lahko
spet ugotovimo, da so stroški za raziskave in razvoj rasli. Ostale države ne
morejo slediti temu trendu, kar dokazuje podatek, da so evropske države
nečlanice Nata (Avstrija, Finska, Irska, Švedska, Švica) porabile v letih
1998, 1999, 2000 in 2001 za raziskave in razvoj v obrambni domeni le 2 %,
1,58 %, 1,67 % in 1,8 % njihovih obrambnih proračunov.

Primerjajmo z vojaškega vidika obdobji meščanskih revolucij in infor-
macijske revolucije in lahko ugotovimo, da v nobenem primeru ni prišlo
do velikih sprememb samo v družbenih odnosih in v proizvodnji, ampak
tudi na vojaškem področju. V času meščanske revolucije se je namreč po-
kazalo, da s starimi načini organiziranja oboroženih sil, vojskovanja in bo-
jevanja ni bilo več mogoče doseči večjih uspehov. Na Napoleonove zmage
proti nasprotnikom, ki so se držali dotedanjih norm o vojnah izčrpava-
nja138, so odločilno vplivali znanje in nove možnosti, ki mu jih je dajala
francoska družba po izvedeni revoluciji. Napoleon je zavrgel paradigmo
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137 ZDA so leta 1995 vložile v raziskave in razvoj okoli 180 milijard dolarjev (od tega so
71,8 % vložila podjetja), vodilna petnajsterica Evropske unije pa okoli 128 milijard
dolarjev. Od ameriških proračunskih sredstev, vloženih v raziskave in razvoj, je šlo
več kot polovica (točneje: 54,7 %) za obrambne raziskave. Podrobnejši podatki so ob-
javljeni v Vojnem delu (No 2 2003, str. 210–211).

138 Predvsem so se izogibali odločilnim bitkam. S silo nanovačene vojake, pretežno
kmete, ki so jih morale dati občine po vnaprej določenem ključu in so služili v vojski
10–20 let, je bilo namreč zelo težko izuriti za zamotana manevriranja v strnjenih linij-
skih bojnih razporeditvah (za to so potrebovali nekaj let); strnjene razporeditve so
bile takrat edini način, da vojaki ostanejo pod nasprotnikovim ognjem pod nadzorom
podčastnikov, saj bi se sicer vojaki razbežali. Izgube v takšnih razporeditvah so bile
izredno visoke (v primeru bitke 20–30 %). Ker vojskovodje niso mogli računati na to,
da bi izgube kaj kmalu nadomestili, so se izogibali odločilnim spopadom. Prednost so
dajali manevriranju, s katerim so nasprotnika odrezali od oskrbovalnih baz, zaradi
česar se je zelo kmalu umaknil ali vdal. 
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vojn z omejenimi cilji, ki je bila plod miselnosti njegovih predhodnikov;
namesto nje je miselno obdelal ter v praksi uveljavil paradigmo vojne s
korenitimi cilji, s katero je z razbijanjem nasprotnih vojsk v bitkah z odlo-
čilnimi cilji rušil evropske monarhije drugo za drugo. To (spo)znanje je
lahko udejanil samo zato, ker je meščanska revolucija s tem, da je uvedla
splošno mobilizacijo, oprostila kmete fevdalnih obveznosti in ogromno
večino prebivalstva motivirala za obrambo dosežkov revolucije omogočila,
da je iz vpoklicanih državljanov vojakov sestavil velike motivirane armade
in hitro popolnjeval izgube, ki so zaradi radikalnih ciljev, ki jih je postav-
ljal armadam, večkratno presegale izgube, značilne za prejšnja obdobja. 

Ali so dvesto let stare rešitve problemov lahko navdih 
za sedanjost in v kolikšni meri? 

Seveda tega primera nismo navedli, da bi danes posnemali Napoleona,
ampak le zato, da bi pokazali in dokazali, da v času takratnih burnih spre-
memb družbenega reda ni bilo dovolj spremeniti le paradigme vojsko-
vodstva in oboroženega boja, ampak je bilo treba organizirati in oblikovati
tudi povsem drugačno armado; pred tem so bili oficirji plemiči, s silo no-
vačeni vojaki pa najemniki, medtem ko so po revoluciji služili v vojski kot
obvezniki vsi državljani. Izbrati je bilo treba tudi povsem drugačen način
njenega popolnjevanja z moštvom (uvedena je bila splošna mobilizacija)
ter napredovanja častnikov in podčastnikov v višje čine, prav tako pa tudi
oskrbe in financiranja armade. 

Današnje stanje je v marsičem primerljivo z opisanim, saj se postindu-
strijska informacijska družba, ki črpa svojo moč iz novih znanj in tehno-
logij (kot so CAD, CAM, CASE, genetski inženiring, umetna inteligenca,
robotizacija, visokointegrirana vezja, mikroprocesorji, nanotehnologija,
optična vlakna in drugi novi materiali idr.) ter novih vrednot, kot so zna-
nje, spoštovanje človekovih pravic, odprto tržišče in prosto kroženje kapi-
tala, delovne sile in idej, ne razlikuje od industrijske družbe nič manj, kot
se je pred okoli 200 leti meščanska kapitalistična družba razlikovala od
dotedanje fevdalne. V novi družbi so v ospredju interesi posameznika in
človekove pravice ter svoboščine, kar je pripomoglo, da so že v zadnji če-
trtini preteklega stoletja v razvitih državah v marsičem revidirali skoraj
200 let stare zakone o splošni vojaški obveznosti. Koncept državljana voja-
ka je nadomestil koncept prostovoljca, ki se odloči za vojaško službo na
podlagi ponudbe delovnih mest na tržišču delovne sile. Ne nazadnje je za
postindustrijske družbe razvitih držav značilna povsem nova demograf-
ska resničnost: po eni strani nepretrgoma raste delež starega prebivalstva
(kar zožuje bazo, iz katere se lahko novačijo pripadniki oboroženih sil),
po drugi pa enakopravnost spolov daje tudi ženskam možnost vključeva-
nja v oborožene sile.
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Najprej so razvite države pričele skrajševati obvezni vojaški rok, nato
so v večini razvitih evropskih držav sprejeli dodatne zakone, ki so vojaš-
kim obveznikom dajali na izbiro, da služijo v vojski ali pa da namesto tega
svojo obveznost opravijo v civilni zaščiti, humanitarnih organizacijah ipd.
Posledica je bila zmanjševanje števila pripadnikov oboroženih sil. Ker so
oborožene sile pod vplivom vse bolj sofisticiranih orožij, ki so nastajala
kot produkt tehnološke revolucije v vojaški domeni (Revolution in the Mi-
litary Affairs – RMA), potrebovale vse bolj izurjene vojake in je ta zahteva
podaljšala in podražila njihovo urjenje, zakonodaja pa je skrajševala traja-
nje vojaškega roka, so se v razvitih državah po razpadu sistema bipolarne-
ga ravnotežja okrepili pritiski vojaških vodstev za spremembo sistema po-
polnjevanja oboroženih sil139. Ti pritiski so se povsem ujemali s pritiski
javnosti za odpravo splošne vojaške obveznosti; če smo nekdanjo uvedbo
splošne vojaške obveznosti obravnavali kot »prvo revolucijo v stališčih
družbe do vojaške obveznosti« (Revolution in the Attitudes towards Mili-
taries – RAM), lahko sedanjo ukinitev splošne vojaške obveznosti imenu-
jemo »druga revolucija«. Posledica sinergističnega delovanja RMA in
RAM je bila, da so se oborožene sile v državah, kjer je prišlo do teh revo-
lucij, morale pri iskanju moštva obrniti na tržišče delovne sile in pri tem
ustvariti razmere, da je bilo mogoče pridobiti čim kakovostnejše kadre.
Nova ponudba vojakov ni bila odvisna le od stopnje demografske rasti
prebivalstva kot v času splošne vojaške obveznosti, ampak predvsem od
splošnega stanja gospodarstva, v tem sklopu pa od stopnje nezaposlenosti
delovne sile ter od primerjalnih prednosti, ki jih je lahko vojska ponudila
tistim, ki so ob vstopu v njene vrste od nje pričakovali in iskali socialno
varnost140.

Pomembno je, da so tudi nove težnje v mednarodnih odnosih pustile
posledice na vojaških doktrinah, saj se razvite države danes ne oborožuje-
jo in urijo več le za nacionalne naloge, ampak gradijo integrirane obram-
bne sisteme v skladu z medsebojnimi dogovori in sporazumi (CFE TLE,
START I in II). Že površen pregled izjav vodilnih ameriških generalov
omogoča sklep, da vzporedno z omenjanjem »vitalnih interesov ZDA«, ki
naj bi jih branile oborožene sile ZDA, skorajda ritualno omenjajo tudi
»obrambo dosežkov civilizacije«, »zavarovanje procesa globalizacije«,
»zaščito človekovih pravic in svoboščin« (kar je prišlo do posebnega izra-
za med operacijami proti ZRJ leta 1999, ko sta policija in Vojska Jugoslavi-
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139 Paul Bracken, Raoul Henri Alcala – Whither the RMA: Two Perspectives on Tomor-
row’s Army; US Army War College, Strategic Studies Institute 1994.

140 V ameriški vojski ima polkovnik s 26 leti službe osnovno mesečno plačo okoli 7.700
dolarjev, najvišji podčastniški čin z enakim delovnim stažem pa okoli 5.500 dolarjev.
Razlika očitno ni velika, če upoštevamo, da je med najvišjim podčastniškim činom in
najvišjim častniškim činom častnika šest častniških činov. Najvišji generalski čin (s
štirimi zvezdicami) ima pri enakem 26-letnem stažu mesečno plačo okoli 12.300 do-
larjev (A.Truscov, S. Šatrov: Finansovo-ekonomičeskoe obespečenie i social’naja zaš-
čita amerikanskih voennoslužjaščih; Zarubežnoe voennoe obozrenie, No 12 2002, str.
7–13).
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je izvajali »operacije čiščenja ozemlja«, v tem sklopu pa izganjali s Kosova
albansko prebivalstvo) itd. Med operacijo Iraška svoboda (leta 2003) je
tudi poveljnik srednjeazijskega poveljstva general Tommy Franks, ne
samo ameriški obrambni minister Rumsfeld, vztrajal, da se operacija izva-
ja »za osvoboditev Iraka in za vzpostavitev demokracije v Iraku«141. 

Posledica sinergističnega učinka RAM in RMA ter sprememb v medna-
rodnih odnosih je, da se sedanje maloštevilčne moderno oborožene in
opremljene kakovostne poklicne armade razvitih držav ne razlikujejo od
množičnih armad industrijske družbe iz obdobja hladne vojne nič manj,
kot se je Napoleonova armada po svoji kakovosti razlikovala od armad
fevdalnih in polfevdalnih držav. Vendar pa te nove armade v sodobnih
razmerah ne vodijo zavojevalnih in zmagovitih vojn, kakršne je vodil Na-
poleon. Zaradi omejitev pri uporabi sile v mednarodnih odnosih, ki jih
imajo poveljniki in štabi, se te vojne ne končujejo z vojaškimi porazi in z
brezpogojno vdajo nasprotnikov, ampak le s polovičnimi rezultati. Glavni
»udar« se v teh vojnah in oboroženih spopadih izvede z gospodarskimi in
političnimi pritiski, s katerimi se izkoriščajo rezultati uporabe oboroženih
sil, ki so praviloma omejeni. Če so v času, ko je vojne vodil Napoleon, pre-
vladovale vojne uničenja (wars of annihilation), so v postbipolarnem ob-
dobju pričele prevladovati vojne pritiska (wars of coercion). 

Tako je Sadam Husein ostal na oblasti tudi potem, ko je doživel hud vo-
jaški poraz v Kuvajtu (1991). Namesto da bi zmago v Kuvajtu izkoristili za
pohod na Bagdad in sojenje Sadamu Huseinu v Haagu, so prevladali dol-
goročni strateški interesi; da z zrušenjem njegovega režima ne bi v Iraku
sprožili državljanske vojne in s tem odprli možnosti za destabilizacijo Bliž-
njega vzhoda, so se zmagovalci takrat zadovoljili s tem, da so ga z vseh
strani osamili in naredili neškodljivega. Šele po 12 letih osamitve in priti-
skov, ki so od znotraj razrahljali in oslabili iraško enostrankarsko diktatu-
ro, so ZDA leta 2003 izvedle sunek, ki je Sadamovo samovlado zrušil kot
hišo iz kart. Podobno se je zgodilo z vojaškim in političnim vodstvom bo-
sanskih Srbov, ki so ga ZDA z vojaško akcijo prisilile, da se je umaknil z
dela zasedenih ozemelj in podpisal Daytonski sporazumi (1995), potem
pa so v Bosno in Hercegovino prišle sile IFOR; vse do danes še vedno niso
ujeli ne generala Mladića ne Karađića niti Osame bin Ladna. Tudi Miloše-
vić in njegovi generali niso bili po operaciji The Allied Force (2000) odstra-
njeni z oblasti, ampak so jih le prisilili v umik s Kosova, kamor so nato
prišle sile KFOR. Pritiski, ki so se po tem Miloševićevem porazu nadalje-
vali, so skupaj s podporo protimiloševićevski opoziciji že leto za tem pri-
pomogli k zrušenju njegovega režima, za tem pa do sojenja v Haagu.
Edini vojni, ki sta – kot izjemi – po razpadu sistema bipolarnega ravnotež-
ja že od samega začetkaimeli radikalni cilj, da odstranita tiranska režima,
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141 V uradnih izjavah se niso omenjali geoenergetski vidiki, čeprav je bilo popolnoma
jasno, da se z vojaškim posegom v srednji Aziji in na Bližnjem vzhodu zagotavlja
baza nad srednjeazijskim in bližnjevzhodnim energetskim bazenom.
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sta bili druga zalivska vojna (od 19. marca do 20. aprila 2003), s katero sta
bili Sadamova klika in stranka Baas odstranjeni z oblasti, in vojna v Afga-
nistanu (2001–02), ko so talibane odstranili z oblasti. 

Odgovori na »kvintet« vprašanj, ki bodo opredelili prihodnost 
oboroženih sil in vojaške profesionalizacije

Spremembe, ki smo jih opisali, narekujejo, da bo v prihodnjih raziskavah,
ko se bo iskal odgovor, kaj storiti, da bi se sedanji vojaškoobrambni siste-
mi čim ustrezneje pripravili za izzive prihodnosti, treba odgovoriti na pet
temeljnih vprašanj: 
1. Kako se je do danes in kako se bo v prihodnosti spremenila fiziognomi-

ja vojne in oboroženega boja, v katerih bodo sodelovale oborožene sile? 
2. Kako se bo razvijal mednarodni terorizem in kako bo vplival na oboro-

ženi boj ter uporabo oboroženih sil?
3. Kako se bodo morale spremeniti sedanje oborožene sile, da bodo lahko

uspešno izvajale oboroženi boj v vojnah in oboroženih spopadih pri-
hodnosti? 

4. Kakšne bodo nove vojaške elite, ki se bodo vojskovale in bojevale v pri-
hodnosti?

5. Kako bodo spremenjene oborožene sile in njihove nove zmogljivosti
vplivale na položaj držav in ravnanje političnih vodstev, ki jih bodo vo-
dila? 

Odgovor št. 1: Skorajda med vsemi, ki se ukvarjajo z varnostnimi in
obrambnimi vidiki postbipolarnih sprememb, je doseženo soglasje o tem,
da v začetku tretjega tisočletja obstaja zanemarljivo majhna verjetnost, da
bi lahko prišlo do izbruha globalne medcelinske vojne z množično upora-
bo jedrsko-biološko-kemičnih orožij, za kakršno sta nekoč oba bloka sko-
raj pol stoletja oboroževala in urila svoje sile. Strokovnjaki v razvitih drža-
vah pri srednjeročnih predvidevanjih soglašajo, da bodo v naslednjih
dvajsetih letih v svetu prevladovale t. i. male vojne142. Danes so se vse raz-
vite države sporazumele, da lahko svoje nacionalne cilje dosežejo le z
medsebojnim sodelovanjem na vseh področjih (vključno z obrambnim),
pri čemer sta politična in gospodarska stabilnost pogoj njihovega skupne-
ga napredka. Kazalec novega ozračja je, da so bile od razpada sistema
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142 Predvidevanja temeljijo na tem, da edina preostala velika sila nima proti sebi države,
ki bi jo lahko ogrožala. Tisti, ki iščejo zgodovinske analogije, zdajšnji položaj ZDA
primerjajo s tistim na prelomu 19. v 20. stoletje, ko so ZDA vodile »majhne vojne za
mir« s kazenskimi ekspedicijami proti indijanskim plemenom, nato pa podobne
vojne na Kubi in na Filipinih. Celotna ameriška družba in država sta takrat delovali
povsem normalno, saj so Oborožene sile ZDA lahko opravile svoje naloge, ne da bi
država izvedla mobilizacijo (Max Boot: The savage wars of peace – small wars and the
rise of American power; Foreign Affairs, July/August 2002, str. 165).
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dvopolnega ravnotežja do leta 2003 vsako leto organizirane v povprečju
po 3 mirovne operacije (povprečje je izračunano tako, da je skupno število
mirovnih operacij med letoma 1991 in 2003 deljeno s številom let), med-
tem ko je podobno letno povprečje za obdobje od leta 1948 do leta 1990
štelo komaj 0,6 mirovne operacije. Očitno gre za zelo zgovorno razliko.

Stopnja novega vojaško naravnanega mednarodnega sodelovanja se je
zelo dobro videla med prvo in drugo zalivsko vojno (1991, 2003) ter med
operacijami ZDA in Nata proti Republiki srbski in ZRJ (1995, 1999), prav
tako pa med drugo zalivsko vojno (2003). Z ene strani so se v teh posegih
pojavile ad hoc vzpostavljene vojaške koalicije, kakršnih med hladno
vojno nismo poznali, z druge strani pa je pri ostalih večjih državah (ki
niso aktivno sodelovale v teh koalicijah) prišlo do tihega soglasja o tem,
da se v te posege ne vpletajo. Med operacijami na Bližnjem vzhodu in na
Balkanu ne LR Kitajska ne Ruska federacija nista pošiljali Iraku in ZRJ
protiletalskih in drugih oborožitvenih sistemov, zaradi česar bi se lahko
ponovili dogodki, znani med ameriškim posegom v Vietnamu v sedemde-
setih letih preteklega stoletja ali pa med arabsko-izraelskimi vojnami na
Bližnjem vzhodu. Nastop ruskega padalskega bataljona, ki je prehitel
ameriške enote na kosovskem letališču, je leta 1999 zanemarljivo vplival
na razvoj krize143. Tudi med drugo zalivsko vojno (2003) so se LR Kitaj-
ska, Ruska federacija in Francija ter Nemčija omejile zgolj na verbalne
proteste zaradi ameriškega vojaškega posega v Iraku, ne da bi Irak podpr-
le s pošiljkami orožja. Prav tako ni Iraku nobena država pošiljala vojaških
svetovalcev, vojaških inštruktorjev in prostovoljcev, kar se je pogosto do-
gajalo med hladno vojno, ko je državi, ki jo je napadel en blok, pomagal
nasprotni blok. Iz tega sledi, da se danes razvite države kljub občasnim
trenjem v njihovih medsebojnih odnosih skrbno ogibajo medsebojnemu
(ne)posrednemu konfrontiranju. Tudi kadar pod vplivom javnega mnenja
in (ali) opozicije protestirajo proti vojaškim posegom ZDA in njihovih za-
veznikov, so protesti formalni in nimajo bistvenega vpliva na potek in
končni rezultat ameriških vojaških operacij. 

Kljub dosedanjim miroljubnim in mirotvornim prizadevanjem medna-
rodne skupnosti danes nihče od vodilnih svetovnih politikov ne izključuje
globalnega razmaha mednarodnega terorizma niti možnosti, da bi terori-
sti pričeli uporabljati orožja za množično uničevanje144; prav tako pa ne
izključuje možnosti, da bi v nestabilnih delih sveta izbruhnile lokalne in
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143 Epizodo, ki je takrat vzbudila veliko večjo medijsko pozornost, kot jo je sploh zaslu-
žila, sta vsak iz svojega zornega kota opisala ameriški poveljnik Wesley Clark (Wa-
ging modern war; Oxford 2002) in diplomat Strobe Talbot (The Russia Hand – A me-
moir of Presidential diplomacy; USA 2002).

144 Teoretične analize so pokazale visoko ranljivost urbane civilizacije. Tako bi npr. na-
vadno lahko letalo poljedelskega letalstva, ki bi v lepem vremenu nad večmilijon-
skim mestom, kakršno je npr. Washington, namesto aerosola proti komarjem razpr-
šilo biološki agens vraničnega prisada oziroma viruse antraksa, bi okužilo 1 do 3
milijone ljudi (Richard Butts: Suicide for fear of death; Foreign Affairs, January/Fe-
bruary 2003, str. 34–43).



348

regionalne vojne z omejenimi cilji ter oboroženi spopadi nižje intenzivno-
sti. Pri tem obstoječega svetovnega letnega povprečja števila oboroženih
spopadov verjetno ne bo možno spustiti na nižjo raven od sedanje. Tudi
regionalnih vojn, kakršni sta bili prva in druga zalivska vojna (1991 in
2003), v prihodnje ne bo možno povsem izključiti, saj se oboroženi spopa-
di in krize, ki se periodično ponavljajo na Bližnjem vzhodu, v kašmirskem
predelu med Indijo in Pakistanom (ki sta oba jedrski sili), med obema Ko-
rejama, med LR Kitajsko in Tajvanom ipd., lahko zaostrijo. Prav tako se
ne da povsem izključiti možnosti ponovnega izbruha medetničnih oboro-
ženih spopadov, do kakršnih je v bližnji preteklosti prihajalo na območju
Balkana, Kavkaza, Bližnjega vzhoda in srednje Azije. 

Najverjetneje pa je, da bodo regionalne vojne med državami tudi vna-
prej ostale le občasne in da bodo tako kot doslej še vnaprej po številu pre-
vladovali lokalni oboroženi spopadi nizke intenzivnosti ter notranje vojne
med elitami v nestabilnih nerazvitih državah, saj so te s svojo nesposob-
nostjo reševanja notranjih gospodarskih, političnih, verskih in drugih
problemov postale »glavni generator« kriz in oboroženih spopadov, ki
bodo s svojimi posledicami še naprej ogrožale širše mednarodno okolje.
Njihova posledica bo nastanek množice novih držav, kar pomeni, da
bosta vzporedno potekala po eni strani proces gospodarske integracije
stabilnih gospodarsko cvetočih držav (v povezavah, kot so NAFTA, EU,
APEC, ASEAN, AFTA idr.)145, po drugi pa proces razpadanja večjih nesta-
bilnih večnacionalnih držav146. Te vojne, oboroženi spopadi in mednarod-
ni terorizem bodo zaradi svoje pogostosti in globalne razpršenosti v začet-
ku tretjega tisočletja (p)ostali glavna in najverjetnejša ovira za normalen
potek procesa globalizacije147. Če bo kaka država kršila prepoved o razvo-
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145 Poleg naštetih celinskih integracij so pomembne tudi regionalne. V bazenu Črnega
morja so v ta namen ustanovili tele institucije: BSTDB (Black Sea Trade and Develop-
ment Bank), BSEC (Black Sea Economical Cooperation), ICBSC (International Center
for Black Sea Cooperation), BSECIS (Black Sea International Secretariat) in kolegij zu-
nanjih in notranjih ministrov, ki skrbijo za boj proti terorizmu (Valeri Chechelashvili:
Black Sea Economic Cooperation;Perceptions,Turkey– July/August 2002, str. 197–207).

146 Na to tendenco opozarjajo raziskovalci raznih inštitutov. Tako sta Peter van Ham in
Richard Kugler iz Marshallovega centra leta 2002 opozorila, da globalizacija povzroča
»bifurkacijo« svetovnih razsežnosti, pri kateri stare delitve zamenjujejo nove, ki prej
niso bile znane. Predvsem sta poudarila, da vzpostavljanje novih gospodarskih,
znanstvenih, informacijskih povezav med uspešnimi državami, ki so imperativ globa-
lizacije, po eni strani vpliva na rast števila ranljivih točk, po drugi pa povzročajo pri
tistih, ki se ne morejo prilagoditi, nezadovoljstvo zaradi zaostajanja. V transnacional-
nem terorizmu sta prepoznala glavno grožnjo za uspešen potek globalizacije (We-
stern Unity and Transatlantic Security Challenge; The Marshall Center Papers, No 4
2002, str. 42–43).

147 Obsežno študijo o oviranjih procesa globalizacije je leta 2003 napisal nobelovec Jo-
seph Stiglitz; predstavil je nove vloge, ki bi jih morale prevzeti sedanje mednarodne
inštitucije, kot so OZN, Svetovna organizacija za delo (World Trade Organization),
Mednarodni denarni sklad (International Monetary Fond), Svetovna banka (World
Bank), Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) idr. (Globali-
zation and its discontents; Penguin Books 2002).
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ju orožij za množično uničevanje, lahko z veliko verjetnostjo domnevamo,
da bi lahko postala cilj selektivnih udarov po središčih razvoja orožij za
množično uničevanje148.

Značilno je, da bo v notranjih oboroženih spopadih tako kot doslej de-
lež oboroženega boja pogosto zelo nizek. Praviloma bodo po eni strani
najbolj pogoste različne oblike nasilja nad civilnim prebivalstvom, ki pod-
pira opozicijo, gverilce, separatiste ipd., po drugi pa neoborožene oblike
množičnega odpora civilnega prebivalstva, kot so npr. demonstracije, pro-
testi, bojkoti, stavke, sabotaže ipd. V teh oboroženih spopadih bo imel
oboroženi boj obrobno vlogo, saj bo le eden od vzvodov v kompleksnem
mehanizmu totalnega nasilja. Pogosto se bodo v teh spopadih, ki so jih
nekateri doslej imenovali »vojne vseh proti vsem« (filozof Hobbes jih je v
svojem znanem delu Leviathan imenoval bellum omnium in omnes), drugi
pa jih imenujejo »kaotične vojne«, vzporedno z oboroženimi silami države
pojavljale strankarske milice večjih strank, razne najemniške enote, pri-
vatne vojske korporacij (ki bodo varovale svoje imetje in proizvodnjo),
skupine teroristov, močno oborožene roparske skupine ipd. Primer Bosne
in Hercegovine (1992–1995), kjer se je tri leta med seboj spopadalo pet
različnih vojsk (JLA, Armada BiH, vojska HVO, redna HV, VRS in številni
paravojaki ter tuji najemniki in prostovoljci), nikakor ne bo ostal osam-
ljen149. Podoben je primer Kolumbije, kjer že desetletja vzporedno pote-
kajo trije oboroženi spopadi: prvi med revno državo in bogatim kartelom
ilegalne industrije narkotikov, ki ima zaradi visokih dobičkov lastno voj-
sko in »svobodna ozemlja«, kjer ima razvito sodobno logistično infra-
strukturo; drugi med državo in gverilci opozicijskega gibanja FARC, ki si
prav tako prizadevajo vzpostaviti svoja svobodna ozemlja in jih povezati v
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148 Drugi ameriško-britanski vojaški poseg proti Iraku (2003) kaže, da bi do takšnih eno-
stranskih vojaških posegov lahko tudi v prihodnje prišlo brez soglasja OZN. Države,
ki bi se počutile ogrožene zaradi razvoja orožij za množično uničevanje in so že v
miru sprejele doktrine preventivne obrambe (ZDA, Izrael, Rusija), verjetno ne bodo
vedno pripravljene na zamudne procedure v OZN in na morebitna veta v Varnost-
nem svetu, ker bi v tem času tisti, ki bi razvijal takšna orožja, lahko dosegel prednost.
O preventivnih vojaških posegih te vrste je pisal direktor ameriškega centra za
obrambne informacije (Center for Defense Information) Daniel Smith že januarja
2002 (The Defense Monitor), a je njegovo takratno črnogledo napoved večina stro-
kovnjakov označila le kot psihološki pritisk. Ko pa se je v prvem četrtletju 2003 v
praksi pokazalo, da so ZDA in Velika Britanija opravile vojaški poseg proti Iraku na
podlagi zelo dvomljivih obveščevalnih podatkov (glavno vlogo »zanesljivega vira« so
imeli iraški disidenti na čelu s predsednikom Iraškega nacionalnega kongresa Čalabi-
jem, ki so namerno prirejali in »napihovali« podatke o nekdanjih iraških programih
za proizvodnjo orožij za množično uničevanje, ker so skušali za vsako ceno doseči
zrušenje režima Sadama Huseina). Zdaj se vidi, da je bila Smithova napoved povsem
točna in da bi takšne vojaške posege ali pa zgolj selektivne udare po izbranih ciljih
lahko pričakovali tudi v prihodnje. Mednarodna skupnost bo v takšnih primerih po-
stavljena pred izvršeno dejstvo.

149 Thomas Adams: Private Military Companies: Mercenaries for the 21st Century; Small
Wars and Insurgencies, No 2-2002, str. 54–67.
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novo »revolucionarno državo«; tretji pa med »samoorganiziranimi silami«
nasprotnikov FARC-a, ki s svojimi paravojaškimi enotami pogosto deluje-
jo izven nadzora državnih oblasti, pri čemer izvajajo podobne akcije kot
gverilci FARC-a in si prizadevajo potisniti gverilce z ozemelj, kjer so vzpo-
stavili svoje enklave150.

Kar zadeva vojne, v katerih sodelujejo razvite države, se prav tako opa-
zijo nekatere nove značilnosti. V teh vojnah pogosto ni cilj, da bi nasprot-
nika vojaško uničili in okupirali njegovo ozemlje, ampak da bi ga le nape-
ljali na to, da bi spremenil svoje ravnanje; nasprotnika naj bi spotaknili,
da bi padel, potem pa raziskal vzroke, zakaj se mu je to zgodilo; izgublja
naj čas in zamuja z odločitvami ter se ukvarja sam s sabo; v vsem tem je le
majhen delež oboroženega boja, ampak je glavni namen, da bi nasprotni-
ka prehiteli in dosegli časovno prednost pred njim, taka prednost pa je
praviloma tudi materialna. Primera takšnega ravnanja razvitih držav sta
prva (1991) in druga zalivska vojna (2003), ko so LR Kitajska, Francija,
Nemčija in Ruska federacija s svojimi ukrepanji v OZN in z diplomatski-
mi pobudami poskušale kar se da odložiti vojaške posege koalicijskih sil
proti Iraku, da bi ohranile status quo, oziroma ohranile in utrdile nacio-
nalne gospodarske in druge interese na Bližnjem vzhodu ter v arabskem
svetu sploh. Toda ko so leta 2003 ameriško-britansko-avstralske sile v
Iraku z vojaško zmago uspešno dosegle cilje in so ZDA po izvršenem dejs-
tvu dale vsem jasno vedeti, da bodo zmago same izkoristile za svoje
dolgoročne gospodarske in druge cilje (predvsem za dosego miru med
Izraelom, Palestinci in arabskimi državami), so se naštete nasprotnice vo-
jaškega posega pričele hitro in prožno prilagajati novi stvarnosti.

Pomembno je, da bo vsaj v začetku tretjega tisočletja na oborožene spo-
pade zelo verjetno bolj vplivalo to, kar se bo dogajalo v nestabilnih drža-
vah, kot pa kar se bo dogajalo med državami. Strateška jedrska orožja, ki
so v obdobju hladne vojne lahko uspešno odvračala supersili od nepo-
srednega spopada, bodo imela v takšnem okolju omejeno vlogo in upo-
rabnost. Teroristične organizacije imajo namreč svojo infrastrukturo raz-
pršeno tudi na ozemljih ameriških zaveznikov (Egipt, Savdska Arabija,
Pakistan, Indonezija), pri čemer je znano, da se njihovih dejavnosti ne da
ustaviti z grožnjami z maščevalnimi jedrskimi udari. Zaenkrat v ZDA in v
Ruski federaciji razmišljajo predvsem o tem, kako bi razvili novo genera-
cijo jedrskih orožij z minimalnimi bojnimi konicami, da bi jih lahko pre-
ventivno uporabili za selektivno uničevanje terorističnih baz ali (in) sre-
dišč za razvoj orožij za množično uničevanje ter drugih podobnih ciljev
(skladišč, laboratorijev, učnih centrov ipd.) na ozemljih možnih nasprotni-
kov iz nekdanjega tretjega sveta. Predvsem delajo poskuse s podzemnimi
eksplozijami in lokalnimi seizmičnimi učinki, da se ne bi v rajonih terori-
stične podzemne infrastrukture zgodile ekološke katastrofe in da ne bi
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150 Max Manwaring: Non-State Actors in Colombia – Threat and Response – Studies in
Assymetry; Strategic Studies Institute 2002.
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prišlo do večjih izgub med civilnim prebivalstvom151. Načelo selektivnosti
se pri tem ne zožuje le na področje uporabe jedrskega orožja, ampak zaje-
ma tudi selektivnost na področju vodilnih ljudi, ki jih želijo izločiti (med
operacijami proti ZRJ so bombardirali stanovanjske objekte Slobodana
Miloševića, v Iraku pa predele, kjer naj bi po podatkih bival Sadam Hu-
sein), selektivnost enot, ki jih želijo onesposobiti (med napadi na ZRJ so
bile to enote na Kosovu, v Iraku pa enote Revolucionarne garde), selektiv-
nost elementov infrastrukture (v ZRJ so sistematično uničili vse pomem-
bnejše mostove in rafinerije, v Iraku so – prav nasprotno – mostove in ra-
finerije hitro osvojili, ker so morali ostati celi za povojno obnovo) itd. 

Izredno pomembno je, da danes opazimo veliko razliko med vojnami,
ki so jih nekoč vodile ZDA, in vojnami, v katerih so sodelovale po razpa-
du dvopolnega sistema. V nasprotju z nekdanjimi vojnami, ki so jih že na-
črtovali tako, da bi bile nasprotnikove izgube v živi sili, vojaški tehniki in
infrastrukturi čim večje, lastne izgube pa čim manjše, si v novih vojaških
posegih prizadevajo doseči cilje s čim manjšimi obojestranskimi izguba-
mi, še posebno pa s čim manjšimi izgubami med civilnim prebivalstvom.
To prizadevanje je bilo v osnovnih obrisih mogoče čutiti že v prvi zalivski
vojni (1991), saj Bagdada, Basre, Mosula in drugih iraških mest niso bom-
bardirali z bombnimi preprogami tako kot nemška in japonska mesta
med drugo svetovno vojno ali pa Hanoj v sedemdesetih letih 20. stoletja.
Z novim načinom so potem nadaljevali tudi med operacijami Nata proti
ZRJ (1999) ter zavezniškimi operacijami v Afganistanu (2001/02) in v
drugi zalivski vojni (2003). Nekdanji primeri pokolov, ko je v samo enem
zračnem napadu na gosto naseljena mesta izgubilo življenje na desettiso-
če prebivalcev, se v postbipolarnem obdobju niso več ponavljali.

Kot odgovor razvitih držav (ki imajo glavno vlogo v mednarodni skup-
nosti) na oborožene spopade in morebitne vojne bodo tudi v prihodnje
sledili posegi mirovnih sil, kar pomeni, da bodo oborožene sile stabilnih
razvitih držav morale imeti specializirane kontingente, ki bodo univerzal-
ni; to pomeni, da bodo ti kontingenti morali biti težiščno pripravljeni za
oboroženi boj, prav tako pa bodo morali biti pripravljeni, usposobljeni in
opremljeni za dušenje vojn oziroma za globalne posege v obliki mirovnih
in mirovnim podobnih operacij, ki bodo drugačne od klasične vojne
(Operations Other Than War). V teh akcijah se oborožene sile, ki bodo iz-
vajale posege, ne bodo znašle iz oči v oči s konvencionalnimi armadami,
ampak z gverilci, teroristi, atentatorji, kriminalci, tihotapci, ponarejevalci
denarja, demonstranti, izvajalci etničnega, rasnega ali verskega«čiščenja«,
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151 V ZDA so sicer že v času hladne vojne razvili jedrske bojne glave z močjo do 5 Kt, a
so danes neuporabne za napad na podzemne baze teroristov, laboratorije za proi-
zvodnjo kemičnega in biološkega orožja ipd. Vzrok je v preveliki kontaminaciji, ob
eksploziji. Sedaj se dela pri konstrukciji kompaktnih bojnih glav, ki bi se lahko prebi-
le v veliko globino, tam pa eksplodirale tako, da iz lijaka ne bi vrglo nobenega mate-
riala in tudi ne bi prišlo do s tem povezane radiacijske kontaminacije. Nova bojna
glava je v angl. opisana kot »robust nuclear earth penetrator« (Ben Friedman: Mini-
nukes, bunker-busters, and deterrence; The Defense Monitor, May 2002).
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udeleženci državljanskih vojn ter vojnimi zločinci, spopadi med različni-
mi etničnimi, religijskimi ali drugimi skupinami in elitami ipd. S tem se
bo odprla pot za rast števila spopadov nizke intenzivnosti152. Oborožene
sile naj bi hitro in uspešno končale tudi takšne vojne in oborožene spopa-
de in imele pri tem čim manjše izgube. Od tod nujnost, da bodo morale v
sestavi sodobnih oboroženih sil delovati tudi skupine specialistov za t. i.
nekonvencionalno vojskovanje in za tajne akcije v strateški globini ozem-
lja zavezniških, nevtralnih in sovražnih držav.

Odgovor št. 2: Najti odgovor na vprašanje, kako se bo razvijal medna-
rodni terorizem, je pomembno zato, ker je povezan s tem, kako bodo mo-
rale nanj reagirati oborožene sile. Dejstvo je namreč, da je v prvih letih
tretjega tisočletja mednarodni terorizem postal tako pomembna grožnja,
da mu je predsednik ZDA George Bush ml. napovedal svetovno vojno153.
Mednarodni terorizem ni več samo pojav, s katerim se ukvarjajo zgolj var-
nostne službe in policija, ampak se z njim najresneje ukvarjajo tudi obo-
rožene sile in vojaška strategija. Iz minulih vojn je dobro znano, da so
mnoge oborožene sile v odgovoru na teroristične napade zelo pogosto sle-
dile prepričanju, da se je teroristom možno učinkovito postaviti po robu
samo simetrično – s še večjim terorizmom; to je navsezadnje zaradi njiho-
ve akcije in nasprotnikove reakcije pripeljalo do tega, da je množični teror
v obliki povračilnih bombardiranj gosto naseljenih mest ali množičnih
ustrelitev talcev učinkoval na vojno podobno, kot če bi z bencinom gasili
požar. 

Zaradi takšnega ravnanja je že v drugi svetovni vojni množični teror, ki
so ga proti nasprotnikovemu civilnemu prebivalstvu organizirale države s
pomočjo specializiranega dela oboroženih sil (strateški bombniki, rakete
velikega dosega), postal vsakodnevna sestavina vojskovanja in bojevanja.
Njegov vrhunec sta bili atomski bombi, ki so ju Američani vrgli na Hiroši-
mo in Nagasaki in s tem pospešili kapitulacijo Japonske. Institucionaliza-
cijo globalnega terorja v vojaški strategiji vidimo tudi danes v strateški
triadi, ki je samostojna sestavina oboroženih sil v ZDA, Veliki Britaniji,
Franciji in LR Kitajski, prav tako pa obstaja v pomanjšani in nepopolni re-
gionalni obliki tudi v Indiji, Pakistanu in Izraelu. Pričakujemo lahko, da jo
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152 Sintagma »nizka intenzivnost« ne pomeni, da bodo tudi izgube, ki jih bodo povzroča-
li gverilci ali teroristi, majhne. Primer posledic, do katerih bi prišlo, če bi uspešno na-
padli jedrsko elektrarno, je katastrofa v Černobilu, katere posledice še danes niso po-
vsem odpravljene. Tuji izvedenci vedno resneje opozarjajo na možnost, da bi teroristi
napadli kakšno od številnih jedrskih elektrarn (samo v ZDA jih je okoli sto) ali pa je-
drske odpadke uporabili za izdelavo »umazane bombe« (Jane’s Defense Weekly z
dne 31. 10. 2001, str. 4; A. Oppenheimer: The threat and response to »dirty bomb«;
Terrorism and Security Monitor, February 2003, str. 5–6).

153 Vsekakor je zanimivo, da so ga vojaški izvedenci kritizirali, saj se vojna da napoveda-
ti državi ali organizaciji, ne pa pojavu, kar terorizem brez dvoma je. Članek, ki sta ga
napisala ameriška obveščevalca David Shaughnessy in Thomas Cowan, zelo dobro
opisuje vojaški pogled na Bushevo napoved »svetovne vojne mednarodnemu teroriz-
mu« (The First War of the 21st Century; Military Review, November/December 2001,
str. 2–9).



353

bodo te države obdržale tudi vnaprej in jo uporabljale tako kot doslej
predvsem za to, da z njo potencialne napadalce odvračajo od tega, da bi
jim ogrozili življenjsko najpomembnejše nacionalne interese. Zaradi vse
večje natančnosti in vse večjih dosegov vektorjev za prenos jedrskih boj-
nih glav do ciljev lahko pričakujemo, da se bodo strateške jedrske sile kot
glavni vzvod državnega terorja številčno zmanjšale in da bodo njihovo šte-
vilo določili v nadaljevanjih pogajanj, ki so se doslej končala s sporazumo-
ma SALT, nato pa še START. 

Ko govorimo o »nedržavnem« terorizmu, je zelo pomembno podariti,
da se moderni terorizem razlikuje od tistega iz časa hladne vojne, to pa v
prvi vrsti po tem, da ga izvajajo nedržavne organizacije (samostojno ali ob
podpori nekaterih držav ali opozicijskih krogov v teh državah)154 in celo
nezadovoljni posamezniki, ki si s terorističnimi dejanji prizadevajo doseči
mednarodno odmevnost oziroma neko vrsto »marketinga«; druga razlika
je v tem, da se teroristična dejanja ne izvajajo več samo v imenu te ali one
ideologije, ampak pogosto v imenu te ali one vere, geopolitičnega koncep-
ta155, rase ali pa zato, da bi izsilili denar, dosegli odmevnost v sredstvih
množičnega obveščanja ipd. Tretja njegova značilnost je, da si teroristi
prizadevajo pridobiti orožja za množično uničevanje156, da bi z njimi pov-
zročili čim hujše izgube, razgalili nesposobnost oblasti ter jo v javnosti
predstavili kot neučinkovito. V nasprotju z anarhisti iz 19. stoletja, ki so
delali atentate na vodilne osebnosti vladajočih režimov, se sedanji terori-
sti odločajo za napade na množico »navadnih« civilnih prebivalcev; v pot-
niška letala, gledališča, cerkve, šole, vrtce, igrišča in druge objekte, kjer je
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154 Nedržavne organizacije so nacionalne ali mednarodne; za prve je značilno, da imajo
geografsko omejene cilje, medtem ko imajo druge regionalne ali globalne cilje.
Osama bin Laden je leta 1998 ustanovil Mednarodno islamsko fronto proti Judom in
križarjem (International Islamic Front against Jews and crusaders), v katero so po-
stopno vstopale druge nacionalne organizacije, pri čemer je bilo vodenje zelo ohlap-
no (leaderless resistance). Skupni ideološki povezovalec je bil boj proti heretikom, za
»sveto vero«. Formalni člani so bili egiptovska Gama’a al Islamiya, pakistanska Ja-
miat-ul-Ulema-e Islam, bagladeško Gibanje džihada ter dodatno še pakistanske Lash-
kar-e-Taiba, Harka-ul-Mujahideen in Sipah-e-Sahaba Pakistan. Neformalni člani so
bili iraški Ansar al Islam, filipinski skupini Abu Sayyaf in Moro Liberation Front, pa
Hezbolah, Hamas, Palestinski islamski džihad idr. O tej »teroristični konfederaciji«
je več pisala Jessica Stern (The Protean Enemy; Foreign Affairs, July/August 2003, str.
27–40).

155 Chris Dishman trdi, da so v času hladne vojne teroristi vero izrabljali v politične na-
mene, zdaj pa ocenjuje, da počenjajo prav nasprotno, oziroma da svoje akcije izvajajo
v imenu vere in torej politiko izkoriščajo v verske namene (Trends in Modern Terro-
rism; Studies in Conflict and Terrorism, No 22 1999, str. 357–362). Da ima le delno
prav, kaže Al Kajda, ki je razglasila geopolitični koncept, saj se bori za ustanovitev
verige kalifatov, ki bi se širili od zahodne Afrike prek severne Afrike, Bližnjega vzho-
da in srednje Azije vse do Indonezije.

156 V prvi vrsti gre za radiacijsko orožje (klasični eksploziv se uporabi za razpršitev jedr-
skih odpadkov, ki dolgoročno kontaminirajo velike površine in bi se to orožje zato
lahko imenovalo tudi »mutageno orožje«) in biološko orožje, ki ga je relativno eno-
stavno pripravljati tudi v manjših laboratorijih (Kenneth Shine: Bioterrorism; RAND
Review, Summer 2002, str. 54–55).
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veliko ljudi, nastavljajo mine, posegajo pa tudi po kemičnih bojnih sreds-
tvih (kot je to storila japonska verska sekta Aum Shinrikyo v napadu na
potnike tokijske podzemne železnice), bioloških bojnih sredstvih (kot so
bili napadi s klicami antraksa v pismih, ki so po 11. septembru 2001 zasu-
la številne urade v ZDA)157, napadih z računalniškimi virusi na naslove
vladnih ustanov ipd. Novo je tudi to, da so islamski skrajneži poskušali v
Mombasi konec leta 2002 iz zasede s prenosnimi protiletalskimi raketo-
meti sestreliti izraelsko potniško letalo158. 

Prav tako lahko kot četrto značilnost ugotovimo, da ima sodobni terori-
zem jasno izražene cilje – v žarišču njegovega interesa so napadi na mno-
žične civilne cilje159. Če sledimo ameriški študiji Patterns in Global Terro-
rism, lahko kot peto značilnost ugotovimo, da je bilo konec preteklega
stoletja kar 40 % vseh terorističnih napadov v svetu usmerjenih proti ame-
riškim državljanom; ZDA so vodilna sila procesa globalizacije, zato so
mnogi pričeli sodobni terorizem obravnavati kot neko vrsto decentralizi-
rane »globalne protiglobalizacijske gverile«. Kako ustrezna je ta prispodo-
ba, kažejo analize, po katerih okoli 50 pomembnejših terorističnih organi-
zacij160, ki imajo svoje infrastrukture razpršene v različnih delih sveta,
delujejo neodvisno druga od druge, – se opirajo na različne sponzorje in
se navdihujejo s skupnim imenovalcem – v čim večji meri škoditi ZDA, ki
jih večina teroristov šteje za glavnega sovražnika161. Prav dejstvo, da gre
za »mrežo« decentraliziranih terorističnih organizacij (združenih v Med-
narodni islamski fronti za sveto vojno proti Judom in križarjem oziroma
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157 Neil King: Anthrax Availibility Complicates U.S. Probe; The Wall Street Journal z
dne 15. 10. 2001, str. 7.

158 Jessica Stern: The Protean Enemy; Foreign Affairs, July/August 2003, str. 27–40.
159 Ta težnja je bila očitna že v času dvopolnega ravnotežja. Teroristi iz vrst indijskih sik-

hov so leta 1985 razstrelili kanadsko potniško letalo nad severnim Atlantikom (328
žrtev), nato je bilo leta 1988 nad Škotsko razstreljeno ameriško letalo, leta 1989 pa je
nad Čadom razstreljeno francosko potniško letalo (171 žrtev). To je bil le uvod v do-
godke v letu 2001 in kasneje.

160 V letopisu IISS (The Military Balance 2001/02, Table 39) je objavljen pregled oborože-
nih skupin, ki niso pod nadzorom držav in od katerih mnoge občasno izvajajo medij-
sko odmevne teroristične akcije. Seznam kaže, da je teh organizacij okoli 130. V
Evropi jih deluje okoli 20, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki okoli 45, v srednji
in južni Aziji okoli 10, v vzhodni Aziji in Avstraliji okoli 25, v Karibih in Latinski
Ameriki 6, v Afriki južno od Sahare pa okoli 20. Med temi skupinami so v Evropi naj-
bolj znane različne frakcije IRA, v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu pa različne
skupine islamskih skrajnežev. Isti vir ocenjuje, da imajo teroristične skupine v Evro-
pi okoli 15.000 pripadnikov, v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu pa okoli 60.000
pripadnikov.

161 Na to novo realnost in transnacionalnost sodobnega terorizma, ki se prek nacional-
nih meja širi na mednarodno prizorišče kot »novi dejavnik« mednarodnih odnosov,
opozarja ameriški izvedenec Paul Smith v članku o mestu in vlogi Al Kajde; iz gveril-
ske organizacije, ki se je sprva bojevala v Afganistanu proti sovjetski armadi, se je
kakor »metastaze« razsejala v globalno teroristično silo, ki je doslej izvedla številne
akcije v Afriki, vzhodni Aziji, Severni Ameriki in na Bližnjem vzhodu (Transnational
Terrorism and Al Qaeda Model; Parameters, Summer 2002, str. 33–45).
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International Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders – IIF)162

močno otežuje boj proti njim, saj uničenje ene mreže ali prodor v njene
vrste ne vpliva bistveneje na »mrežo« kot celoto. 

Da bi lahko z oboroženimi silami ustrezno delovali proti teroristom, je
je treba ugotoviti, kako delujejo oziroma katere vrste ciljev najpogosteje
napadajo. Izhodišče teroristov je, da so najobčutljivejši cilji v mestih, ker v
večini držav v mestih živi večina prebivalstva. Ker so prebivalci mest odvi-
sni od infrastrukture (električne energije, vodnega omrežja, transportne-
ga sistema, klimatskih naprav in informacijskih sistemov ter od oskrbe s
hrano) veliko bolj kot prebivalci podeželja, teroristi svoje akcije načeloma
izvajajo v ranljivih mestih; pri tem se opirajo tudi na dejstvo, da se v me-
stih veliko lažje prikrijejo, kot bi se lahko na podeželju. 

Odvisno od tega, ali gre za islamske skrajneže ali pa za baskovske, kor-
ziške, irske ali kake druge teroriste, se tudi prijemi, po katerih posegajo,
bistveno razlikujejo. Posebnost islamskih skrajnežev teroristov so samo-
morilski teroristični napadi, ki jih izvajajo bodisi posamezniki, ki se raz-
streljuje v lokalih, šolah, avtobusih, bodisi skupine, ki pri napadih na in-
frastrukturo uporabljajo za strmoglavljenje ugrabljena potniška letala,
osebne avtomobile, tovornjake ali čolne. V prvo možnost, ki je bila doslej
najbolj v uporabi, lahko uvrstimo spodkopavanje avtoritete oblasti, vzpo-
redno z rušenjem obstoječega družbenega reda in ustvarjanjem anarhič-
nega stanja ter ozračja strahu; akcije teroristov imajo v tej opciji cilj izzvati
reakcijo represivnih organov oblasti, ker samo ta prizadene prebivalstvo
in ga obrne proti oblasti. Dober primer takšnega delovanja so v Palestini
akcije Hamasa, ki sprožajo izraelske povračilne ukrepe na ozemljih pod
nadzorom oblasti Jaserja Arafata, s čimer so v očeh trpečega palestinske-
ga in sploh arabskega prebivalstva zmanjševali ugled tako Arafatu kot
Izraelcem. 

Druga možnost ni tako široka, ampak je osredotočena le na spremem-
bo oblasti in je zato usmerjena na kakšno bodisi vladno, bodisi opozicij-
sko politično stranko; tovrstne primere lahko danes vidimo v Peruju,
Egiptu, Mehiki idr. Tudi v mnogih drugih državah so nekatere stranke po-
segle po terorističnih metodah boja za oblast; posebno znane so maoistič-
ne frakcije komunistične partije. Tretja možnost je v bistvu usmerjena v
izsiljevanje podjetij in bank s povzročanjem materialne in (ali) finančne
škode; z napadi na občutljive točke teroristi demonstrirajo svoje zmoglji-
vosti,, nato pa od podjetij in bank zahtevajo odškodnino, da se takšne ak-
cije ne bi ponavljale. Tako pridobljena sredstva nato uporabljajo za naba-
vo orožja in financiranje klasičnih gverilskih aktivnosti. Posebno zvrst
tega kombiniranega načina delovanja je bilo možno zaslediti med vojnami
na območju nekdanje Jugoslavije; uradno neobstoječi posebni oddelki so
sistematično in selektivno ropali imetje pripadnikov ciljnih etničnih sku-
pin in požigali ali minirali njihove hiše, da bi jim onemogočili bivanje v
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162 Jessica Stern: The protean Enemy; Foreign Affairs, July/August 2003, str. 27–40.
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domačih krajih in jih prisilili v begunstvo. V četrti možnosti so glavni cilj
vojaške baze, skladišča, pomembne vojaške osebnosti ipd. To so uporab-
ljali in jo še uporabljajo islamski teroristi v Kašmirju; od časa do časa pa v
kombinaciji z gverilsko taktiko napadajo indijske vojaške enote ter se
umikajo na pakistansko ozemlje, da bi izzvali indijske zasledovalne akcije
in sprožili indijsko-pakistansko vojno, v kateri pričakujejo »zmago«. Na-
padom »samomorilskih tovornjakov« (napolnjenih z eksplozivom) proti
vladnim in vojaškim objektom v Čečeniji, Libanonu, Iraku in Afganistanu
je bil podoben samomorilski napad eksplozivnega čolna na ameriški ruši-
lec Cole v Jemnu. Peta opcija so atentati na pomembne osebnosti, da bi
pritegnili mednarodno pozornost. Med takšnimi svetovno odmevnimi ak-
cijami so bili v prvi polovici preteklega stoletja atentat na avstrijskega pre-
stolonaslednika Ferdinanda in njegovo soprogo Sofijo in ustaški atentat
na jugoslovanskega kralja Aleksandra in hkrati na francoskega zunanjega
ministra Barthouja med uradnim obiskom v Franciji, v drugi polovici pre-
teklega stoletja pa spektakularni atentati na indijske vodilne politične
osebnosti Mahatmo Gandija, Indiro Gandi in Radživa Gandija, ameriške-
ga predsednika Johna Kennedyja, egiptovskega predsednika Sadata in
vrsto drugih vodilnih osebnosti. 

Zaradi tako širokega spektra terorističnih dejavnosti in njihovega geo-
grafskega širjenja dobivajo oborožene sile v prihodnosti naloge na dveh os-
novnih področjih. Na področju obrambe države bodo morale oborožene
sile okrepiti varnostni sistem poveljstev (vključno z zagotovitvijo informa-
cijske varnosti), vojaških baz in infrastrukture strateške triade, z delom sil
pa nepretrgano sodelovati s civilno obrambo, z varnostnimi službami, poli-
cijo, carino, obalno stražo, množičnimi mediji ter raznimi ministrstvi in
tudi privatnimi varnostnimi agencijami. V ZDA poudarjajo nujnost stalne-
ga strateškega sodelovanja dela oboroženih sil (v prvi vrsti enot Nacional-
ne garde) z novoustanovljenim ministrstvom za domovinsko obrambo 
(Homeland Defense Department)163. V tem sklopu so v ZDA dobile po-
membno vlogo enote zračne obrambe (ki nadzorujejo zračni promet),
enote za elektronsko izvidovanje in vojaška varnostna služba, vključno z
vojaško policijo, nekaterimi inženirskimi enotami (specializiranimi za od-
krivanje in onesposabljanje nastavljenih min) in vojaškimi specialnimi
enotami (ki so specializirane za boj proti teroristom), prav tako pa tudi sa-
nitetne enote, enote za protijedrsko, protikemično in protibiološko izvido-
vanje in protipožarne enote. Vojaške enote so na ozemlju ZDA vsak dan po
11. septembru 2001 doslej za te naloge angažirale okoli 5.500 pripadnikov,
štabi in poveljstva pa so dodatno sodelovali na vajah s civilno obrambo.

Drugo področje, kjer bodo morale oborožene sile delovati ofenzivno, so
vojaške operacije v inozemstvu; pri tem ne gre le za delovanje obveščeval-
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163 Podrobnejši pregled dejavnosti oboroženih sil v protiterorističnih dejavnostih na
ozemlju ZDA je dal ameriški raziskovalec Richard Brennan v članku o novi vlogi in
novih nalogah KOV ZDA (U.S. Army Finds Its Role at Home Up for Grabs, str.
46–47; RAND Review, Summer 2002).
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ne službe, ki se bo morala ukvarjati tudi z analizami nedržavnih teroristič-
nih organizacij, ampak gre tudi za napade na teroristične baze, centre za
urjenje, poveljniška mesta in druge elemente teroristične infrastrukture v
inozemstvu. Ameriška nova doktrina preventivne obrambe gradi na tem,
da lahko ZDA obdržijo strateško pobudo samo, če bodo proti teroristom
in njihovim sponzorjem delovale ofenzivno. Za to vrsto nalog bodo v prvi
vrsti potrebne posebno izurjene specialne sile (Special Forces) in hitro
premične desantne enote, ki bodo skupaj s specialci delovale na sovražni-
kovem ozemlju. V tem sklopu v ZDA kot novo paradigmo uspešnega delo-
vanja oboroženih sil izpostavljajo operacijo Trajna svoboda, s katero so
leta 2001 v izredno kratkem času in z minimalnimi izgubami na izredno
težavnem goratem ozemlju Afganistana likvidirali talibanski režim in
baze Al Kajde. 

Glavno vlogo v tej operaciji so imeli ameriške obveščevalne službe in
pripadniki specialnih sil vseh treh zvrsti oboroženih sil. V nasprotju z vo-
jaško obveščevalno službo (DIA) in specialci oboroženih sil, ki so po zrač-
nem infiltriranju neposredno delovali v globokem strateškem zaledju tali-
banov, so pripadniki CIA in inštruktorji iz vrst specialnih sil, ki so delovali
na ozemlju protitalibanske uzbeško-tadžiške Severne zveze, imeli nalogo
motivirati in organizirati te sile za glavni frontalni udar. S takšno ad hoc
koalicijo in z vključitvijo ruskih obveščevalnih in varnostnih služb v logi-
stično podporo Severni zvezi (Severna zveza je namreč že pred tem imela
sovjetske oborožitvene sisteme, ki so ostali tam po umiku sovjetske arma-
de) ter z nepretrganimi dnevno-nočnimi letalskimi bombardiranji taliban-
skih položajev in sil (letala in bombe so na cilje usmerjali pripadniki spe-
cialnih enot z laserskimi označevalniki) so v dvomesečni operaciji uspeli
popolnoma razbiti talibanski režim in Al Kajdo. Vzporedno so potekale
tajne operacije podkupovanja plemenskih poglavarjev, ki so poskrbeli, da
je večji del pripadnikov talibanskih enot dezertiral in prepustil vodje njiho-
vi usodi. Ključno vlogo v operaciji so imeli podtalno delovanje ameriških
tajnih služb (ki so se oprle na emigrante povratnike), delovanje ameriških
specialcev v zaledju talibanov in frontalni pritisk Severne zveze. 

Odgovor št. 3: Kar zadeva Evropo, je očitno, da proces gospodarske in-
tegracije evropskih držav v Evropsko unijo ne poteka mimo njihovega
obrambnega in varnostnega sodelovanja, katerega steber sta Nato in tran-
satlantske povezave. Novo je to, da za obrambo Evrope niso več potrebne
množične »evrocentrične« redne oborožene sile; to velja tudi za množične
rezervne enote, ki so nekoč pomenile glavnino oboroženih sil vseh evrop-
skih držav. Celo za regionalne klasične vojne, v katerih bi sodelovale čla-
nice Nata, ne bodo več potrebne velike armade, saj so, na primer, moder-
ne informacijsko podprte intervencijske sile, ki so med zalivsko vojno
(1991) uspešno posredovale proti klasični milijonski armadi Iraka, imele
le sedmino moči sil, s kakršnimi je Nemčija v drugi svetovni vojni napad-
la Sovjetsko zvezo. Podobno se je ponovilo med drugo zalivsko vojno
(2003), ko so bile zavezniške sile približno trikrat šibkejše od sil v prvi
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zalivski vojni in so premagale iraško vojsko vzlic temu, da so bile od nje
številčno dva- do trikrat šibkejše.

Očitno je torej, da danes za boje v Evropi niso več potrebne množične
oklepnomehanizirane enote; potrebno je manjše število v trenutku pri-
pravljenih zračnodesantnih, pomorskodesantnih in zračnopremičnih ok-
lepnomehaniziranih enot vrhunske kakovosti in potrebna so pomorska in
zračna transportna sredstva za njihovo hitro premeščanje do kriznih ob-
močij daleč od Evrope, ZDA in drugih razvitih držav. Med prvo in drugo
zalivsko vojno je bil temeljni vzvod prav ta pomorsko-zračni medcelinski
manever, brez katerega v prvi vojni Sadama Huseina ne bi mogli prisiliti,
da bi zapustil Kuvajt, v drugi pa ga poraziti. V obdobju globalizacije se
morajo torej tudi oborožene sile evropskih držav usposobiti za globalno
mobilnost in za izvajanje operacij izven nacionalnega ozemlja oziroma
ozemlja držav Nato. 

Dosedanje razprave o tem, kakšne naj bi bile evropske oborožene sile,
so se strnile v ugotovitev, da Evropa ne bi smela slepo posnemati ZDA, saj
ne teži po globalni vojaški prevladi, niti ne želi prevzeti vloge vodilne sile
globalizacijskih procesov ali posredovati na azijskem kriznem loku (arc of
crisis), kjer so se angažirale ZDA. V tem sklopu se omenja, da bi evropske
sile za hitro posredovanje (Rapid Reaction Force) morale imeti 25.000–
50.000 pripadnikov, ki bi bili v primeru izbruha kriz ali vojn pripravljeni
za takojšnjo uporabo na obrobju Nata164. 

Ko iščemo odgovor na vprašanje, kakšne naj bi bile divizije in (ali) bri-
gade te nove globalno premične vojske, se je koristno spomniti na Napo-
leonov odgovor v začetku 19. stoletja. Da bi takratnim francoskim divizi-
jam dal čimveč avtonomnosti, njihovim samoniciativnim in kreativnim
poveljnikom pa v roke čim bolj prožno »bojno orodje », je v diviziji združil
pehoto, artilerijo, konjenico in inženirce; s tem je poveljnikom divizij
omogočil, da so delovali veliko samostalneje in prožneje od svojih pred-
hodnikov, ki so imeli le »čiste rodovske« enote (pehotne, konjeniške, arti-
lerijske ipd.). Tako oblikovane »univerzalne« divizije, sestavljene iz enot
več rodov kopenske vojske, je nato po potrebi povez(ov)al v korpuse, pri
čemer so bili število in vrste divizij v korpusih odvisni od naloge, nasprot-
nika in značilnosti bojišča. 

Na primeru sedanje ameriške mehanizirane divizije in njenih brigad
lahko ugotovimo podobno težnjo k »univerzalizaciji«, saj ima že brigada te
divizije v svoji organski sestavi poleg tankovskega bataljona, treh bataljo-
nov oklepne pehote, bataljona samovozne artilerije in logističnega bataljo-
na tudi bataljone transportnih in jurišnih helikopterjev. Na podobne usme-
ritve naletimo tudi v ameriški mornariški pehoti (kjer se mornariška
pehota združuje z jurišnimi desantnimi čolni, ladjami na zračno blazino in
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164 Navedli smo zgornjo in spodnjo mejo, ki jo v študiji o transatlantski varnosti navaja-
ta tudi raziskovalca Marshallovega centra Peter van Ham in Richard Kugler, ko pišeta
o kompatibilnosti sil, ki jih ima na voljo zavezništvo Nato (Western Unity and the
Transatlantic Security Challenge; The Marshall Center Papers, No 4 2002, str. 38).
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helikopterji) in v taktičnih enotah sodobnih armad drugih držav. Združe-
vanje kopenske in letalske komponente je torej v kopenski vojski doseglo
že raven brigade, pri tem pa v prve brigade že uvrščajo tudi brezpilotna le-
tala. Novo je, da so nižje taktične enote opremljene in izurjene tako, da se
iz njihovih temeljnih enot lahko sestavijo »moduli«, ki se nato medsebojno
kombinirajo. Lep primer za ponazoritev je sestava ameriške glavne opera-
tivne grupacije, ki je v drugi zalivski vojni imela nalogo, da se čez puščavo,
nato pa skozi medrečje mimo Karbale hitro prebije do Bagdada; sestavlje-
na je bila iz mehanizirane divizije in zračnodesantne jurišne divizije.

Načrt »preobrazbe Kopenske vojske« ZDA zajema spremembe na po-
dročju sestave enot, njihovega urjenja, bojne pripravljenosti in bazira-
nja165. Zasnovan je na tem, da ZDA ne morejo vnaprej vedeti, kje in kdaj
v bližnji prihodnosti bodo morale uporabiti svoje enote; prav zato mora
»transformacija« zagotoviti, da se bodo enote lahko hitro prebazirale z
mirnodobnih lokacij na krizno območje in tam uspešno delovale166. Te-
melj za globalno premičnost kopenske vojske so večje baze, ki bodo tudi
vnaprej razporejene na vseh celinah v soglasju z državami gostiteljicami.
Tam bodo tudi v miru razporejeni štabi, zaledne enote, zaloge, centri za
zveze in obveščevalne enote, ki bodo stalno izvajali vaje in bodo v visoki
stopnji pripravljenosti; ob krizah pa jim bodo dodeljene enote, ki bodo na
krizna žarišča premeščene iz ZDA ali iz sosednjih con. Okoli baz bodo
razporejena oporišča s poligoni, ki jih bodo uporabljali le občasno za vaje
ali ob krizah. 

Novi koncepcijski dokument (Army Vision 2010), ki v grobih obrisih
začrtuje razvoj kopenske vojske do obdobja 2025–2030, predvideva, da bo
imela vsega skupaj 62 brigad, kar se bistveno ne razlikuje od sedanjega
stanja. Razlika pa je kakovostna: najprej bodo uvedli prehodne brigade
stryker, nato pa bodo po letu 2010 začeli uvajati brigade novega tipa, ki
bodo zamenjevale sedanje brigade in brigade Nacionalne garde, ki jih
bodo razpustili. V nasprotju s sedanjimi brigadami, ki nimajo težkih oro-
žij za podporo, ker jih ima v svoji sestavi divizija, bodo brigade novega
tipa imele v svoji organski sestavi tudi težka orožja za podporo, zaradi če-
sar bodo torej samostojnejše (od sedanjih brigad, ki so odvisne od divizij-
ske podpore). Bistvena sprememba bo tudi v tem, da bodo do leta 2030
postopno razpustili 30 brigad v sedanjih divizijah kopenske vojske ter 22
brigad v sestavi Nacionalne brigade in jih zamenjali z brigadami novega
tipa. Prva divizija novega tipa naj bi bila vzpostavljena leta 2012, prvi kor-
pus novega tipa pa leta 2015. Oborožene sile bodo tudi naprej morale biti
sestavljene iz zvrsti tako, da se bodo posamezne zvrsti ahko skladno an-
gažirale tako na nacionalni kot na koalicijski ravni pri uresničevanju
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165 A. Medin: Koncepcija stroitel’stva suhoputnyh vojsk SŠA novogo tipa; Zarubežnoe
voennoe obozrenie, No 3 2004, str. 26–30.

166 D. A. Volodin: Transformacija vooružennyh sil SŠA; Nezavisimoe voennoe obozre-
nie, No 19 2004, str. 2.
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skupnih ciljev. ZDA se zavedajo, da bodo njihove oborožene sile morale
biti v prihodnosti še hitrejše pri posredovanjih v oddaljenih predelih
sveta, ker je v kritičnih primerih samo s pravočasnimi in hitrimi posegi
mogoče zadušiti grožnje, še preden se razplamtijo in razširijo v oborožene
spopade večjih razsežnosti. Izredno pomembno vlogo imajo pri tem stra-
teško transportno letalstvo in transportne ladje, kajti samo z njimi je mo-
goče zagotoviti hiter globalni manever ostalim silam. Kar zadeva zračno
moč, se je v obdobju pobipolnosti pokazalo, da ameriški zavezniki niso
bili vedno pripravljeni omogočiti ZDA uporabo svojih letalskih baz. Edina
uspešna možnost v takšnih primerih je bila uporaba palubnega letalstva z
letalonosilk in strateških bombnikov iz baz v ZDA, ki so se opirali na lete-
če cisterne, da so jim podaljševale operacijski radij. Te sile so uspešno do-
polnjevale površinske ladje in podmornice, oborožene z manevrirnimi ra-
ketami velikega dosega (tomahawk), idealnimi za napade na cilje v conah
z močno nasprotnikovo zračno obrambo. Ker je mogoče ob relativno
majhnih kopenskih enotah doseči visoko energijo v napadih le z večjo hi-
trostjo, kot pa jo uspeva dosegati nasprotnik, se bo vključevanje vse večje-
ga števila helikopterjev v kopensko vojsko in mornariško pehoto nadalje-
valo. To se je pokazalo že v drugi zalivski vojni (2003), ko so helikopterji
kopenske vojske in mornariške pehote v povprečju opravili okoli 1.000
poletov dnevno, v čemer so se izenačili z letali taktičnega in strateškega
letalstva.

Specifične naloge oboroženih sil v sodobnih oboroženih spopadih v
razpadajočih državah so povezane z odkrivanjem in pregonom teroristov,
gverilskih skupin, kriminalcev vseh vrst, lovom na vojne zločince, odkri-
vanjem skritih zalog orožij in streliva, zavarovanjem komunikacij in druge
infrastrukture, reševanjem ogroženih prebivalcev, odkrivanjem in razmi-
niranjem minskih polj, uničevanjem pridelka kultur, iz katerih se pridobi-
vajo surovine za proizvodnjo narkotikov, ipd. Ker klasične motorizirane,
mehanizirane in desantne enote zaradi svoje množične bojne tehnike niso
usposobljene za boj moža na moža in za bojevanje v gosto naseljenih civil-
nih središčih, bodo vse oborožene sile morale še vnaprej imeti v svoji se-
stavi tudi lahko pehoto in razvijati tudi specialne enote (Special Forces) za
delovanje v nasprotnikovem zaledju167. 
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167 V zvezi z enotami za posebna bojna delovanja (Special Forces) je treba poudariti, da
jim pomen vse bolj narašča. Na to ne kaže le dejstvo, da so v ZDA upokojenega po-
veljnika teh enot aktivirali in postavili za poveljnika kopenske vojske, ampak tudi
stalna rast proračunskega dela za razvoj, urjenje in opremljanje teh enot. Od leta
1984, ko je bil njihov proračun komaj milijardo ameriških dolarjev, je do leta 1990
narastel na 3 milijarde dolarjev in ostal tak vse do danes. Če se upošteva, da je v teh
enotah le okoli 3 % vseh pripadnikov oboroženih sil, se tudi po vloženem denarju
vidi, da jim raste pomen. Vse bolj pomembni postajajo predvsem zaradi vloge v seda-
nji ameriški »protiteroristični vojni« in v »tajnih operacijah« proti razpečevalcem in
tihotapcem narkotikov (Strategic Assessment 1996,Chapter twelve ; National Defen-
se University – Institute for National Strategic Studies).
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Odgovor št. 4: Očitno so v vseh razvitih državah na sedanji stopnji raz-
voja obrambnih sistemov oblikovali poklicne vojske; to pomeni, da so v
enotah sedanjih zmanjšanih oboroženih sil plačani vsi pripadniki vojske –
od navadnega vojaka prek podčastnikov do častnikov168. Ženske so prev-
zele številne funkcije tudi v bojnih enotah in ne samo v enotah za pod-
poro; leta 2001 je bil delež žensk v Oboroženih sil ZDA 14-odstoten, v
Kanadi 12-odstoten, v Veliki Britaniji 8-odstoten in na Nizozemskem 8-od-
stoten. Zapleteni in obsežni sofisticirani oborožitveni sistemi, s katerimi
so opremljene in oborožene sodobne armade, narekujejo, da je treba v
vojski imeti vse bolj izobražene vojake in da bi moral naraščati delež viso-
ko strokovno (univerzitetno) izobraženih kadrov, med katerimi bi morali
biti na prvem mestu ljudje s politehnično izobrazbo169. Zato v ZDA zadnje
čase posvečajo večjo pozornost novačenju poklicnih vojakov in skušajo
kandidate pridobivati že med dijaki srednjih šol170. Ker pa takšne kadre
iščejo tudi gospodarstvo in druge dobičkonosne panoge, medtem ko so v
vojski tako v miru na intenzivnih vajah kot v vojni izpostavljeni večjim
obremenitvam in hujšim nevarnostim, se denarni sprejemki in nagrade
teh ljudi – še posebno pa takrat kadar so angažirani v vojnah (ali v bazah
v tujini) – precej drugačni, kot pa jih imajo strokovnjaki enake izobrazbe
v civilnem sektorju. 

Prav tako se razlikujejo tudi obveznosti države do vojakov, ki morajo
zaradi dobljenih ran in poškodb ali ker ne izpolnjujejo več zdravstvenih
zahtev, zapustiti oborožene sile. Novost je tudi to, da v oboroženih silah
še vedno raste delež civilnih oseb (»neuniformiranih pripadnikov«), ki za
potrebe bojnih enot opravljajo logistične in druge naloge. Kako se obrača
ta trend, veliko povedo besede nekega pomembnega ruskega generala o
sestavi nove poklicne ruske vojske, češ da bodo v njej kar tretjino sestave
štele civilne osebe171. 
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168 Teroristični napad Al Kajde na cilje v ZDA je mnogim izvedencem sprožil kritična
razmišljanja o tem, ali bi bilo v novih razmerah ustreznejše, če bi se ZDA vrnile na
splošno vojaško obveznost za vse državljane. Ameriški analitik Christopher Brian je
ugotovil, da pri sedanji številčnosti ameriških oboroženih sil (okoli 1,5 milijona pri-
padnikov) in številu tistih, ki bi zaradi starosti bili vojaški obvezniki, vojska sploh ne
bi mogla poskrbeti, da bi vsi obvezniki odslužili vojaški rok, ker jih je veliko preveč.
Vrhu tega vojska tega tudi ne bi zmogla s sedanjim proračunom, pa čeprav bi del ob-
veznikov odslužil rok v humanitarnih civilnih institucijah (bolnice, vrtci, Rdeči križ
ipd) (A 21st century draft will not work; USNI Proceedings, September 2002, str.
95–96).

169 Stvarnost je precej drugačna od zahtev vojaških voditeljev, saj v bogatih družbah šo-
lani ljudje iščejo zaposlitev tam, kjer so višji prejemki in boljše življenjske razmere.
Ameriški raziskovalec James Murphy je ugotovil, da je v ZDA odstotek univerzitetno
izobraženih ljudi v kopenski vojski 5-krat nižji kot v civilni družbi, v letalstvu trikrat
nižji in v mornarici kar 9-krat nižji kot v civilni družbi. S tem je dokazal, da je vojska
privlačna le za tiste, ki ne morejo doseči vse višjih standardov trga delovne sile (Ex-
pand education for sailors; USNI Proceedings, February 2003, str. 57–59).

170 Dr Stephen Regan: Recruiting starts in the high school; USNI Proceedings, February
2002, str. 108).

171 Beograjska Politika z dne 9. marca 2002, str. 4.
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Tak zasuk od vojske vseh državljanov vojaških obveznikov v vojsko po-
klicnih vojakov bo povzročil revolucijo v civilno-vojaških razmerjih in dra-
stične spremembe v zakonodaji. Poklicne vojske, v katerih so samo pro-
stovoljci, ki jim država zagotavlja ustrezne plače in osebno napredovanje
ter razvoj, si prizadevajo ohraniti življenje slehernega posameznika, kar je
ena (naj) pomembnejših sestavin motivacije in bojne morale. Pri načrtova-
nju operacij se zato zelo pazi, da se tveganja omejijo na razumno mero.
Vojaški poveljniki na vseh ravneh razumejo, da se danes izgube drago pla-
čajo in da šolanih kadrov ni mogoče tako kot nekoč nadomestiti s prepro-
stim vpoklicem vojaških obveznikov172. Zaenkrat je pri tem poudarek na
zračni podpori, obveščevalni podpori in vseh drugih vrstah podpore, kjer
je treba omejiti na najmanjšo možno mero tveganja, s kakršnimi se spo-
padajo enote in posamezni pripadniki kopenske vojske. Ker ne obstaja
več nevarnost izbruha velikih vojn, so se v Evropi zmanjšali tudi mobiliza-
cijski ešaloni, s čimer so izginile velike armade, z njimi pa tudi potrebe po
skladiščenju njihovih orožij, opreme, zalog ipd. 

Ognjene, manevrske in druge zmogljivosti sodobnih oborožitvenih si-
stemov so vse večje in sistemi visoko avtomatizirani, zato lahko zdaj
manjše število »vojščakov« (»warriors«) doseže tisto, kar so prej lahko do-
segle le zelo številčne skupine. Med prvo zalivsko vojno (1991) je na pri-
mer skupina 4 ameriških radarsko »nevidnih« letal (F-117) s samovodljivi-
mi bombami v enem naletu uničila pomemben cilj (poveljniško mesto
zračne obrambe s centrom za zveze ipd.), za kar bi bila sicer potrebna
udarna skupina 16–20 klasičnih bombnikov, ki bi jih varovalo 16–24 lov-
cev. Značilno je, da je zaradi kompleksnosti oborožitvenih sistemov mora-
lo narasti število pripadnikov logistike (v ameriški brigadi je logistični ba-
taljon, medtem ko je v novi ameriški diviziji okoli 18 % logistikov!); ker za
to nalogo niso potrebni »borci«, se je v oboroženih silah sodobnih armad
začel večati delež neborcev civilistov, ki so specialisti za posamezna teh-
nična in druga logistična področja (inženirji elektrotehnike, računalniš-
tva, strojništva idr.). V oboroženih silah razvitih držav je tudi občuten de-
lež žensk. Nove vojaške elite se močno razlikujejo od nekdanjih množic
mobilizirancev, saj v vojski niso zato, ker v njej morajo biti, povrhu pa
tako ali tako le začasno; v njej so prostovoljno, ker tu vidijo zase možnosti
za uspešen osebni in družinski razvoj do konca svoje kariere. Zato imajo
tudi drugačen etični kodeks kot mobiliziranci, pa tudi obveznosti države
do šolanja njihovih otrok in življenja njihovih družin so povsem dru-
gačne. 

Odgovor št. 5: Na podlagi posegov modernih oboroženih sil v prvi in
drugi zalivski vojni (1991 in 2003), v Bosni in Hercegovini (1995), na Koso-
vu in v ZRJ (1999) in v operacijah proti Iraku (Desert Fox1998) ter globo-
kih strateških raketnih udarov proti državam, ki so podpirale bin Ladnove
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172 Jeffrey Cooper: Another View of the Revolution in Military Affairs; US Army War
College, Strategic Studies Institute 1994.
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islamske teroriste (Sudan, Afganistan), je mogoče sklepati, da so nove ge-
neracije oborožitvenih sistemov omogočile razvitim državam izvesti vojaš-
ke operacije, ne da bi pri tem pripadnike svojih oboroženih sil izpostavlja-
le resnejšim izgubam. Dosedanja praksa ZDA, kjer je predsednik George
Bush ml. uradno potrdil doktrino preventivnih udarov po ciljih, ki bi uteg-
nili ogroziti varnost ZDA,173 – kaže, da se bodo politiki na čelu držav s so-
dobnimi oboroženimi silami zato pri reševanju zapletenih problemov v
mednarodnih odnosih veliko lažje odločali za uporabo oboroženih sil, ker
bodo vedeli, da bodo tako prekašale morebitne nasprotnike, da jih bodo
lahko prav kmalu porazile, ne da bi jim pri tem grozile prevelike izgube v
živi sili in materialnih sredstvih ali da bi pri tem povzročile med civilnim
prebivalstvom večje izgube, zaradi katerih bi doma in v svetu doživele
odpor opozicije, mirovnih gibanj, zaveznikov ipd. 

V enopolnem svetu, v katerem so ZDA ostale edina supersila, je v novi
ameriški doktrini implicitno ponovno oživela velika ideja o odločilni
zmagi (The Big Idea of Decisive Victory), ki je bila v obdobju bipolarnega
ravnotežja nemogoča, saj sta se takrat obe strani zavedali, da bi tista, ki bi
ji zagrozil poraz, posegla po strateškem jedrskem orožju, to pa bi vojno
spremenilo v obojestranski jedrski samomor. Oznanjevalec in razglaševa-
lec velike ideje je osebno George Bush ml.; kot je Cato v starorimskem se-
natu, ob vsaki priložnosti pozival sodržavljane, da je treba porušiti Karta-
gino (/…/ ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam!), tako
ameriški predsednik zdaj poziva zaveznike in svet k »zmagi nad medna-
rodnim terorizmom«. Trije stebri, na katere se pri tem opira, so velika
ideja o odločilni zmagi, strateška prevlada in strateški uspeh. Prav nič
nenavadno ni, da je pri tem njegova pozornost usmerjena skoraj samo na
države, ki bi utegnile postati jedrske sile (Axis of Evil), kajti ko bi enkrat
imele jedrsko orožje, bi v primeru spopada z njimi lahko računal le še na
Pirovo zmago.

Če je bil v obdobju dvopolnega ravnotežja poudarek na tem, da sta mo-
rala oba bloka nepretrgoma imeti na črti stika močne oklepnomehanizira-
ne grupacije kopenske vojske, sedaj zaradi razvoja novih natančnih in toč-
nih samovodljivih raket različno dolgih dosegov– to ni več potrebno. Večji
pomen kot nekoč bodo dobili vojaški umetni sateliti, brezpilotna letala in
letalske sile ter raketonosilci in raketonosilke v sestavi vojne mornarice,
še posebno pa strateški bombniki, ki bodo ob podpori letal za oskrbova-
nje z gorivom v zraku lahko iz baz na tleh ZDA napadali katerikoli cilj na
svetu. Prevlado ZDA v zračnem prostoru posebej poudarjajo nove vrste
letal, kot so težko opazni strateški bombniki (B-2A, F117), letala za radar-
sko opazovanje zračnega prostora (AWACS), letala za radarsko opazova-
nje premikov na kopnem (joint stars E-8) idr.
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173 Jeffrey Bartholet: Preemption Anyone?; Newsweek, Special Issue, December 2002–
February 2003, str. 22.
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Danes je s pomočjo satelitov in brezpilotnih letal mogoče sproti sprem-
ljati premike in druge dejavnosti nasprotnikovih enot; z globokimi letal-
sko-raketnimi in pomorsko-raketnimi udari (z manevrirnimi raketami
tomahawk) je možno delovati po ciljih v celotni strateški globini poten-
cialnih nasprotnikov, ne da bi bilo pri tem treba skrbeti za zamudno in
drago mobilizacijo kopenskih sil in njihov razvoj na ozemljih, ki mejijo na
državo, proti kateri se posreduje, ter ne da bi pri tem izpostavljali svoje
ljudi izgubam; vse to.je politikom razvitih držav brez dvoma olajšalo spre-
jemanje odločitev o uporabi oboroženih sil. Manjša tveganja pri uporabi
oboroženih sil in vse točnejša orožja, ki omogočajo zmanjševanje stran-
skih škod, omogočajo politikom, ki sprejemajo strateške odločitve o upo-
rabi oboroženih sil, pogosteje uporabljati oborožene sile v akcijah, katerih
namen je podpirati diplomacijo in politiko. Zato lahko pričakujemo, da
bodo tudi v prihodnje armade razvitih držav, še posebno pa letalske sile
kot njihov najhitrejši prvi ešalon, pogosteje kot nekoč nastopile v odvra-
čanju potencialnih nasprotnikov od uporabe sile, če pa to ne bi uspelo,
bodo s selektivnimi udari usmerjale njihovo ravnanje v želeno smer. 

Letalske sile bodo po vsej verjetnosti v mnogih spopadih delovale po-
dobno, kot so med prvo tisočurno zračno-raketno etapo vojne v Zalivu,
med dvatisočurno raketno-letalsko operacijo proti ZRJ ter med sedanjo
protiteroristično operacijo v Afganistanu, kjer so do 6. marca 2002 delova-
le okoli štiri tisoč ur, pri čemer so kopenske sile razvitih držav sodelovale
le simbolično. Vojne te vrste se od klasičnih spopadov med oboroženimi
silami, ko so bile enote kopenske vojske v stalnem ognjenem stiku z nas-
protnikom, razlikujejo po tem, da so se spremenile v gigantske asimetrič-
ne ognjene dvoboje, v katerih se kopenske enote napadenega praviloma
ne morejo uspešno braniti pred napadi letal in satelitov ter brezpilotnih
letal, na katera se opirajo poveljstva in štabi pri usmerjanju napadov letal-
skih sil. 

Ko se iščejo analogije, bi veljalo upoštevati, da v Napoleonovem času
francoska vojska ni imela tehnoloških prednosti pred nasprotniki; smod-
nik, puške, topovi in druga vojaška oprema so bili pri vseh oboroženih
silah tistega časa po kakovosti dokaj izenačeni. Revolucija v vojaški dome-
ni, ki jo je izvedel Napoleon, pa je z opiranjem na zakon o splošni vojaški
obveznosti korenito spremenila vojaško organizacijo in njeno doktrino
kljub enakim orožjem kot so jih imele druge armade. Na sedanji stopnji
informacijske revolucije takšnega ravnotežja v domeni oborožitvenih si-
stemov ni več. Informacijska revolucija je imela v razvitih državah dvojni
učinek: po eni strani je pripeljala do nastanka informacijske družbe, po
drugi pa do nove »informacijske armade«, ki je opremljena z bistveno
drugačnimi orožji od tistih, ki jih imajo armade industrijskih družb. 

Za ponazoritev: cena enega samega sodobnega strateškega bombnika,
npr. ameriškega skoraj dvestotonskega B-2A (spirit), je okoli 2 milijarde
ameriških dolarjev, kar je več denarja, kot ga imajo mnoge evropske indu-
strijske države sploh v svojih obrambnih proračunih. Strateške zmogljivo-
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sti tega bombnika dobro oriše podatek, da lahko nosi 16 jedrskih bomb B-
61 (ali B-83) ali 16 aerodinamičnih raket AGM-129 ali klasične bombe s sa-
telitskimi sistemi samovodenja (GPS); pri tem lahko ob oskrbovanju z go-
rivom iz letečih tankerjev napade iz baz na tleh ZDA kateri koli cilj na
svetu in se takoj spet vrne v bazo na tleh ZDA174. Podobne zmogljivosti
imajo ameriške letalonosilke na jedrski pogon, od katerih vsaka – skupaj
z vkrcanimi 80–100 taktičnimi letali – stane okoli 4 do 5 milijard USD. Če
primerjamo cene kilograma sodobne bojne tehnike v ameriških dolarjih
med različnimi zvrstmi oboroženih sil, ugotovimo, da stane kilogram vo-
jaškega satelita okoli 20.000 USD, kilogram strateškega bombnika okoli
10.000 USD, kilogram tanka ali samovoznega topa okoli 100 USD, kilo-
gram letalonosilke (brez vkrcanih letal) okoli 40 USD, kilogram samovo-
dljive manevrirne rakete okoli 700 USD ipd. 

Sinergistični učinek dvojne revolucije (RMA in RAM) 
in njegove implikacije 

Zaradi procesa prehoda industrijskih družb visoko razvitih držav v infor-
macijske družbe lahko danes oborožene sile vseh držav na svetu spričo
njihove različne stopnje politične, gospodarske in družbene razvitosti raz-
vrstimo v tri osnovne skupine175: (1) v prvi so majhne, sodobno oborože-
ne armade postindustrijskih držav, ki lahko bolj ali manj uspešno sledijo
tokovom vojaškotehnične revolucije (Military Technical Revolution –
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174 Na bombnike B-2 so vgradili podsistem, ki od obveščevalcev ali štabov na Zemlji
sprejema koordinate ciljev in jih avtomatično vstavlja v satelitsko vodljive bombe
JDAM z maso okoli 1.000 kg. To pomeni, da lahko bombnik v zraku spremeni pro-
gram bombardiranja in se prilagodi spremembi situacije, do katere je prišlo med nje-
govim poletom. Zdaj lahko en bombnik v enem napadu odvrže svojih 16 bomb
JDAM na 16 različnih ciljev. Polovica bomb pade pri tem v krog polmera 10 metrov
od središča cilja. Ko bodo podsistem vgradili v bombe z maso 250 kg (Small Diameter
Bomb), ki so napolnjene z novim razstrelivom (razvija 4-krat večji tlak detonacijskega
vala kakor trotil), bo en sam bombnik B-2 lahko hkrati napadel 80 ciljev, za kar je
zdaj potrebna formacija 5 bombnikov B-2 (Michael Sirak: USAF enhancing capabili-
ties; Jane’s Defense Weekly z dne 31. 10. 2001, str. 44–45).

175 Paradoksalno je, da so dejstvo, da je na vojaškem področju prišlo do revolucije, prvi
spoznali sovjetski znanstveniki v času razpada ZSSR. Njihovo spoznanje so nato raz-
vili in poglobili ameriški znanstveniki. Zgodilo se je podobno kot že večkrat pred
tem: idejo, ki se je porodila v eni državi, so uresničili njeni nasprotniki. Iz časa med
prvo in drugo svetovno vojno so znani teoretiki Liddell Hart, de Gaull in Tuhačevski,
ki so pisali o novem načinu »mehaniziranega vojskovanja« in »globokih operacijah«,
kar pa so desetletje pozneje prvi v »bliskoviti vojni« implementirali nemški generali
Guderian, Mainstein, Rommel idr. Tudi o strateškem bombardiranju urbanih aglo-
meracij je prvi pisal italijanski general Giullio Douhet po prvi svetovni vojni, a so to
idejo uveljavili v ZDA in Veliki Britaniji. Podrobnosti o sovjetskih in pozneje ruskih
pogledih na revolucijo v vojaški domeni so zelo dobro predstavljene v študiji Mary
Fitzgerald (The New Revolution in Russian Military Affairs; RUSI Whitehall Paper
Series 1994).
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MTR); (2) v drugi so sorazmerno velike armade industrijskih držav, ki teh-
nološko ne morejo slediti tokovom vojaškotehnične revolucije in zato
svojo moč še naprej gradijo na množici vpoklicanih vojakov, oboroženih z
orožji industrijske epohe; (3) v tretji, vmesni skupini pa so države, ki so se
odločile informacijsko revolucijo spremljati na zanje najpomembnejših
področjih, drugje pa ohraniti klasične rešitve iz drugeo polovice pretekle-
ga stoletja.

Sodobna orožja in oprema, v katere so vgrajeni dosežki informacijskih
tehnologij in satelitske bojne tehnike, imajo tolikšno prednost pred starej-
šimi orožji industrijske družbe, da med njimi ni več možna primerjava, ki
bi temeljila na seštevanju bojnih platform ene in druge strani (npr. letal,
helikopterjev, tankov, pehotnih bojnih vozil ipd). Nastal je pravi »tehno-
loški prepad«. Tako je zveza Nato med 78-dnevnimi operacijami vojnega
letalstva proti ZRJ (ki je uporabljala sisteme zračne obrambe, ki so bili
zelo uspešni pred 30 leti) izgubila v 38.000 bojnih poletih le dve letali.
Nasprotje je še večje, če upoštevamo, da bi med drugo svetovno vojno ob
tolikšnem številu poletov in pri tedanjih stopnjah tveganj (v povprečju sta
bila sestreljena okoli 2 % bombnikov) izgube štele okoli 760 bojnih letal.
Podobno je bilo v zalivski vojni leta 1991, ko so zavezniki izgubili le dva
sodobna tanka (en ameriški abrams M1 in en britanski challenger), med-
tem ko so jih Iračani izgubili okoli tisoč. Ker pa so novi oborožitveni siste-
mi zelo dragi in jih lahko izdelujejo le razvite države, ki sledijo tokovom
informacijske revolucije, si sodobnih sistemov težke bojne tehnike majh-
ne in revnejše države sploh ne morejo privoščiti. 

V zvezi s tem omenimo, da samo letni stroški urjenja sodobne ameriš-
ke mehanizirane divizije, prejemki in socialne dajatve za njene pripadni-
ke dosežejo okoli 3 milijarde dolarjev, česar si mnoge druge države ne mo-
rejo privoščiti, pa četudi bi v ta namen porabile celoten državni proračun.
Za ta denar se lahko kupi okoli 2.000 manevrirnih raket, podobnih rake-
tam tomahawk (kar je 7-krat več, kot jih je bilo uporabljeno med prvo za-
livsko vojno); to pa je ognjena moč, s kakršno bi lahko v dveh do treh
dneh razbili energetske, transportne in industrijske zmogljivosti visoko-
razvite srednje velike države. 

Novo je tudi to, da je v razmerah potekajoče informacijske revolucije
poleg samih oborožitvenih sistemov tudi znanje o informacijah postalo
moč, saj računalniško podpro hitro zbiranje podatkov obveščevalnih sate-
litov in brezpilotnih letal176, njihovo procesiranje, širjenje in uporabljanje
v bojih bistveno vpliva na izkoristek in učinkovitost ognjenih in manevr-
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176 Nova generacija miniaturnih brezpilotnih letal je namenjena nižjim taktičnim eno-
tam KOV, kot so vodi in čete. Miniaturno letalo phantom eye, ki je dolgo 80 cm in
ima maso 2 kg in bojni tovor 0,5 kg (dnevno-nočna minikamera z oddajnikom za
brezžični prenos slike). Operater na tleh, ki ves čas poleta sprejema na zaslonu sliko
iz kamere, ga lahko uspešno vodi do daljave 10 km. Cena celotnega sistema je okoli
15.000–30.000 dolarjev (Rupert Pengelley: Singapoore mini-reconaissance aircraft
UAV system unvailed; International Defense Review – May 2002, str. 26).
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skih zmogljivosti. Gre za proces »intelektualizacije« oborožitvenih siste-
mov, ki se je šele začel. Zaenkrat je še težko oceniti, kako bodo na vojstvo
v prihodnosti vplivali programi t. i. umetne inteligence (Artificial Intelli-
gence), digitalizacija, mobilni telefoni, sistemi satelitske navigacije (GPS),
TV, računalniki, optoelektronski senzorji, optična vlakna, nanotehnologi-
ja, mikromotorji ipd177. Zaenkrat je zanesljivo le to, da bo klasične ocene
razmerja moči treba spremeniti, saj so temeljile na primerjavi števila plat-
form ene in druge strani (števila tankov, števila letal, števila topov ipd.);
namesto klasičnega »platformocentričnega« načina bo treba sile primerja-
ti s pomočjo kazalcev teorije učinkovitosti (upoštevati število ciljev, ki jih
v določenem času lahko uniči tank sodobne generacije ali starejše letalo,
oboroženo z novimi raketami, ki zato z lahkoto sestreli najmodernejše le-
talo, ki pa nima takšnih modernih raket). 

Z veliko verjetnostjo lahko že danes napovemo, da bodo v prihodnosti
morale vse sodobne oborožene sile dati še večji poudarek razvoju sistema
vojaškega izobraževanja ter vključevanju vojaških izobraževalnih institu-
cij v obstoječe civilne akademske ustanove. Pomembno vlogo bodo imeli
računalniško podprti taktični laboratoriji s poligoni, kjer bo možno s po-
močjo simulatorjev, imitatorjev in trenažerjev nadvse gospodarno uspo-
sabljati vojaške profesionalce za delovanje v najbolj raznovrstnih razme-
rah. Sodobno strelivo je namreč tako drago, da bodo le redke armade
lahko uporabljale klasična strelišča in streljanje z bojnim strelivom.

Izum, uvedba in razmah informacijskih sistemov v porabo na najrazlič-
nejših področjih človekove dejavnosti (gospodarstvo, zdravstvo, energet-
ski sistemi, industrija, zračni, pomorski in kopenski transport, šolstvo
itd.) so tudi v vojaških vedah pospešili iskanje novih načinov, da bi zava-
rovali svoje sisteme, ranljivost sistemov morebitnih nasprotnikov pa izko-
ristili za nove načine onesposabljanja nasprotnika, ne da bi bilo pri tem
treba uporabiti bombe, rakete in druge projektile. 

To novo področje, ki še nima popolnoma določene vsebine, so poime-
novali »informacijska vojna« (Information War)178. Njegovo bistvo je na
strateški ravni osredotočeno v dosego informacijske premoči nad morebit-
nimi nasprotniki in tekmeci, posebnost pa je v tem, da lahko »informacij-
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177 V ZDA posebno veliko pričakujejo od energetskih orožij. Zaenkrat so ti sistemi, ki so
na intenzivnih preiskušanjih, še pretežki in imajo premajhno moč. Zato je treba kot
nosilce uporabljati težka transportna letala z generatorji, napravami za odkrivanje ci-
ljev, namerilnimi napravami in laserji. Laser je že dosegel moč 25 kW, kar pa je še
vedno premalo, ker bi moral imeti vsaj 100 KW (Gopal Ratnam, Gail Kaufman: Pen-
tagon works to solve ABL’s weight gain; Defense News z dne 3. 3. 2003, str. 6).

178 O tem novem področju sta prva napisala obsežno študijo italijanska avtorja Ferrante
in Margherita Pierantoni (Combattere con le informazioni; Centro militare di altudi
strategici, Milano 1998), ki sta dejstva sprejela kot sestavino bojevanja. Med ameriš-
kimi avtorji sta Richard Forno in Ronald Baklarz podrobneje predstavila novo disci-
plino vojskovanja, ki sta jo poimenovala »umetnost informacijskega vojskovanja«
(The Art of Information Warfare; Universal Publishers 1999); na tak način sta ji dala
avtonomijo, saj sta prepričana, da lahko poteka tudi v miru in v krizah in ne le v okvi-
ru bojevanja.
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ska vojna« poteka tako v miru kot v krizah in vojni. Informacijska moč se
imenuje »mehka moč« (soft power), da se loči od klasične destruktivne
moči (hard power), ki temelji na uporabi ognja in fizičnem uničenju. Pri
tej novi vsebini in obliki uporabe »mehke moči« pa ni ostro začrtanih
meja, značilnih za klasično vojskovališče (kopno, morje, zrak in vesolje),
zato je treba upoštevati, da poteka v »peti dimenziji« (cyber-space), vseka-
kor pa to, da se vedno obravnava v interakciji s psihološkimi operacijami,
s katerimi se lepo dopolnjuje.

Zaenkrat je kot prostor za uporabo nove vojaške moči omenjenih
sedem področij delovanja (»infovojskovanja«): (1) področje poveljniško-in-
formacijskih sistemov (Command and Control Warfare), (2) področje ob-
veščevalnih sistemov (Intelligence Based Warfare), (3) področje elektron-
skih sistemov (Electronic Warfare), (4) psihološko področje (Psychological
Warfare), (5) področje hekerskih vdorov in napadov, (6) področje eko-
nomskih informacijskih sistemov (Economical Information Systems) in
(7) kibernetsko področje, ki vključuje informacijski terorizem, katerega
namen je prodreti v tuje računalniške mreže, jih onesposobiti ali pa upo-
rabnike z lažnimi podatki odvrniti od njihove uporabe, jih saturirati (»za-
dušiti«) z množico podatkov ipd. 

Ker je število notranjih spopadov, ki potekajo v nestabilnih državah, in
posredovanj mednarodnih mirovnih sil, ki pri teh posegih pogosto hotele
ali ne hotele prevzemajo tudi funkcije policije, je v naslednjem obdobju
mogoče pričakovati večja vlaganja v razvoj novih neubojnih in manj kot
ubojnih orožij179. Le s takšnimi orožji lahko vojaške enote v mirovnih
operacijah obvladajo nasilje, ne da bi pri tem povzročile pretirano »stran-
sko škodo« (collateral dammage) in presegle omejitve, ki izhajajo iz njiho-
vih mandatov. Razvoj teh novih orožij, ki delujejo na povsem novih prin-
cipih (uporabljajo se tudi sredstva, podobna detergentom, ki ceste
spreminjajo v drsališča, ter nove vrste kemičnih bojnih snovi, ki razžrejo
avtomobilske gume, začasno paralizirajo množice itd.) odpira pot za razi-
skave novih načinov njihove taktične uporabe. 

Med področja, ki zahtevajo poglobljene raziskave, sodi tudi obramba
pred mednarodnim terorizmom. V zadnjem desetletju so se pokazali ne-
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179 Že med vojno v Vietnamu so ameriške oborožene sile uporabljale neubojna orožja,
na primer psihični bojni strup BZ, solzilec CS (v uporabi je bil v podzemnih rovih, da
bi ilegalce in partizane, ki niso imeli zaščitne opreme, prisilili na površje), vodne čr-
palke (s podobno vlogo, kot jo je imel solzilec) in defolianti, s katerimi so uničevale
letino na svobodnih ozemljih. Med novejša sredstva, prilagojena delovanju v urbanih
okoljih, spadajo: (1) bombe, ki z močnim pokom dobesedno oglušijo nasprotnike, (2)
laserji in bombe z močnim bliskom, ki zaslepijo nasprotnike, (3) taserji (naprave, ki
izstrelijo v cilj puščico s tenko žico, po kateri se nato sproži visokonapetostni im-
pulz), (4) lepljive mreže in lepila, ki nasprotnika ujamejo kakor na limanice, da se ne
more premikati, (5) kemična sredstva z močnim smradom, ki sili na bruhanje, (6)
utripajoče močne luči, ki z izbrano frekvenco utripanja povzročajo podobne simpto-
me kot epilepsija, (7) gumijasti naboji, (8) mikrovalovni generatorji, (9) generatorji
močnega infrazvoka, ki začasno blokirajo delovanje srca, ipd. (Eian Bauer: Less than
lethal technologies; Intersec, November/December 2002, str. 360–63).
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kateri novi trendi, ki pa smo jih že opisali in predstavili. V praksi se je po-
kazalo, da so lahko zelo nevarni tudi visoko izobraženi posamezniki, ki
imajo – tako kot v ZDA znani Unabomber – vse potrebno znanje o izdela-
vi bioloških orožij, saj jim internet in lastni laboratoriji omogočajo dolgo-
trajno samostojno delovanje (Unabomberja so odkrili šele po dveh letih!).
V tem sklopu je treba spet omeniti tudi hekerje, ki napadajo računalniške
sisteme obrambnih in drugih ministrstev, bančne, komunikacijske in
druge sisteme, s tem da uporabniki v kritičnih fazah dela dobivajo napač-
ne podatke ali pa jih sploh ne morejo dobiti. Varnostni, obrambni in vo-
jaški sistemi večine držav so postali tako zelo odvisni od informacijskih
sistemov, da so jih v ZDA in NATO že prišteli med objekte, ki jih je treba
že v miru zavarovati s posebnimi ukrepi in posebnimi specializiranimi
kadri. 

Teroristične organizacije na začetku tretjega tisočletja izrabljajo pred-
nosti, ki se jim odpirajo v urbani civilizaciji tako pri izbiranju vrednih ci-
ljev za njihove napade kot pri skrivanju, maskiranju, komuniciranju, ma-
nevriranju, infiltriranju in izrabljanju množičnih medijev za širjenje svojih
idej oziroma opravičevanje svojih akcij. Ker po svetu vsak dan več kot mi-
lijon ljudi prestopi državne meje, v prihodnosti pa jih bo še več, lahko pri-
čakujemo, da bodo mednarodni teroristi, prikriti v množicah potnikov,
tudi v prihodnosti izrabljali te okoliščine in svojim akcijam dajali globalni
obseg. 

Verjetno pri tem ne bo šlo samo za sinhronizirane strateške samomoril-
ske letalske napade, kakršne je 11. septembra 2001 izvedla teroristična
mreža Al Kajde na cilje v ZDA. Leta 1995 je diverzija v Tokiu (izvedla jo je
militantna sekta Aum Shinryo), ko je bil uporabljen živčni bojni strup
tabun (po Nemčiji, Germany, kjer so ga razvili leta 1936, se imenuje tudi
G-strup), ki so ga sintetizirali sami teroristi v svojem laboratoriju, pokaza-
la, da danes niso več potrebne velike skupine teroristov, da bi izdelovale
orožja za množično uničevanje in dosegle strateške rezultate. V tokijskem
napadu so teroristi doze s tabunom vložili v cevi prezračevalnega sistema
podzemne železnice, tako da se je zastrupilo več tisoč ljudi (umrlo jih je
okoli sto) in nastala je panika velikih razsežnosti. Preiskava je ugotovila,
da je imela sekta v svojem laboratoriju pripravljeno tudi bakteriološko
orožje (toksin Clostridium difficile, ki med drugim povzroča hude razjede
debelega črevesa), zato je očitno, da teroristične organizacije danes ne po-
trebujejo več državnih sponzorjev, da bi se dokopale do orožij za množič-
no uničevanje.

Vse kar smo našteli in opisali, kaže, da bo vsaj začetek tretjega tisočlet-
ja čas, ko bo moralo priti do korenitih sprememb v ministrstvih za obram-
bo in v oboroženih silah. Nove vojaške in nevojaške grožnje, ki so nevar-
nost za nadaljevanje procesa globalizacije, izvirajo namreč iz globin
protislovjij med razvitimi in nerazvitimi ter med stabilnimi in nestabilni-
mi deli sveta. Dobro je, da zaenkrat na obzorju ni koalicije, ki bi se pod
vodstvom kake države želela odkrito spopasti z nosilci globalizacijskih
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procesov. Nasprotnikov, ki so globalizacijo izenačili z »ideološko hegemo-
nijo« in »imperializmom 21. stoletja«, je sicer kar nekaj, a so razpršeni po
vsem svetu, zelo različni in brez enotnega vodstva. Raziskovalca James Pe-
tras in Henry Veltmeyer sta v svoji študiji Globalization Unmasked (Fern-
wood Publishing, Kanada 2001) ugotovila, da nasprotniki globalizacije ni-
majo ne kapitala ne tehnološke baze, da bi lahko ponudili paradigmo, ki
bi nudila več kot zagovorniki globalizacije, pa čeprav ima 20 % prebivals-
tva v najbogatejših državah sveta v svoji rokah 80 % svetovnega bruto do-
mačega proizvoda, preostalih 80 % prebivalstva pa le 20 % SBP. 

Značaj novih groženj globalizaciji in stabilnosti je tak, da jih ne bo mo-
goče izničiti s kako novo paradigmo »bliskovite vojne«, ki je bila utopični
ideal oblikovalcev vojaških doktrin minulega stoletja. Nova »vojna« bo po-
tekala na globalnem prizorišču, dolgotrajna bo in izčrpavajoča; na novi
fronti ne bo nepretrganih stičnih črt med spopadenimi stranmi, ampak
serija žarišč, ki se bodo izmenično aktivirala in gasila. Svetovno vojskova-
lišče bo imelo podobo leopardove kože. Pojem »zmage« bo v taki »vojni«
zelo relativen, saj bodo nekateri nasprotniki globalizacije in teroristične
organizacije najbolj različnega izvora delovali kot nekakšna »globalna
gverila«. 

Prva in druga zalivska vojna (1991, 2003), poseg proti ZRJ (1999) in
poseg proti talibanom in Al Kajdi (2001/2002) kažejo, da bodo zaradi de-
lovanja terorističnih organizacij in nasprotnikov globalizacije na »zunanji
fronti« nastajale in delovale zelo nenavadne koalicije. Med prvo zalivsko
vojno so se v koalicijo povezale ZDA, Velika Britanija, Francija, številne
države Nato, Savdska Arabija, Egipt in mnoge druge arabske države, pri
čemer so ZDA poklicale k uporu proti režimu Sadama Huseina tudi iraške
Kurde in šiite. V drugi zalivski vojni so koalicijo sestavile ZDA, Velika Bri-
tanija, Kuvajt in Avstralija, sodelovali pa so tudi Iraški nacionalni kongres
(Iraqi National Congress) in iraški Kurdi, ki so se drugič uprli Sadamu
Huseinu. Med posegom proti ZRJ so se ZDA in zveza Nato oprle na ko-
sovske albanske gverilce OVK (UČK) in črnogorsko vodstvo, ki je nastopi-
lo proti Miloševićevem režimu. Med vojaškim posegom v Afganistanu pa
so bile v koaliciji ZDA, Velika Britanija in tadžiško-uzbeško-kazarska Se-
verna zveza, ki jo je z orožjem obilno podprla Ruska federacija. 

ZDA in razvite evropske države so po napadu v ZDA 11. septembra
2001 začele na »notranji fronti« pospešeno usklajevati dejavnosti ministr-
stev za obrambo, vojske, ministrstev za notranje zadeve, policije, carine,
imigracijskih uradov, obalne straže, obveščevalnih služb in celo privatnih
varnostnih agencij in kaže, da bo v naslednjem obdobju med njimi prišlo
do novih »delitev dela« in do ustanovitve novih ministrstev (kakršno je v
ZDA Homeland Defence Department), komitejev, komisij, odborov ter
štabov za njihovo medsebojno koordinacijo180. To bo nujno in neizbežno
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180 Okrepili so sile za hiter odziv na teroristične napade z nalogo, da odpravijo posledice;
mednje spadajo enote civilne zaščite, kot so gasilci, skupine reševalcev iz ruševin, po-
licisti in varnostniki. Za njihovo urjenje in opremo so bili predvideli 4 milijarde dolar-
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zahtevalo tudi prenovo študijskih programov vojaških profesionalcev in
nove vsebine in oblike vojaških znanstvenih raziskav.

Do korenitih sprememb že danes prihaja na področju izobraževanja vo-
jaških profesionalcev, ki bodo na ključnih položajih ameriške vojske leta
2020; primer je študijski program Akademije ameriške kopenske vojske
(The United States Military Academy – West Point), ki naj oblikuje zna-
čajne vodje, vodje s karakterjem (»the leaders of character«), ki bodo slu-
žili ameriški naciji v 21. stoletju. Bodoči častniki študirajo 8 semestrov in
si poleg prvega častniškega čina pridobijo enake akademske nazive kot
njihovi vrstniki na civilnih univerzah. Skladno z izbiro predmetov lahko
postanejo diplomirani univerzitetni inženirji gradbeništva, računalništva,
elektrotehnike, okoljevarstva (»inženiringa varstva okolja«), strojništva, je-
drske tehnike ali sistemskega inženiringa. Skupnih obveznih jeder je 64 %
celotnega študijskega programa, izbirnih področij tehničnih ved 13 %,
preostalih 23 % pa lahko izberejo tudi izven izbranega izbirnega področja.
Področje naravoslovnih in tehničnih ved vzame najmanj 35 % celotnega
študijskega programa, če pa se študent odloči, da tehnične vede izbere
tudi med izbirnimi predmeti, lahko ta delež naraste na 58 odstotkov.
Družbene vede so udeležene z 32 %, vojaške vede pa le z 10 odstotki. Očit-
no pomeni to dobro podlago za celostni osebni razvoj vojaškega profesio-
nalca, če pa se odloči izstopiti iz vojske, mu omogoča nadaljevanje kariere
na civilnem področju. 

Vpliv vojaškotehnološke revolucije na izbiro novih paradigem in 
revizijo razmerja v živi sili, ki je potrebno za doseganje uspeha

Za vojaške profesionalce v preteklosti so izumi in proizvodnja novih oro-
žij vedno predstavljali izziv, da so se lotili kritičnejšega obravnavanja do-
tedanje prakse, še posebno pa dotlej veljavnih norm in pravil vojskovanja
in bojevanja. Zaradi nasprotij med vse večjimi zmogljivostmi novih orožij
in starimi normami in pravili so se v miru vnemale razprave med konzer-
vativci in modernisti, ki so se običajno končale s kompromisi; šele kadar
je izbruhnila vojna in se je na bojišču pokazalo, katere norme in pravila so
pripomogli k (ne)uspehom, so triumfirali tisti, ki so lahko prepričljivo do-
kazali, da so imeli prav, ko so že v miru zahtevali konkretne spremembe
na tem ali onem področju. Tako so še danes dobro znane razprave v
obdobju pred prvo svetovno vojno, ko so vplivni strokovnjaki tistega časa
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jev, za zaščito in odpravljanje posledic uporabe bioloških bojnih sredstev pa okoli 6
milijard dolarjev. Ministrstvo za obrambo in ministrstvo za transport sta dobila sko-
rajda enak delež proračunskih sredstev, namenjen za domovinsko obrambo (Daniel
Smith: The »New« Security Paradigm – Protecting the Homeland; Defense Monitor,
No 2 2002, str. 6).
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trdili, da bo naslednja vojna kratkotrajna in manevrska; zato so vztrajali
pri razvoju velikih konjeniških enot, premične pehote in lahke poljske ar-
tilerije. Šele ko so v prvem letu vojne na vseh frontah mitraljezi blokirali
manever pehote in konjenice in so vse armade obtičale v okopih, so spoz-
nali svojo zmoto in preusmerili pozornost na razvoj havbic, minometov in
na poljske fortifikacije, brez katerih si ni bilo mogoče zamisliti dolgotraj-
ne jarkovne vojne. 

Razprave med modernisti in konzervativci so praviloma dosegle vrhu-
nec v kriznih obdobjih, ko se je bilo treba zelo hitro odločiti za revizijo
starih doktrin, obrambnih načrtov in načrtov opremljanja ter oboroževa-
nja vseh zvrsti oboroženih sil. Podobno se dogaja tudi zdaj in zato je po-
vsem razumljivo, da prav v živih primerih sodobnih vojn in oboroženih
spopadih v obdobju po razpadu sistema strateškega bipolarnega ravnotež-
ja vojaški strokovni krogi iščejo navdih za kritičnejšo obravnavo doseda-
njih dosežkov vojaške znanosti. Razprave se razvnemajo na vseh treh rav-
neh polemistike (strategija, operatika, taktika), njihov poudarek pa je na
iskanju odgovora na vprašanje, kaj bi bilo treba spremeniti v strategiji,
operatiki in taktiki, zelo intenzivne pa so tudi razprave na področju teori-
je in prakse vojskovanja.

Stališča sodobnih teoretikov o tem,, kako sta razpad dvopolnega siste-
ma in vojaškotehnološka revolucija vplivala na pobipolarno vojskovanje
in bojevanje, se pogosto razhajajo, ko skušajo odgovoriti na vprašanje, ka-
tere znanstveno utemeljene teorije (oziroma paradigme) danes (naj)popol-
neje pojasnjujejo (oziroma opisujejo) spremembe, ki smo jih v grobih
obrisih opisali v prejšnjih poglavjih. Vsi se sicer bolj ali manj strinjajo
glede tehnoloških sprememb, ki vplivajo na bojevanje (posebno glede
vpliva letalstva, satelitov, računalniško podprtih sistemov C3I/CM, siste-
mov za odkrivanje in točno določanje koordinat ciljev181 in natančno vo-
dljivih izstrelkov)182, ko pa gre za vojskovanje, je predvsem v strateških
teorijah neredko čutiti še dokajšnjo stopnjo inercije. 
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181 Posebno pozornost posvečajo optoelektronskim senzorjem za dnevno-nočno opazo-
vanje, za odkrivanje premikajočih se ciljev in radarjem za odkrivanje maskiranih ci-
ljev. Novost je, da so senzorji integrirani z navigacijskim sistemom (GPS) in digital-
nim zemljevidom, tako da se takoj avtomatično določijo točne koordinate cilja in da
se ti podatki lahko avtomatično prenesejo v druge enote (Michaek Sirak: DoD panel
looks at precision targeting; Jane’s Defense Weekly z dne 10. 1. 2003, str. 10).

182 Prvenstveno gre za vprašanja, ki so povezana z robotizacijo bojišča. Na prvem mestu
je, kako poveljniku zagotoviti stalen vpogled v dejavnosti in stanje nasprotnika. V
razvoju je obveščevalni sistem za najnižje taktične enote (čete, vode), sestavljen iz
minisenzorjev, ki jih bodo z minometnimi minami raztresli kakor po šahovnici na
točno določene položaje po nasprotnikovi bojni razporeditvi. Zaznavali bodo zvočna
polja, tresljaje tal, magnetna polja ter prenašali podatke do poveljniškega mesta. Z
računalnikom za obdelavo podatkov se bo upravljalo z glasom, podobno kot je to že
način v sodobnih vojaških letalih (Mark Hewish: Massively deployable unattended
ground sensors; Small but well equipped; International Defense Review, October
2002, str. 20; str. 53–62).
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Ameriška teoretika Heidi in Alvin Toffler sta bila s svojo študijo War
and Antiwar (o problemu sodobne vojne in miru v obdobju pobipolarnosti)
med prvimi, ki so poskušali na tem področju prebiti ledeni zid stagnacije;
že leta 1993 sta podvomila v veljavnost teorije strateškega ravnotežja sil,
ki je bila v času hladne vojne naravnost svet aksiomatski temelj, na kate-
rega so se morali opirati vsi, ki so preučevali vojne in oborožene spopade.
Poudarila sta, da je pobipolarni svet postal kompleksnejši od dvopolnega,
kajti v njem se je povečalo število oblikovalcev mednarodne politike, ki
ne spoštujejo mednarodnih norm, oziroma vidijo v globalizaciji nevarnost
za svoje koristi (v ZDA za takšne države uporabljajo izraza »malopridne
države« oziroma »izobčene države »). Ker so vsi udeleženci globalnega pri-
zorišča medsebojno povezani in število vezi med njimi ves čas narašča,
raste vzporedno tudi verjetnost, da se bodo nekateri med njimi vedli eks-
cesno (izraelski teoretik Ygal Harkabi je za takšne uporabil terminus tech-
nicus »nore države«,«crazy states«). Zato prihaja do t. i. razsipajočih
struktur, v katerih so, značilno, vsi deli sistema nenehno v nihanju. 

Hkrati postajajo ti sistemi vse bolj ranljivi na zunanje vplive, npr. na
spremembe cen nafte in drugih energentov, krize na borzah, finančne
zlome posameznih držav ali skupin držav, izbruhe verskega in drugega fa-
natizma, teroristične napade, tehnogene katastrofe (ki povzročajo celin-
sko kontaminacijo okolja podobno kot eksplozija jedrskega reaktorja v
Černobilu), epidemije doslej neznanih bolezni (kot sta npr. ebola in
SARS) ipd. Ko v takšnih sistemih pride do začetnega udara, se število vezi
med akterji povečuje, kar vnaša v sistem vse večjo destabilizacijo, ki jo
spremlja internacionalizacija problema. Kot primer za ponazoritev lahko
vzamemo razpad nekdanje Jugoslavije; z njim se že od vsega začetka niso
ukvarjale le sosednje države, ki jim je bilo v prvi vrsti največ do tega, da
se oboroženi spopadi, reke beguncev in epidemije bolezni ne bi razširili
tudi na njihovo ozemlje, ampak tudi OZN, OVSE, Nato, EU, Organizacija
islamske konference in mednarodni Rdeči križ, prav tako pa tudi ZDA in
Ruska federacija ter številne nevladne organizacije. Po drugi plati so se za
ta konflikt zelo zanimali tudi plačanci, trgovci in tihotapci z orožjem na
vzhodu in zahodu ter mafija, saj je bil izredna priložnost za ogromne za-
služke. V primerjavi z vojnami v obdobju dvopolnega ravnotežja, ko je
vsak od blokov podpiral »svojo stran«, pa se med vojnami na območju
nekdanje Jugoslavije to ni zgodilo. Ker ni bilo nevarnosti, da bi prišlo do
eskalacije v regionalno ali svetovno vojno in ker so se udeleženci spopa-
dov ogibali tega, da bi napadali cilje v Evropi in ZDA ali tujce na svojem
ozemlju, tudi mednarodna skupnost kar pet let ni uspela doseči soglasja o
tem, kako naj bi to »pozabljeno vojno« ustavila. 

Ameriška teoretika sta poudarila, da v zapletenem pobipolnem času,
ko ni več nobene svetovne sile, ki bi lahko vojaško ogrožala ZDA, vseeno
obstaja tveganje, da oboroženi spopadi na kaki oddaljeni točki sveta po
zaporedju nepredvidljivih dogodkov prerastejo v orjaški vojni požar. Kot
kaže vojna napoved ameriškega predsednika Georgea Busha ml. medna-
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rodnem terorizmu in njegovim sponzorjem v prvem letu tega tisočletja,
sta imela ameriška teoretika preroški dar. Nepomemben oborožen spo-
pad v Afganistanu med verskimi fundamentalisti Taliba in Severno zvezo,
ki je po končani hladni vojni trajal skoraj celo desetletje, ne da bi koga v
svetu resneje zanimal, je takoj po nepredvidljivem septembrskem napadu
Al Kajde na cilje v ZDA (2001) naenkrat dobil prvorazreden pomen. Spro-
žil je ameriške in zavezniške vojaške posege proti državam, ki so jih ZDA
označile kot »mentorje terorizma«, in po infrastrukturi teroristov v Afga-
nistanu (2001/2002) in Iraku (2003.); v bližnji prihodnosti bodo morda na
vrsti tudi druge države, ki so na sedanjem ameriškem seznamu »osi
zla«183. Pomembno je, da sta ameriški vojaški poseg v srednji Aziji in na
Bližnjem vzhodu sprejeli tako Ruska federacija kot LR Kitajska, saj sta v
islamskem fundamentalizmu odkrili tudi grožnjo svoji varnosti, hkrati pa
jima je veliko do stabilnosti, ki je pogoj za izkoriščanje zalog energentov
na Bližnjem vzhodu in srednji Aziji.

Kritiki dosedanjih dosežkov vojaške znanosti (njene zakonitosti, zako-
ne in načela smo obravnavali v drugem poglavju tega učbenika) se posve-
čajo predvsem iskanju novih interakcij med dejavniki vojne in dejavniki
oboroženega boja. Ker je vojna družben pojav in ker se sedanji svet in nje-
gova družbena ureditev (»novi svetovni red«) razlikujeta od sveta vojaških
klasikov, ki so uspešno razkrivali v njihovem času veljavne zakone in na-
čela, se mnogi med sodobnimi vojaškimi teoretiki ukvarjajo s kritičnimi
analizami vojn in oboroženih spopadov iz obdobja po razpadu dvopolne-
ga ravnotežja in skušajo ugotoviti, katere nove interakcije so se pojavile
med dejavniki vojne in oboroženega boja. Med njimi po izvirnosti izstopa-
jo Američan Steven Mann in Rusa Stanislav Ermak ter Aleksander Ra-
skin.

Ameriški teoretik Steven Mann je leta 1993 za svoje znanstveno delo o
poglabljajočem se razkoraku med napredkom tehnologije in zaostajanjem
strateške teorije (Chaos, Criticality, and Strategic Thought) prejel nagrado
ameriške Univerze za nacionalno obrambo, dokazuje pa, da je stagnacija
na področju teorije vojskovanja posledica dosedanje prevlade Newtonove-
ga pogleda na svet; ta vse do danes ni ostal globoko ukorinjen samo med
zahodnimi vojaškimi profesionalci, ampak tudi med mnogimi ekonomisti,
sociologi, zgodovinarji idr. Ko je raziskoval, kdaj se je newtonovska para-
digma usidrala v vojaško znanost, je vzel pod drobnogled Clausewitzeva
dela, četudi bi se lahko oprl tudi na dela starejših avtorjev (že veliko pred
Karlom von Clausewitzem je pruski teoretik von Bullow mnoge zakone
geometrije prenesel v vojaške vede). Mann je navedel številne vojaškoteo-
retske termine iz Clausewitzevih del, npr. »težišče«, »masa«, »gravitacij-
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ska točka«, »energija udara«, »ravnotežje sil« in podobno, ki so vsi povzeti
iz mehanike in so se v vojaških vedah ohranili od njegovih časov vse do
danes. 

Po Mannovem mnenju gre pri tem za t. i. mehanicistično redukcioni-
stično paradigmo, ki vnaprej gradi na tem, da obstaja deterministična po-
vezava med spremenljivkami vojaške moči in drugimi dejavniki oborože-
nega boja (prostor, čas, klima idr.), pri čemer spremembe med bojem
potekajo postopno, torej linearno, in jih je mogoče predvideti, če se poz-
najo pravila o tem, kako se spremenljivke spreminjajo in vplivajo na
končni rezultat. Prav ta »predvidljivost« in »linearnost« naj bi imela zaslu-
ge, da se je Newtonov način v vojaški znanosti ohranil prav do danes, če-
prav nas od Clausewitza loči že 200 let.

Neodvisno od Manna, a s pomočjo drug(ačn)e metode sta do podobnih
ugotovitev prišla ruska teoretika Raskin in Ermak184. Svojo metodo sta
(po)imenovala »metoda refleks(iv)nega nadzora«. Prepričana sta bila, da
nastajanje novih integriranih informacijsko-udarnih sistemov omogoča ti-
stemu, ki pozna pravila (algoritme), po katerih delujejo, da ta pravila izko-
risti za doseganje premoči v bojih, bitkah in operacijah. Bistvo nove meto-
de se opira po eni plati na znanje o tem, kako delujejo nasprotnikovi
informacijsko-udarni sistemi, po drugi pa na odkrivanje tega, kako je nas-
protnik preučil našo zamisel delovanja in kaj o njej ve. Naloga refleksiv-
nega nadzora je torej, da nasprotnika navede na določeno presojo in ugo-
tovitve o naših silah, da bi zavrgel prvotne presoje in ugotovitve ter sprejel
drugo presojo in sklepe, ki so zanj slabši. S kombinacijo informacijskega
in psihološkega pritiska na poveljniški sistem poveljevanja je mogoče do-
seči rezultate, ki večkratno presegajo rezultate, ki bi jih bilo mogoče dose-
či na klasičen način. S tem da se deklarirajo eni cilji, da se pritisk začasno
izvaja na druge in da se nato glavni udar izpelje na tretje, se naprotnik
zbega in začne tavati v temi. Izredno pomembna izhodiščna sestavina
»refleks(iv)nega nadzora« je preučevanje psiholoških značilnosti nasprot-
nikovega poveljnika in štaba, ki se rekonstruira na podlagi njegovega po-
prejšnjega obnašanja. Pritisk s silo se izvaja tako, da se nevtralizirajo
nasprotnikovo izvidniško letalstvo, obveščevalni sateliti ipd. Pri tem se
izvajajo lažna izvidovanja z lastnimi izvidniškimi letali, obveščevalnimi
sateliti, njihov namen pa je nasprotniku vsiliti napačni podatek o tem, kje
je težišče našega izvidovanja. Gre torej za izkoriščanje dosežkov sodobne
teorije sistemov.

Seveda pa lahko tudi sami hitro ugotovimo, da današnji kompleksni
svet ni podoben svetu 19. stoletja, ko so bile mehanicistične teorije o po-
trebnem številčnem razmerju sil in sprejemanju odločitev sodobne in tudi
zelo uporabne. Tako npr. v pobipolnem obdobju ne obstajata več dvopol-
na ideološka delitev in z njo povezano ravnotežje sil, ki nista bila značilna
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zgolj za obdobje, v katerem je živel in ustvarjal Clausewitz, temveč tudi za
obdobje prve in druge svetovne vojne in tudi za celotno obdobje hladne
vojne. Zato mnogih aksiomov, ki so veljali za vse te naštete vojne in za ob-
dobje med njimi, danes ni več mogoče uspešno uporabiti. Med takšne te-
meljne resnice sodi tudi to, da je država, ki jo je med hladno vojno napad-
la ena od obeh supersil, lahko vnaprej računala na to, da bo dobila pomoč
druge, ki jo bo podprla zaradi svojih koristi. S tem je via facti prihajalo do
določenega ravnotežja sui generis. 

Da bi ponazorili delovanje tega aksioma, se lahko opremo na vojne, ki
so od leta 1950 do leta 1989 potekale v Koreji, Vietnamu, Angoli, Mozam-
biku, Namibiji, Alžiriji, Afganistanu, Kambodži, na Kubi in drugod. V
vseh teh vojnah je šibkejša stran v konfrontaciji z eno supersilo lahko ra-
čunala na podporo nasprotne supersile, to pa ji je, čeprav je bila veliko
šibkejša od napadalca, omogočilo doseči uspeh ali pa vsaj to, da se je
izognila porazu. Toda supersili, ki sta bili tako prek posrednikov vpleteni
v spopad, se nista nikoli odločili za skrajnost – za medsebojen spopad, saj
sta se obe zelo bali, da bi ju radikalizacija konflikta utegnila pahniti v glo-
balno jedrsko vojno, v kateri bi uničili druga drugo, zraven pa še preostali
svet. V takšnih razmerah so tudi manjše države imele več svobode pri
uveljavljanju svojih interesov. Še posebno nazoren je bil v tem obdobju
primer Sadama Huseina: med pripravami za vojno proti Iranu in ves čas
te vojne (1979–1988) je imel odprto pot do orožarn Zahoda in Vzhoda, ker
je tako Zahodu (ki je po Homeinijevi verski revoluciji izgubil pozicije v
Iranu) kot Vzhodu (ki se je zapletel v vojno v Afganistanu) omogočal, da
sta Irak izrabila proti Iranu kot nekakšen jez, ki je po eni strani ustavil šir-
jenje iranske verske revolucije v občutljivo naftonosno območje Zaliva, po
drugi pa tudi v sovjetsko srednjo Azijo ter v smeri Kavkaza s tem, da je
pritiskal na zahodne iranske meje.

Porazne posledice mehaničnega prenosa »izkušenj« iz obdobja hladne
vojne na pobipolne razmere so se prvič razločno pokazale prav v Iraku.
Dejanja Sadama Huseina kažejo, da se v prvi in drugi zalivski vojni (1991
in 2003) pri sprejemanju strateških odločitev ni zavedal, da v enopolnem
svetu ne velja več nekdanje načelo iz obdobja dvopolnega ravnotežja.
Pred spopadom z ZDA in med samim spopadom je poskušal pridobiti
podporo Ruske federacije, LR Kitajske pa tudi Nemčije in Francije ter »na-
prednih arabskih sil«, a je pri tem opiranju na načelo »avtomatizma« ostal
osamljen. Otipljive vojaške pomoči v novem enopolnem svetu ni dobil od
nikogar in je obakrat doživel poraz. 

Dejstvo, da Sadam Husein leta 1990 ni dobil pričakovane pomoči
Ruske federacije, je vplivalo tudi na vodstvo JLA, ko si je spomladi 1991 v
prelomnih trenutkih razpadanja Jugoslavije zaman prizadevalo pridobiti
pomoč ruskega vojaškega vrha za nameravani vojaški poseg proti Sloveni-
ji in Hrvaški; ko je vojaški vrh ugotovil, da bi v napovedani »bitki za Jugo-
slavijo« ostal sam in da v morebitnem državnem udaru ne bi imel podpo-
re ne na Zahodu ne na Vzhodu, se je podredil Miloševiću. Podobno kot
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Sadam Husein si je tudi Slobodan Milošević ves čas prizadeval pridobiti
pomoč Ruske federacije; vendar kaj več od obiskov ruskih drugorazred-
nih politikov v Srbiji, križarjenja ruske eskadre v Sredozemlju in gostova-
nja svoje soproge v Rusiji (kjer je razlagala zgodovinsko nujnost oblikova-
nja »pravoslavne konfederacije« Ruske federacije, Belorusije in ZRJ) ni
uspel doseči. Doživel je enak polom, kot ga je doživel potem v vojnah na
Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, ko je poskušal izrabiti nasprotja
med Nemčijo, Francijo, Rusko federacijo in ZDA, da bi se predstavil kot
jez, ki ščiti Evropo pred prodorom islamskega fundamentalizma. Da noče
upoštevati realnosti enopolnega sistema, je kazal tudi njegov poskus, da
bi skupaj z Grčijo, Republiko Srbsko krajino (RSK) in Republiko srbsko
(RS) vzpostavil balkansko konfederacijo, v katero bi se hote ali nehote
vključila tudi Makedonija. V pobipolnem obdobju pač niso bile več stvar-
ni in uspešni presoje, predvidevanja in računi, po katerih naj bi Ruska fe-
deracija v lastnem dolgoročnem strateškem interesu morala podpreti
vsako državo, ki se bo v coni nekdanjih strateških interesov Sovjetske
zveze postavila po robu ZDA. 

Če je v času blokovske homogenizacije modificirana newtonovska pa-
radigma, ki je zajemala vojaške, gospodarske in politične dejavnike, nudi-
la dokaj zanesljive smernice za uspešno vojskovanje, se je v pobipolnem
obdobju pokazalo, da je bila povsem protiproduktivna; v izoliranih drža-
vah, ki niso imele podpore ZDA, so v razmerah novonastalega strateškega
vakuuma na vojskovanje odločilno vplivali drugi dejavniki, kot so notranji
socialni pritiski različnih skupin, naddržavni dejavniki, kot so globalne
korporacije, verski motivi, teroristične skupine z regionalnimi ali globalni-
mi težnjami ipd. Dober primer, ki ponazarja neuspešen poskus prenosa
newtonovske paradigme, je bila pri nas nekoč splošno znana doktrina
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (SLO in DSZ). Bila je
kopija doktrine, s kakršno je Komunistična partija Jugoslavije (njeno
vodstvo se je med drugo svetovno vojno opiralo na zavezniške zmage in
uspešno manevriralo med zahodnimi zavezniki in Sovjetsko zvezo) uspe-
šno osvojila oblast ter vodila in dobila vojno na ozemlju nekdanje Jugosla-
vije. Ta doktrina je na lokalni ravni izvirala iz načela »enotnosti ljudstva,
partije in oboroženih sil«, na regionalni in globalni pa iz aksioma, da bo
takratno Jugoslavijo v primeru napada z zahoda branila Sovjetska zveza,
ob napadu iz Sovjetske zveze pa ZDA in Nato, vse z namenom, da jo za
svako ceno ohranijo kot pomemben dejavnik strateškega razmerja sil. 

Razumljivo je pač, da je takšna doktrina postala povsem neuporabna,
ko je razpadel sistem dvopolnega ravnotežja, ko se je Sovjetska zveza
preoblikovala v Skupnost neodvisnih držav, ko je razpadla ZKJ in ko je
takratna najvišja državna oblast sprejela sklep, da se izvedejo svobodne
volitve. Takratni zvezni sekretar za ljudsko obrambo (obrambni minister)
general Kadijević je povsem zaman potoval v Moskvo po pomoč in podpo-
ro nove ruske vojske. Na svobodnih volitvah so povsod zmagale stranke z
nacionalnimi programi, tako da je tudi praksa dokazala, da v celotni Jugo-
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slaviji ni bilo niti ene politične stranke več, ki bi lahko mobilizirala vse
»narode in narodnosti« za ohranitev statusa quo. Takratno vodstvo oboro-
ženih sil je spremembe zaviralo in se je dogmatsko oklepalo stare doktri-
ne, zato je ustanovilo novo stranko (ZKJ – Gibanje za Jugoislavijo), da bi
okoli nje zbralo »vse napredne sile« v »bitki za Jugoslavijo«; toda ta bitka
se v spremenjenem socialnem in političnem okolju ni mogla končati dru-
gače kot s popolno katastrofo te anahronistične ideje. 

Med oboroženimi spopadi na območju nekdanje Jugoslavije se je poka-
zalo, da nove (para)države, ki so bile vpletene v oborožene spopade, niso
mogle vzpostaviti trdnih zavezništev, zlasti zaradi etnocentričnih vizij nji-
hovih ustvarjalcev, njihovih antagonističnih načrtov o novih razmejitvah
(Velike Srbije, Velike Hrvaške ipd.) in nerazumevanja nove pobipolne
stvarnosti; če so jih vendarle vzpostavile, pa se podpisanih sporazumov
niso držale. Tako se je začetno zavezništvo med hrvaškim predsednikom
Tuđmanom in bošnjaškim predsednikom Izetbegovićem, ki naj bi omogo-
čalo uspešnejše skupno vojskovanje proti srbskim enotam, končalo z obo-
roženimi spopadi med hrvaškimi in bošnjaškimi enotami, kar je samo še
otežilo obrambo pred njihovim glavnim sovražnikom. Podobno se je zgo-
dilo na srbski strani. Milošević je obljubljal vojaško pomoč upornim
hrvaškim in bosanskim Srbom, pozneje pa se je pokazalo, da le zato, da
bi se kot zaščitnik velikosrbskih interesov v Srbiji ohranil na oblasti. Ko je
prišlo do napada na RSK in RS, ni podprl niti prve niti druge, četudi je za
to imel dovolj sil. Tak vojaški poseg bi bil namreč (pre)tvegan, ker bi ga to
potegnilo v spor z OZN, ZDA in zahodnimi državami ter na koncu zrušilo
z oblasti. Odločil se je, da podpre mirovni proces v Daytonu (1995), s či-
mer se je javno odrekel združitvi vseh Srbov v eni državi. Na njegovo po-
pustljivost je tokrat odločilno vplivalo to, da ga ni podprla Ruska federaci-
ja. V pobipolnem kompleksnem mednarodnem okolju in v notranje
nestabilnih državah, ki so razpadale, spremembe pač niso bile več linear-
ne in se zato ni več dalo uporabiti klasične newtonovske Dupuyjeve para-
digme (ki smo jo podrobneje razčlenili in predstavili v drugem poglavju
tega učbenika). To velja tudi za uporabo še bolj znane Singerjeve paradig-
me (opisana je v študiji skupine avtorjev Nations at War, ki je izšla leta
1998 v Cambridgeu) oziroma paradigme Kondratijeva, ki je izbruhe vojn
uspešno povezal s cikli gospodarske blaginje in kriz.

Kot alternative linearni paradigmi, ki je bila globoko ukoreninjena v
teorijo ravnotežja sil, ameriški teoretik Mann ni izbral paradigme teorije
kaosa185, temveč je namesto nje predložil paradigmo t. i. nelinearne dina-
mike (nonlinear dynamics); zanjo je značilno, da sprememb ne opisuje li-
nearno, ampak v obliki statističnih trendov med mnogimi spremenljivka-
mi, ki vplivajo druga na drugo. Temeljna značilnost paradigme nelinearne
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dinamike je v tem, da končni rezultat ni linearno sorazmeren z razmerjem
sil in da tudi ni vedno enak, ampak da lahko močno niha okoli povprečne
vrednosti. Vzorci procesov, na katere se opira nova paradigma, niso več
mehanični deterministični procesi, ki jih je možno opisati z linearnimi
enačbami, ampak kompleksni procesi stohastičnih interakcij, ki jih poz-
najo izvedenci v meteorologiji, epidemiologiji, pri kristalizaciji različnih
snovi, v vesolju, kriptologiji, biologiji, botaniki, zoologiji ipd. 

V nasprotju s staro newtonovsko paradigmo, ki je pri predvidevanju
vodila v precenjevanje znanstvenikovega vpliva ter prav tako do precenje-
vanja vloge glavnih akterjev in dejavnikov v oboroženem boju, se z upora-
bo paradigme t. i. nelinearne dinamike lahko veliko bolje analizirajo vpli-
vi majhnih sprememb na celoto v daljšem časovnem obdobju. Še posebno
je ta paradigma postala koristna pri analizi notranjih razpadov velikih si-
stemov, kakršne so države, obveščevalne službe, oborožene sile, energet-
ski sistemi ipd. Z njo so uspeli uspešno pojasniti, kako je leta 1914 atentat
nepomembnega pripadnika teroristične organizacije Mlada Bosna na av-
strijskega prestolonaslednika Ferdinanda – teroriste je skrivaj podpirala
srbijanska zarotniška oficirska organizacija Crna ruka – sprožil prvo sve-
tovno vojno, v kateri je izgubilo življenje 15 milijonov ljudi in so visoke
človeške izgube v sklepnem delu te vojne sprožile mirovna gibanja, vojaš-
ke vstaje in revolucije v zaledju.

Med sveže primere, ki ponazarjajo delovanje paradigme nelinearne di-
namike, spadata zavezniška strateška operacija v Afganistanu s kodno oz-
nako »The Enduring Freedom« (2001/2002) in zavezniška strateška opera-
cija v Iraku s kodno oznako »The Iraqi Freedom« (2003). Obakrat so imele
ZDA cilj zrušiti z oblasti vodstvi diktatur – v prvem primeru islamskega
emirata, ki so ga vodili duhovniki, v drugem pa sekularne države, ki sta jo
vodila diktator Sadam Husein in stranka Baas. Če bi se ZDA ravnale po
klasični linearni newtonovski paradigmi, bi za napad na ti državi morali
uporabiti zelo močne ekspedicijske sile, ki bi bile 2,5- do 3-krat številčnej-
še od nasprotnika. Namesto tega so bile sile številčno veliko šibkejše od
nasprotnikov. V nobenem primeru niso dosegle vojaške zmage s številčno
premočjo, temveč s premočjo v znanju, organizaciji, vodenju in poveljeva-
nju ter zaradi superiornejše tehnologije C3I/CM186. 

Nelinearnost uporabljene paradigme nazorno kaže struktura iraške
kampanje (2003), ki jo je sestavljal kompleks operacij: (1) strateška raket-
no-letalska operacija obglavljenja iraškega režima, ko so na podlagi podat-
kov obveščevalnih služb zadajali precizne zaporedne bombne in raketne
udare po gosto naseljenih predelih, kjer naj bi se skrival Sadam Husein s
sodelavci; (2) operacija specialnih sil, ki so delovale v iraškem zaledju v
sodelovanju s kurdskimi vstajniki in pripadniki Iraškega nacionalnega
kongresa, da bi pomagali zrušiti režim z udarom od znotraj; (3) zračno-ko-
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186 Gregory Copley: Knowledge Management in Times of Crisis; Defense and Foreign
Affairs Policy, No 4 2003, str. 8–10.
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penska operacija kopenskih sil, ki so jo izvajali trije korpusi kopenske
vojske ob podpori letalske taktične armade; (4) operacija sil zračne
obrambe, s katero so zagotavljali varnost zavezniških držav (Kuvajta,
Izraela, Turčije, Savdske Arabije in Jordanije) pred morebitnimi napoveda-
nimi iraškimi napadi z balističnimi raketami in orožji za množično uni-
čevanje; (5) obveščevalna operacija velikih razsežnosti, v kateri so s po-
močjo satelitskega, letalskega in elektronskega izvidovanja in vrinjenih
obveščevalnih skupin zbirali podatke o gibanju iraškega državnega vrha
ter o silah in sredstvih za prenos orožij za množično uničevanje; (5) infor-
macijska operacija, s katero so zagotovili informacijsko prevlado in ones-
posobili večji del nasprotnikovih informacijskih sistemov; (6) protitero-
ristična operacija, ki so jo izvajale sile v metropoli, da bi preprečile
ponovne napade Al Kajde, (7) operacija za zaščito pomorskega in zračne-
ga prometa, s katero so varovali manever ladij in letal z vkrcanimi enota-
mi in materialnimi sredstvi do cone operacij, in (8) logistična operacija, s
katero so zagotavljali nemoteno oskrbo in tehnično podporo vsem pomor-
skim, letalskim in kopenskim silam. 

V ZDA so se torej odločili za paradigmo nelinearne dinamike187; v njej
ni in tudi vnaprej ne bo imela ključne vloge Dupuyjeva množica vojaških
dejavnikov (predvsem gre za številčno premoč v živi sili, kar v praksi po-
meni prevlado kopenske vojske, tako kot je bilo v prvi zalivski vojni leta
1991); ampak bodo od nje to vlogo prevzeli novi vzvodi, ki smo jih našteli.
Med njimi imajo na tehnološki ravni glavno vlogo premoč v zračno-vesolj-
skem prostoru, informacijska premoč v poveljniško-informacijskih siste-
mih (C3I/CM) in nove generacije vodljivih izstrelkov ter opiranje na viso-
ko razvito informacijsko tehnologijo188. Na doktrinarni ravni uporabe
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187 Zamenjava paradigem ne poteka hitro, niti brez odporov, saj je newtonovski vzorec
močno ukoreninjen v vojaško miselnost (military mind). Kongresnik Mac Thornberry
je želel pospešiti reforme v Oboroženih silah ZDA, zato je vojski svetoval, naj posne-
ma ameriške poslovneže; poudaril je, da se morajo oborožene sile odločiti za »kulturo
inovacije«. Njene štiri temeljne stebre je videl v: (1) kadrovski politiki (predvsem
zato, ker se v oboroženih silah trdovratno držijo načela rotacije, tako da častniki vsa-
kih 18–24 mesecev zamenjajo delovno mesto); (2) uvajanju novih tehnologij (mikro-
satelitov, robotov, novih goriv, energetskih orožij ipd.); (3) nenehnem izobraževanju,
in (4) doslednem izvajanje poskusov kot podlagi za reforme (in ne obratno) (Foste-
ring a culture of innovation; USNI Proceedings, April 2003, str. 44–7).

188 Vse do osemdesetih let preteklega stoletja je bil za ocenjevanje ognjene moči kopen-
skih enot ključni kazalec količina jekla in eksploziva, ki ga je enota lahko izstrelila v
eni minuti. Danes to ne velja več. Ugotovljeno je bilo namreč, da je ta kazalec preveč
abstrakten, saj ne vsebuje napak, ki se zgodijo pri streljanju, časa za njihove korektu-
re in protiakcije, ki jih v tem času lahko organizira nasprotnik (bodisi da se umakne z
obstreljevanega območja, bodisi da organizira povračilni ogenj ipd.). Novi sistemi za
usmerjanje ognja so v te primerjave uspešnosti ognja vnesli revolucijo, ker se je po
zaslugi satelitskih navigacijskih sistemov, točnih meteoroloških podatkov, samovo-
dljivih izstrelkov (copperhead, marlin, styx, gran idr.) in brezpilotnih letal za odkriva-
nje ciljev bistveno povečala verjetnost zadetka s prvim izstrelkom. Zato so sodobni
sistemi z enako količino projektilov kot nekoč lahko uničili 5- do 10-krat več ciljev
(odvisno od njihove velikosti in vrste) (Rupert Pengelley: Artillery fire control – more
control, less fire; International Defense Review, January 2002, str. 24–9).
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oboroženih sil se s tem omogoča vzporedno ognjeno delovanje po ciljih v
celotni taktični, operativni in strateški globini nasprotnikove bojne razpo-
reditve. Izredno pomembno vlogo imajo nepretrgani ognjeni udari po
nasprotnikovem sistemu poveljevanja in vodenja države, ki jih spremlja
intenzivno elektronsko motenje njegovih zvez in vrivanje vanje z lažnimi
sporočili, kar spremljajo psihološke operacije189; v afganistanski in iraški
praksi se je pokazalo, da so nasprotnikove enote in sistem državne upra-
ve, katerih značilnost so bili togi centralizirani sistemi poveljevanja in vo-
denja države (kjer je odločanje slonelo na moči in volji peščice avtokra-
tov), na vseh ravneh reagirali brezglavo. Tudi kadar je prišlo do odločitve
in manevrov, so bili močno upočasnjeni, tako da so zavezniške sile s hi-
trim ritmom presoje razmer in reagiranja z ognjem in manevrom prehite-
vale nasprotnika in ves čas imele pobudo190. V Afganistanu so bili glavni
dejavnik uspeha pripadniki ameriških specialnih enot (Special Force), ob-
veščevalne službe (CIA) in pripadniki afganistanske Severne zveze, ki so
jih mobilizirali lokalni plemenski vodje, potem pa oborožila Ruska federa-
cija; v Iraku pa so bili dodatni vzvodi prav tako pripadniki ameriških spe-
cialnih enot, obveščevalne službe, iraški Kurdi in pripadniki iraške opozi-
cije (INC), ki so uspeli pridobiti mnoge pripadnike iraškega režima, da so
sabotirali povelja Sadama Huseina in da se niso bojevali. 

Poglobljena presoja notranjega razmerja sil v nasprotnikovem taboru in
nato v skladu z njo uveljavitev starega imperialnega reka »divide et impe-
ra!« – deli in vladaj, se je v vseh teh oboroženih spopadih pokazala kot
izredno pomemben katalizator za dosego hitre vojaške zmage z malošte-
vilnimi enotami. V naštetih primerih so imele zelo pomembno vlogo t. i.
informacijske operacije, s katerimi so dezinformirali nasprotnike in pov-
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189 Osnovna razlika med psihološkimi operacijami, ki jih je ameriška vojska izvajala v
prvi zalivski vojni (1991) in v drugi zalivski vojni (2003) je v tem, da so bile v prvi
osredotočene na bojevanje, v drugi pa v vojskovanje. V drugi zalivski vojni so pripad-
niki 4. skupine za psihološke operacije sodelovali neposredno z ameriško vlado, zu-
nanjim ministrstvom, Glasom Amerike (Voice of America je vzpostavil radijsko po-
stajo v Kuvajtu) ipd.; vse akcije so povezali v diskreditiranje protiameriške opozicije
v državah, ki mejijo na Irak, po mobilnih telefonih so pozivali poveljnike iraških kor-
pusov, naj ne rušijo mostov in jezov ter ne zažigajo naftnih polj, hkrati pa so policij-
skim postajam pošiljali sporočila, da bo prišel pred sodišče vsak, ki bo zagrešil vojaš-
ki zločin; uspelo jim je vnesti zmedo in dezinformacije v sistem poveljevanja.
Pripomogle so tudi oddaje letečih radijskih postaj v arabščini (operacija Solo) in leta-
ki s pozivi k vdaji, s poročili, da je Sadam Husein že mrtev itd. (Michale Knights:
PSYOPS comes into play against Saddam; Jane’s Intelligence Review, February 2003,
str. 52–3).

190 Veliko zaslugo so pri tem imeli predvojna usposabljanja na dvostranskih poveljniš-
ko-štabnih vojnih igrah. Vodil jih je general Paul Van Ripen, sodelovalo pa je 13.500
častnikov iz vseh zvrsti oboroženih sil. Težišče je bilo na tem, da se doseže hitrejše
odločanje, kot pa se je odločal nasprotnik. Pri tem je bila pogosto izrečena sintagma
»netcentric warfare«, mrežnocentrično vojskovanje, udeležence vaj pa naj bi vzpod-
budili, da bi skrajšali cikel opazovanje-razumevanje-odločanje-bojno delovanje (Nor-
man Friedman: War games raises questions; USNI Proceedings, October 2002, str.
4–5).
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zročali razcep v njihovih vrstah, pri čemer so ameriške tajne službe191 z
delovanjem prek posrednikov iz vrst iraške opozicije izkoristile tradicio-
nalno podkupljivost visokih uradnikov obeh režimov. To se je najbolje vi-
delo po tem, da so zavezniki v obeh vojnah zajeli le malo vojnih ujetnikov
in da Iračani ob umiku niso uničili niti najpomembnejših mostov in letal-
skih baz. Armade ameriških nasprotnikov so v obeh primerih izginile, kot
da bi se »raztopile«, pri tem pa so bile ameriške in zavezniške izgube v lju-
deh le simbolične. 

Ob koncu poglavja se zastavlja vprašanje, kako sta sinteza tehnoloških
dejavnikov in paradigma nelinearne dinamike vplivali na uspešnost boje-
vanja v primerih, ko so oborožene sile upoštevale nove trende192. Ustre-
zen kazalec za primerjanje zmagovitih kratkotrajnih vojn se zdi kazalec
uspeha posameznega vojaka, izražen v obliki količnika med površino
ozemlja (v kvadratnih kilometrih), ki so ga zasedle oborožene sile, in med
zmnožkom števila pripadnikov kopenske vojske s trajanjem oboroženih
bojev (izraženim v vojaških delovnih dnevih). Kot vzorec za analizo bomo
izbrali pet vojn, v katerih je velesila, ki je napadala manjšo državo, imela
sodobno napadno doktrino, premoč v zraku in najsodobnejšo vojaško
tehniko, branilec pa se je branil frontalno in z orožji, ki so bila v povpreč-
ju 20 do 30 let starejša od napadalčevih. 

Pri nemškem napadu na Poljsko (leta 1939), ko je bila prvič praktično
preizkušena paradigma nelinearne dinamike (imenovali so jo »bliskovita
vojna«), je bil količnik: 388.000 : (1000.000 . 35) = 0,011. Belgijo in Nizo-
zemsko, ki skupaj merita okoli 64.000 km2, je prvo napadlo okoli 720.000
nemških vojakov, drugo pa 450.000 nemških vojakov, potem pa je prva
kapitulirala v 19 dneh, druga pa v 5 dneh; srednji količnik je bil 0,004. Po-
doben proračun kaže, da je bil pri napadu na kraljevino Jugoslavijo leta
1941 ta količnik še višji, in to: 250.000 : (1000.000 . 12) = 0,0208; pri nemš-
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191 CIA je izvajala samostojne operacije, ker ji ni bilo treba spoštovati mednarodnih
norm. Tako so med operacijami v Afganistanu njeni agenti delovali tudi v Jemnu, v
srednjeazijskih državah in drugje, kjer se vojaki redne vojske niso mogli pojaviti, ker
ZDA niso sodelovale z lokalnimi vladami. Njene dejavnosti so imele oznako SA (Spe-
cial Activities) (Andrew Koch: Covert warriors; Jane’s Defense Weekly z dne 19. 3.
2002, str. 27).

192 Raziskave v ZDA niso več usmerjene le v satelite, letala, ladje, tanke, podmornice in
druge kompleksne platforme. Zadnje desetletje vlagajo vse več denarja v sisteme, ki
bodo bistveno povečali udarno moč, maneverske zmogljivosti in verjetnost preživetja
posameznega vojaka pešaka. Komisija 250 izvedencev iz industrije, vlade, univerz in
inštitutov ima cilj zrušiti klasično normo, po kateri je bila za uspešen napad potrebna
trikratna premoč v živi sili. Njihovo izhodišče je, da je sedanjemu vojaku pešaku
treba 20-krat povečati zmogljivosti, od tega 60 % do leta 2010, preostalih 40 % pa do
leta 2018. Vojak ne bo tako kot zdaj nosil bojnega nahrbtnika, ampak bo imel minia-
turno mehanično tovorno »mulo« s strelivom, miniroboti, šotorom, prenosnimi ele-
menti za izdelavo zaklonilnika, z maskirno opremo, eksplozivno lopatico (za hitro
vkopavanje), gorivom, generatorjem (rabil ga bo za energijo za delovanje računalni-
ka, senzorjev, identifikatorja, laserskega označevalnika ciljev, radijske naprave, kli-
matske naprave, vgrajene v uniformo, itd.), hrano, vodo idr. (MH: US Army seeks
giant leap for future soldier; International Defense Review, May 2002, str. 27).
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kem napadu na kraljevino Norveško v drugi svetovni vojni je bil količnik
še višji, dosegel je vrednost: 324.000 : (108.000 . 60) = 0,05. Povprečna
vrednost za Poljsko, Jugoslavijo in Norveško je bila 0,029. 

Med prvo zalivsko vojno (1991), ko so letalske operacije trajale 39 dni,
kopenski napad, ki jim je sledil, pa le 4 dni, je bil ta količnik 17.818 :
(400.000 . 4) = 0,011; enak je bil normi, doseženi v drugi svetovni vojni na
Poljskem (leta 1939). V drugi zalivski vojni (2003), ko so uporni Kurdi že
pred začetkom zavezniških operacij nadzorovali okoli 130.000 km2 iraške-
ga ozemlja, je bil količnik: (434.000 – 130.000) : (160.000 . 20) = 0,095.
Očitno med kazalcem uspešnosti zavezniških sil v prvi zalivski vojni in
uspešnostjo nemških sil v drugi svetovni vojni ni tako velike razlike. Pač
pa je zelo velika, če primerjamo uspešnost sil v drugi zalivski vojni s tisto,
ki so jo zavezniške sile dosegle v prvi zalivski vojni oziroma nemške v
drugi svetovni vojni. V drugi zalivski vojni je bila uspešnost skoraj 10-krat
večja od uspešnosti v prvi zalivski vojni. Vzroke za naglo povečanje uspe-
šnosti bi kazalo iskati po eni strani v sinhroniziranem zavezniškem napa-
du od zunaj in od znotraj na že razmajani sistem Sadamove strahovlade,
ki je hkrati povzročil razpad politično-administrativnega, varnostnega, lo-
gističnega in obrambnega sistema, po drugi pa v dejstvu, da so zavezniki s
hitrimi prodori oklepnih enot v sodelovanju s helikopterskimi desanti
obšli mesta in pri bombardiranju uporabili okoli 90 % vodljivih bomb in
raket (v prvi zalivski vojni le 10 odstotkov)193. 

Pri oblikovanju te eksplikativne hipoteze se opiramo na to, da so imele
zavezniške sile v prvem tednu aprila 2003 pred Bagdadom – ki so ga bra-
nili 4 iraški korpusi (2. korpus redne iraške vojske, severni in južni kor-
pus Revolucionarne garde in korpus Posebne revolucionarne garde) – le
dva korpusa; čeprav sploh ni prišlo ne do odločilne bitke ne do obleganja
tega petmilijonskega mesta, ki bi, se sodeč po zaplenjenih količinah
hrane, vode, goriva, streliva, min, razstreliva in zdravil, lahko uspešno
branilo vsaj dva do tri mesece. Ker se je trikrat manjša Basra (1.500.000
prebivalcev), ki jo je branil iraški 3. korpus, in napadal britanski korpus,
uspešno branila vse do padca Bagdada (obleganje je trajalo 20 dni), je
očitno, da na hiter ameriški uspeh pred Bagdadom zanesljivo ni vplivalo
razmerje med številom vojakov in težke bojne tehnike obeh strani, saj je
bilo za Iračane dvakrat ugodnejše kot pred Basro194.
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193 Ameriški in britanski izvedenci dajejo pri pojasnjevanju poudarek napredku na po-
dročju vodenja in poveljevanja; trdijo, da so ameriški generali uporabili enake meto-
de, kot jih uporabljajo menedžerji ameriških velikih korporacij, ki se vedno opirajo
na ključne ljudi na ključnih mestih. Bruce Newsome je to trditev dokazal v študiji v
reviji Defense and Security Analysis (No 2 2002, str. 131–147); preučil je decentralizi-
rano delovanje sil, s katerim so poveljniki tekmovali med seboj, ko so dobili proste
roke; dotedanji sistem centraliziranega poveljevanja jim tega ni omogočal, ker je vse
delo temeljilo na materialni premoči nad nasprotnikom.

194 Mnoge ameriške politične osebnosti (npr. kongresniki, senatorji in tudi osebno
obrambni minister) kakor tudi poslovni ljudje javno pritiskajo na vojsko, da naj po-
snema uspešne poslovneže, ki s pomočjo elektronske pošte in računalnikov bijejo us-
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Z vidika kritične obravnave nelinearne paradigme se zastavlja vpraša-
nje, kako naj se nerazvite ali manj razvite države ali gibanja postavijo po
robu razvitim državam, ki jih po njihovem prepričanju ogrožajo in ki
imajo čisto drugačne cilje kot one. Kako aktualno je takšno razmišljanje
kaže podatek (omenjen v študiji ameriških teoretikov Toffler), da danes že
približno eno tretjino vseh članic OZN ogrožajo vstajniki, teroristi, orga-
nizirane opozicijske skupine, ki delujejo iz inozemstva, disidenti ipd.
Militantnih etničnih skupin, ki si v svetu prizadevajo za pripadnike svojih
etničnih skupnosti ustvariti države, je nekaj sto, sčasoma pa se bo njihovo
število najverjetneje še povečalo. Na svetovnem prizorišču se tako križata
dva nasprotna tokova – medtem ko se razvite bogate države odrekajo delu
suverenosti in se poskušajo povezati, si v nerazvitih in revnih državah pri-
zadevajo ustanavljati nove državne tvorbe, ki se med seboj spopadajo za
razmejitev. Vodstva mnogih držav se pri tem zavedajo, da ne bodo nikoli
mogli imeti sodobnih oborožitvenih konvencionalnih sistemov, kakršne
imajo npr. ZDA in druge visoko razvite države; nekatera so se zato odloči-
la za razvoj orožij za množično uničevanje v prepričanju, da bodo s temi
orožji varnejše, če pa že pride do vojne, bodo lahko nasprotniku zadajale
izgube v ljudeh, da ga bodo odvrnile od napada in okupacije. 

Zaradi takšne usmeritve danes jedrskega orožja nima zgolj pet držav
zmagovalk druge svetovne vojne (ZDA, Ruska federacija, LR Kitajska,
Francija, Velika Britanija), ampak ga imajo tudi Indija in Pakistan in zelo
verjetno še Izrael in Severna Koreja. Paradoksalno je, da je hiter razvoj so-
dobnih vodljivih projektilov, letal, satelitov in informacijskih sistemov
tudi pri nekaterih državah, ki so tako kot Ruska federacija jedrske sile in
nimajo denarja, da bi lahko tudi same imele zelo drage konvencionalne si-
steme kot ZDA (v Ruski federaciji so zaskrbljeni predvsem zaradi ameriš-
kih načrtov razvoja sistema protiraketne obrambe), vplival na to, da vidijo
edino rešitev v krepitvi cenejših strateških jedrskih sil. Nelinearnost očit-
no pojmujejo kot nevtraliziranje konvencionalnega orožja z jedrskim ali
kakim drugim orožjem za množično uničevanje. 

V državah in gibanjih, ki ne morejo priti do jedrskega orožja, razmišlja-
jo drugače. Ker v neposredni vojaški konfrontaciji z razvitimi državami
nimajo nobene možnosti za uspeh, so posegle po napadih na nasprotniko-
ve najbolj ranljive točke, kot kažejo akcije palestinskih in islamskih samo-
morilskih skrajnežev. Palestinski komandosi vztrajno izvajajo samomoril-
ske napade na izraelske diskoteke, verske objekte, avtobuse, gostinske
lokale, letala in druge cilje, kjer se zbira veliko ljudi, ker so presodili, da je
Izrael najbolj občutljiv na izgube civilnega prebivalstva in da so te akcije
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pešne »bitke« na mednarodnem tržišču. O tem je oktobra 2002 napisala v USNI Pro-
ceedings (str. 78–81) kritično študijo o medzvrstni umetnosti bojevanja skupina mlaj-
ših avtorjev (David McFarland, Monty Ray Perry, Steven Miles). Podprl jih je povelj-
nik 7. flote Robert Willard (Rediscover the art of command and control; USNI
Proceedings, October 2002, str. 52–54).
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najbolj odmevne. Računajo na to, da bodo z akcijami tudi vnaprej nazor-
no dokazovali, da izraelska vlada svojim državljanom ne more zagotoviti
varnosti in da jo bodo prisilili v tako stroge protiukrepe, da bodo na
koncu izraelsko in mednarodno javnost obrnili proti njej. Sami sebe imajo
za vojake, ki se zavestno žrtvujejo za to, da bi od izraelske vlade izsilili
priznanje palestinske države in (ali) vrnitev izgnanih rojakov na domove.
V določenem smislu se to dogaja tudi v Iraku; leto dni po »osvoboditvi«
izpod režima Sadama Huseina so se med iraškimi suniti in šiiti pojavile
oborožene gverilske skupine, ki so pričele napadati zavezniške sile in lo-
kalne organe začasno vzpostavljenih iraških oblasti. Od razglasitve
ameriške zmage konec aprila 2003 do maja 2004 je v Iraku padlo okoli
500 ameriških vojakov, kar je dvakrat več žrtev, kot so jih imeli v celoti vo-
jaških operacij, ko so razbili iraško armado in zasedli Irak. 

Podobno paradigmo so izbrali samomorilski komandosi Al Kajde, le da
so njihove akcije dobile globalno razsežnost in da so napade izvedli proti
ciljem edine preostale svetovne supersile. Tako akcije palestinskih ko-
mandosov kot akcije pripadnikov Al Kajde v Indoneziji, Maroku, Španiji,
Turčiji, Savdski Arabiji in ZDA v prvih letih tretjega tisočletja prepričljivo
dokazujejo, da lahko lokalne, regionalne in globalne vojne sui generis
poleg držav povsem uspešno vodijo tudi militantne organizacije, ki sploh
nimajo ne držav ne vojakov, pač pa civiliste, ki neselektivno napadajo
nasprotnikove civilne cilje. Namesto visokotehnoloških orožij zaenkrat
uporabljajo improvizirana ubojna sredstva, kot so mine z daljinskimi vži-
galniki, avtomobile bombe, samomorilske pilote in samomorilske voznike
cistern in tovornjakov, naloženih z razstrelivom pod nedolžnim tovorom,
minomete, zasede, samorilske komandose (»človeške bombe«), eksploziv-
ne čolne ipd. 
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KAJ SE JE PO 11. SEPTEMBRU 2001 
ZGODILO Z DETERENTOM?

V poglavju, kjer smo opisali ključno vlogo in pomen tradicionalnega dete-
renta v obdobju do 11. septembra 2001, smo ugotovili, da je po končani
drugi svetovni vojni nastop strateškega jedrskega orožja z vso njegovo ru-
šilno močjo in medcelinskimi dosegi začel popolnoma novo obdobje v
razvoju strategije; glavni prispevek strateškega jedrskega orožja je bil v
tem, da je z odpornostjo jedrskih sil na morebitne nasprotnikove udare,
globalnimi dosegi in s strahovitim učinkom ter posledicami, ki bi jih pov-
zročil povračilni jedrski udar, državni vodstvi obeh konfrontiranih politič-
no-vojaških blokov prepričal, da z morebitnim neposrednim vojaškim
spopadom ne bi mogli niti s prvim uspešnim udarom doseči želenih ci-
ljev195. S tem dejstvom je strateško jedrsko orožje najneposredneje vpliva-
lo na politike, ki so morali splošno svetovno vojno zavreči kot sredstvo za
dosego ciljev. V morebitni splošni jedrski vojni namreč ne bi bilo zmago-
valcev, ampak samo poraženci, saj bi bila zaradi »jedrske zime« in drugih
ekoloških posledic uničena celotna svetovna civilizacija. To spoznanje je
odločilno pomagalo, da so se v drugi polovici minulega stoletja uveljavile
simetrične strateške obrambne jedrske doktrine medsebojnega odvrača-
nja, s pomočjo katerih se je doslej ohranil svetovni mir. 

Ko se je v obdobju po končani hladni vojni možnost izbruha svetovne-
ga spopada med jedrskimi silami zmanjšala na najmanjšo možno mero, se
je pokazalo, da tradicionalni strateški jedrski deterent ni mogel preprečiti
in (ali) ustaviti oboroženih spopadov v razpadajočih državah niti terori-
stičnih akcij, kakršne so pripadniki Al Kajde leta 2001 izvedli na cilje v
ZDA196 in čečenski samomorilski komandosi leta 2002 v Moskvi ter v
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195 Ključno pri deterentu je, da sta obe veliki sili med hladno vojno razvili triado, ki jo je
bilo nemogoče uničiti s prvim udarom. Strateški bombniki niso čakali v bazah,
ampak so z delom sil vedno križarili v določenih conah, od koder so lahko na povelje
odleteli proti ciljem na nasprotnikovem ozemlju. Podobno so dežurale tudi podmor-
nice, v ZSSR pa tudi mobilni lanserji strateških raket na železniških kompozicijah ali
na tovornjakih po cestah. Ker je šlo za premične cilje, ki so ves čas spreminjali koor-
dinate, niso mogli biti cilji udarov; obhod obveščevalnih satelitov namreč je trajal
88–92 minut, kar je bilo dovolj, da se je cilj, tudi če ga je satelit odkril, premaknil na
varno oddaljenost, še preden bi ga dosegle rakete, ki so za prelet Atlantika ali sever-
nega pola potrebovale 20–30 minut. Dežurno jedro triade je bilo razpršeno in dimen-
zionirano tako, da je lahko s povračilnim udarom zlomilo nasprotnikovo politično,
gospodarsko in vojaško moč.

196 Novost v napadih teroristov na začetku tretjega tisočletja so ambiciozni cilji, visoka
stopnja koordiniranja in sinhroniziranja, tajnost, profesionalnost in uporaba najso-
dobnejših tehnologij, ki temeljijo na temeljiti analizi in z njo povezani izbiri najpo-
membnejših ciljev. Da je novi način dajal dobre rezultate, dokazuje podatek, da so od
leta 1968 do 11. septembra 2001 bilo po svetu ubili okoli tisoč Američanov, kar je tri-
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Beslanu leta 2004197. V takšnih razmerah so, razumljivo, oživele kritične
razprave o tem, ali je deterent, kakršen se je začel med hladno vojno, v
novem mednarodnem okolju izgubil nekdanjo zanesljivost oziroma nek-
danji univerzalni pomen; zastavilo se je vprašanje, kaj storiti, da bi ga oži-
vili in prilagodili spremembam. Med teoretiki, ki se ukvarjajo z iskanjem
odgovora na to vprašanje, je ena skupina ugotovila, da je tradicionalni de-
terent aktualen tudi danes, medtem ko druga sodi, da je postal anahroni-
čen in da ga bo zato treba prilagoditi.

Med teoretiki prve skupine sta ruska teoretika V. I. Lumpov in N. P. Bag-
metov198. Iz njunih pogledov se vidi, da sta modificirala stališča o odločilni
vlogi vojaškega deterenta in njegovi stopnjevani uporabi, ki jih je v svojem
delu kot prvi že v šestdesetih letih zagovarjal ameriški teoretik Herman
Kahn. Zanimiva so zato, ker Ruska federacija po razpadu sistema dvopol-
nega ravnotežja ni več supersila. Ker ima bistveno manjše in tehnološko
slabše opremljene konvencionalne sile kot nekdanja Sovjetska zveza, sta
glavno vlogo dodelila jedrskemu in ne konvencionalnemu deterentu (glav-
no vlogo je imel v času Sovjetske zveze, ki je imela na evropskem vojskova-
lišču trikratno premoč nad konvencionalnimi silami zveze Nato). 

Pri preučevanju zapletenega problema sta se oprla na metodo stopnje-
vane lestvice scenarijev in z njo določila naloge, ki bi jih morale na različ-
nih stopnjah lestvice (oziroma v različnih scenarijih) usklajeno izvajati
ruske konvencionalne sile in ruske strateške jedrske sile. Obravnavala sta
šest scenarijev poslabšanja mednarodnih razmer, in sicer vojaško nevar-
nost (1), neposredno vojaško grožnjo (2), oboroženi spopad in lokalno
vojno (3), regionalno konvencionalno vojno (4), konvencionalno vojno
razsežnosti, večjih od regionalne vojne (celinsko vojno – opomba A. Ž.)
(5), regionalno jedrsko vojno (6) in svetovno jedrsko vojno (7). Neposred-
no uporabo konvencionalnih sil predvidevata že na tretji stopnji lestvice.

Za njun način je značilno kombiniranje taktičnih, operativnih in stra-
teških vektorjev jedrskega orožja, ki se uporabljajo prožno – najprej s
konvencionalnimi opozorilnimi, nato pa šele z jedrskimi bojnimi konica-
mi. Neposredno uporabo operativnega jedrskega orožja, opremljenega z
jedrskimi bojnimi konicami199, sta predvidevala le na šesti in sedmi lestvi-
ci (oziroma v šestem in sedmem scenariju), uporabo strateške jedrske tria-
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krat manj kot v enem samem napadu treh letal na nebotičnika WTC in Pentagon
(Bruce Hoffman: Rethinking Terrorism in Light of a War on Terrorism; RAND Testi-
mony, CT-182, September 2001).

197 Kronologija čečenskih akcij na ozemlju Rusije je veliko daljša od kronologije akcij Al
Kajde na tleh ZDA. Že leta 1993 je skupina čečenskih teroristov vdrla v šolo v Rostovu
na Donu; maja 1994 so ugrabili šolski avtobus v Vladikavkazu, nato istega leta še dva-
krat potniški avtobus, enkrat pa manjše potniško letalo v Makačkali. Od leta 1995 do
septembra 2000 so izvedli še 7 napadov (Vreme z dne 7. 8. 2003, str. 45, Beograd);

198 Nuclear Deterrence; Military Thought, No 4 2002, str. 21–30.
199 Gre za jedrske bojne glave, ki se lahko izstreljujejo iz minometov kalibra 240 mm

(Tul’pan), topov havbic težkega kalibra, operativno-taktičnih raket ipd.
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de s strateškimi jedrskimi bojnimi konicami pa samo v zadnjem, najtež-
jem – sedmem scenariju. Novost predstavlja uporaba strateške triade brez
strateških jedrskih bojnih konic na 5. in 6. stopnji lestvice, kar pomeni, da
se v teh primerih računa na to, da bi bombe strateških bombnikov in stra-
teške rakete imele namesto jedrskih konic klasične bojne glave200. Vse do
končne pete stopnje lestvice se jedrske konice sploh ne uporabljajo, če-
prav se taktični in operativni vektorji jedrskega orožja, opremljenega s
konvencionalnimi bojnimi konicami, uporabljajo že od tretje stopnje les-
tvice spopadov. Prilagodljiva uporaba vektorjev jedrskih orožij, ki imajo
namesto jedrskih konic konvencionalne glave, je postala možna zato, ker
so v rakete, granate in bombe vgrajeni novi precizni sistemi samovodenja,
ki zagotavljajo tudi zadetke v točkaste cilje, kadar pa so vanje vgrajene
bojne glave kasetnice, tudi uspešno delovanje po površinskih ciljih (kot so
letališča, pomorske baze, koncentracijski rajoni kopenskih sil, industrijski
objekti, komunikacijska vozlišča, luke ipd.). 

V nasprotju z ruskima teoretikoma, ki vztrajata, da bodo jedrska orožja
tudi v prihodnje ohranila dosedanji pomen in vlogo, se pri zahodnih teo-
retikih opazi odmik od tradicije. Britanski znanstvenik Colin Gray, čigar
dela so pozitivno sprejeli tudi v znanstvenih in strokovnih krogih ZDA, je
prepričan, da je po napadih Al Kajde na cilje v ZDA (11. septembra 2001)
dosedanja štirideset let uspešno delujoča doktrina odvračanja s pomočjo
zastraševanja z jedrskim orožjem in konvencionalnimi silami postala ne-
prepričljiva in da je v vse resnejši krizi201. Praktične ukrepe, ki naj bi ZDA
omogočili uspešno odvračanje v novih razmerah, je razdelil v dve podsku-
pini – na splošne ukrepe in vojaške ukrepe. 

Z analizo tez Colina Graya lahko ugotovimo, da je Združenim državam
Amerike kot splošne ukrepe za uspešno odvračanje v tretjem tisočletju
priporočil: (1) da dosedanjih načinov odvračanja ne smejo nekritično za-
vreči, ker bo večina možnih nasprotnikov ZDA tudi vnaprej razmišljala
smotrno in se ne bo obnašala tako kot apokaliptični samomorilski terori-
sti, ki vidijo smisel v žrtvovanju svojega življenja za to, da bi povzročili
nasprotniku čim večjo škodo in žrtve; (2) da naj pri odvračanju ne posve-
čajo pretirane pozornosti tistim maloštevilnim pripadnikom terorističnih
mrež, ki vidijo smisel v svojii smrti, ampak naj usmerijo pozornost večin-
skemu delu oziroma tistim članom mrež, ki jih financirajo, ki jih skrivajo
in na druge načine podpirajo, saj so prav ti podporni člani in privrženci
izredno občutljivi na prepričevanje ter na (ne)uspehe teroristov; (3) da se
ne razkazuje samo vojaškega deterenta in ne prevzema vloge »svetovnega
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200 Na to tehnično rešitev so ruski izvedenci prišli na podlagi opazovanja bojnih dejav-
nosti Oboroženih sil ZDA v obdobju po razpadu sistema dvopolnega ravnotežja.
Američani so namreč začeli vse sistematičneje in pogosteje uporabljati manevrirne
rakete (tomahawk) s konvencionalnimi konicami, prav tako pa strateške bombnike
(B-52, B-1, B-2), ki so odmetavali satelitsko vodljive bombe.

201 Colin Gray: Maintaning Effective Deterrence; Strategic Studies Institute (SSI), U.S.
Army War College, USA 2003.
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policaja«, ampak da se sicer držijo v pripravljenosti močne sile za hitre in
učinkovite posege, obenem pa izvaja deterent tudi z nevojaškimi vzvodi;
(4) da se razvije empirično utemeljena teorija odvačanja, ki naj ne bo ab-
straktna, ampak ciljno usmerjena na povsem določene osebe oziroma
vodstva, pri čemer bi bilo treba upoštevati kulturno okolje, v katerem živi-
jo in delujejo (način razmišljanja korejskega vodstva se npr. bistveno razli-
kuje od načina razmišljanja talibanov ali Sadama Huseina); (5) da se dete-
rent ne uporablja kot samostojen vzvod, ampak kot sestavni del strategije
širjenja vpliva; (6) da se veliko bolj upoštevajo tuji načini razmišljanja in
dejstvo, da ameriške temeljne vrednote, vključno s pogledi na deterent,
varnost, teorijo mednarodnih odnosov, drugi vidijo pogosto čisto drugače
od Američanov; (7) da se izkoristijo možnosti in javnosti dokaže, da tero-
risti izgubljajo trdna tla pod nogami in podporo, za kar sta ZDA nujno po-
trebni mednarodna podpora in podpora zmernih islamistov, in (8) da se
preveč ne poudarja ranljivost ZDA za orožja za množično uničevanje, ker
bi to sicer dajalo pogum vodstvom držav, ki si želijo jedrskega orožja, da
prav v posesti teh orožij vidijo zagotovilo svoje varnosti.

Med vojaške ukrepe je Colin Gray uvrstil: (1) oblikovanje prilagodljivih
in prožnih oboroženih sil, ki se bodo lahko v naslednjem desetletju uspe-
šno angažirale v raznovrstnih asimetričnih spopadih, kakršnih danes ni
mogoče predvideti, pri čemer je treba računati na to, da se bo tudi inteli-
gentni nasprotnik učil na napakah ter se prilagajal razvoju in zmogljivo-
stim ameriških sil (adaptive enemies); (2) čeprav so za napade na kopen-
ske cilje pomorske in letalske sile pridobile nove udarne zmogljivosti,
bodo kopenske sile tudi vnaprej imele odločilno globalno vlogo, saj brez
njih ne bomogoče izkoristiti dosežkov vesoljske, oceanske, zračne in in-
formacijske premoči; (3) za strateško odvračanje bodo tudi še naprej po-
trebne jedrske sile, specialne enote, kopenska vojska in druge zvrsti in
veje oboroženih sil, ker niti ena zvrst ne bo mogla sama uspešno opraviti
odvračanja; v tem sklopu bo dobilo pomembno vlogo združevanje enot
različnih zvrsti oboroženih sil v funkcionalne celote (module); (4) oboro-
žene sile bodo morale biti pripravljene za izvajanje mirovnih operacij, za
infiltriranje na ozemlje tujih držav, za vodenje tajnih operacij, za »neregu-
larno« vojskovanje, za vodenje majhnih in regionalnih vojn proti nasprot-
nikom z jedrskim orožjem, za kratke vojaške posege proti nedržavnim or-
ganizacijam ipd.; nekoč ostre meje med bojno in nebojno uporabo enot se
bodo zabrisale. Pomembnejšo vlogo kot nekoč bodo dobili bojevanje v ur-
banih okoljih in hitri globoki udari po izbranih ciljih, prav tako pa opera-
cije, drugačne od vojne (Operations Others Than War).

Po predstavljeni primerjalni analizi različnih pogledov na deterent je
mogoče skleniti, da bodo v prihodnje, posebno ko bo šlo za odvračanje te-
roristov, imele verjetneje pomembnejšo vlogo nevojaške vsebine odvrača-
nja (policijski ukrepi, carinski ukrepi, ukrepi emigracijskih uradov ipd.),
na mednarodni ravni pa obveščevalne in varnostne službe, ki bodo mora-
le tesneje sodelovati202. 
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NEKATERE NOVE ZNAČILNOSTI BOJNIH DELOVANJ 
V ZAČETKU TRETJEGA TISOČLETJA

Tudi v začetku tretjega tisočletja potekajo po svetu zelo različni oboroženi
spopadi, zato bomo poskusili ugotoviti značilnosti tistih, v katerih so bili
v praksi preizkušeni novi oborožitveni sistemi in nove doktrine. Razumlji-
vo sta pri tem za analizo najbolj bogata primera doslej večkrat omenjeni
ameriški strateški operaciji v Afganistanu in Iraku s pomenljivima imeno-
ma The Enduring Freedom in The Iraqi Freedom; prav Afganistan in Irak
bila namreč na začetku tretjega tisočletja prvi vojskovališči, kjer so v real-
nih vojnih razmerah preizkusili nekatera nova orožja, nove sestave oboro-
ženih sil in nove postopke ter metode bojevanja, ki so jih dotlej preizkuša-
li le na tovarniških poligonih oziroma na mirnodobnih manevrih, na
šolskih poligonih in na računalniško podprtih vojnih igrah.

Če posplošimo ameriške operacije po razpadu sistema dvopolnega rav-
notežja, ugotovimo, da so imele naslednje značilnosti: 
1) Vse operacije so pravočasno načrtovali v poveljništvih, ki so bila že v

miru razporejena na vojskovališčih, kjer so organizirali operacije; načr-
tovalna etapa je trajala praviloma nekaj mesecev, pri čemer so se pri
sprejemanju odločitev oprli na štabne igre in tako preverili po več razli-
čic, izmed njih pa šele po temeljiti analizi izbrali najustreznejšoo. 

2) V načrtovalni etapi so organizirali informacijske operacije velikih raz-
sežnosti, da bi za vojaški poseg pridobili podporo svetovne javnosti, še
posebno pa podporo zaveznikov in opozicije v državi, proti kateri so
posredovali; pomembno je bilo prikazati državo cilj napada kot kršilko
mednarodnega reda, operacijo pa kot nujno za osvoboditev lokalnega
prebivalstva in ohranitev temeljnih civilizacijskih vrednot. 

3) Vzporedno z načrtovanjem glavne operacije in izvajanjem informa-
cijske operacije so izvajali številne obveščevalne operacije, kamor so
vključili tehnična sredstva (enote za elektronsko izvidovanje, dešifrant-
ski oddelki, obveščevalni sateliti, brezpilotna izvidniška letala global-
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202 Ameriški izvedenec Jonathan Stevenson, ki se je ukvarjal s problemom ameriške in
evropske obrambe pred terorističnimi napadi, ocenjuje, da ima Evropa veliko več iz-
kušenj kot ZDA, ker so se skoraj vse evropske države (še posebno pa Italija, Nemčija,
Velika Britanija, Španija in Turčija) med hladno vojno dolga leta bojevale s teroristi
raznih barv. Čeprav je Stevensonova trditev točna (dokazujejo jo dejavnosti Rdečih
brigad, Ire, Frakcije Rdeče armade, Ete, Sivih volkov idr.), velja le za »stari terori-
zem«, ne pa tudi za teroristične organizacije islamskih skrajnežev, kot so Hamas, Al
Džihad, Al Kajda idr. Prihodnost bo pokazala, v kolikšni meri se je novovzpostavlje-
na večnacionalna evropska policija Europol (ki povezuje delovanje 30.000 policistov)
prilagodila novim izzivom (How Europe and America Defend Themselves; Foreign
Affairs, March/April 2003, str. 75–90).
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nega dosega ipd.), prav tako pa tudi infiltrirane izvidniške enote, agen-
turne mreže ipd. 

4) Glavna operacija se je praviloma začela z dejavnostmi vesoljsko-zračnih
in raketnih sil, ki so z množičnimi udari supernatančnih orožij vzpo-
redno z velike daljave napadale vso nasprotnikovo strateško globino –
poveljniško infrastrukturo, zračne baze, skladišča z gorivom, mostove,
predore in druge pomembne vojaške cilje; v tem sklopu so imele zelo
pomembno vlogo sile za izvajanje specialnih operacij, ki so samostojno
ali skupaj z opozicijo delovale v nasprotnikovem zaledju. 5) V glavni
združeni operaciji so bile v organsko celoto povezane operacija strateš-
kih sil (v prvi vrsti strateških bombnikov), operacija taktičnega letals-
tva zračnih sil (Air Force), palubnega letalstva vojne mornarice (Naval
aviation) in letalstva mornariške pehote (Marine Corps Aviation) ter
kopenske vojske (Army aviation); tako so ustvarili ugodne razmere za
ostale sile, ki so delovale na kopnem; kjer koli je bilo mogoče, so izvaja-
li udare z daljave, da bi razbili gnezda morebitnega odpora, pri čemer
so se kopenske enote izogibale bližinskim bojem, bojem v mestih ipd.;
gosto naseljena mesta so obšli, nato pa izolirana bombardirali, dokler
se branilci niso vdali. Poudarek je bil na hitrem manevru zračnih de-
santov in mehaniziranih enot, s katerim so obšli branjene položaje,
nasprotnika odrezali od sosednjih enot in ga demoraliziranega imobili-
zirali. Na potek vojaških posegov so odločilno vplivale začetne operaci-
je, ko so razbili nasprotnikov sistem poveljevanja in zračno obrambo.

Primerjava zadnjih dveh operacij z ameriškimi operacijami v zadnjem
desetletju preteklega stoletja kaže, da so bile med njimi bistvene razlike v
ciljih, delno pa tudi v uporabljenih sredstvih in omejitvah v njihovi upora-
bi. V nasprotju z operacijama The Enduring Freedom in The Iraqi Free-
dom, ki sta v tretjem tisočletju imeli radikalne cilje (uničiti nasprotnika in
vzpostaviti novo oblast v Afganistanu oziroma v Iraku), so bili v zadnjem
desetletju 20. stoletja cilji vseh ameriških operacij omejeni. Tako je bil v
prvi zalivski vojni (1991) cilj, doseči umik iraških okupatorjev iz Kuvajta;
zračno-raketni udari po Iraku leta 1993 so bili maščevanje za poskus iraš-
kih tajnih služb, da bi organizirale atentat na ameriškega predsednika
Georgea Busha st. (med njegovim obiskom v Kuvajtu); zračno-raketni
udari po ciljih v Republiki srbski (leta 1995) so imeli cilj, prisiliti vodstvo
RS, da podpiše Daytonski sporazum; zračno-raketni udari po sistemu
iraške zračne obrambe v letu 1998 (operacija The Desert Fox) so imeli cilj,
prisiliti Iračane, da umaknejo sile zračne obrambe iz obmejne cone, kjer
jih niso smeli imeti; maščevalne narave pa so bili tudi zračno-raketni
udari po infrastrukturi Al Kajde v Afganistanu in Sudanu leta 1998, ker
so pred tem pripadniki te organizacije napadli ameriške državljane v
vzhodni Afriki. Tak cilj je imela tudi operacija The Allied Force (Kosovo,
1999), saj so ZDA želele le doseči umik oboroženih sil ZRJ s Kosova, da bi
se tja lahko vrnili izgnani Albanci. Razlika med cilji ameriških operacij v
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preteklem stoletju in v tem stoletju prepričljivo kaže, da v prvih letih tega
stoletja ne gre več za t. i. vojne z omejenimi cilji, ampak za vojne, v katerih
je cilj doseči odločilno zmago in izkoristiti vojaško zmago za vzpostavitev
nove oblasti.

Ko vidimo, kaj se je dogajalo na obeh vojskovališčih v prvih letih 21.
stoletja, lahko oblikujemo te posplošene ugotovitve203:
1) Pri načrtovanju novih vojn v začetku tretjega tisočletja so morali v ZDA

že vnaprej računati na to, da ameriška vlada in predsednik ZDA zanje
ne bosta vedno imela podpore vseh članic Nata in drugih zaveznikov
ter partnerjev, članov Varnostnega sveta in Generalne skupščine OZN,
prav tako pa ju tudi v ZDA ne bodo v en glas podprli vsi sloji prebivals-
tva in vsi predstavniki obeh glavnih strank204; z izbiro sil, njihovim raz-
vojem in bojnimi dejavnostmi ter z obsežno informacijsko operacijo, v
kateri so imeli pomembno vlogo množični mediji (ki so pogosto prevze-
mali »marketinško« vlogo, ko so selektivno poročali le o tistem, na kar
so jih usmerjali vojaški predstavniki za stike z javnostmi),so si zato mo-
rali načrtovalci operacije zagotoviti uresničitev cilja v čim krajšem času
in ob čim manjših izgubah svojih ljudi in nasprotnikovega civilnega
prebivalstva.

2) Pri načrtovanju so morali natančno opredeliti celotno kampanjo, ki so
jo sestavljale tri temeljne skupine med seboj vzročno-posledično pove-
zanih operacij: (1) skupina predkonfliktnih operacij, ki so zajemale de-
javnosti oboroženih sil med razvojem, preverjanjem bojne sposobnosti
in urjenjem za konkretne naloge, ki jih bodo morale opraviti v vojni; (2)
skupina operacij, izpeljanih med samo vojno; (3) skupina pokonflikt-
nih operacij. Prav tretja skupina je nekaj povsem novega, saj je po eni
strani vključevala mirovne operacije, razoroževanje, lov za zločinci, raz-
miniranje, humanitarne operacije ter vzpostavljanje lokalnih demo-
kratično izvoljenih oblasti (za te dejavnosti je bila pogosto uporabljana
sintagma »nation building«), po drugi pa postopen umik ameriških
oboroženih sil in ameriškega osebja (praviloma se je v zvezi s tem ome-
njala sintagma »exit strategy«).

3) Da bi postavili temelje za ameriški uspeh, so po eni plati vzpostavljali
ad hoc koalicije, po drugi pa poskrbeli za popolno premoč v zračnem
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203 Avtor tega učbenika je redno spremljal in analiziral vse pomembnejše vojaške opera-
cije po razpadu sistema strateškega dvopolnega ravnotežja, še posebno pa operacije
ameriških oboroženih sil in koalicij, ki so jim bile na čelu ZDA. Pregled več sto član-
kov, ki so bili objavljeni v domačih (Nova revija, Vojaškošolski zbornik, Revija
Obramba) in tujih strokovnih revijah (Hrvatski vojnik, Rivista Marittima, Le Mond
Atlantique) je objavljen na internetnem naslovu knjižničnega sistema COBISS.

204 O stalnih trenjih med republikanci in demokrati, ki imajo različne poglede na mesto
in vlogo ZDA v svetu, v sklopu tega pa tudi na uporabo ameriških oboroženih sil, je
podrobneje pisal poveljnik ameriških sil v Evropi general Wesley Clark v uvodu svo-
jih spominov (Waging Modern War; Oxford 2002). O pripravi in izvedbi t. i. nepri-
ljubljenih vojn je napisal zanimiv članek John Maresco (Connections; The Quarterly
Journal, No 2 2002, str. 129–135).
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prostoru in v vesolju (1), premoč na informacijskem področju (2), pre-
moč v integriranih obveščevalno-udarnih sistemih (3) in premoč v inte-
griranem trifibijskem (zračno-kopensko-pomorskem) manevru (4); s
tem so poskrbeli, da je bila pobuda ves čas v rokah ameriških poveljni-
kov in štabov; s pomočjo nove generacije optoelektronskih naprav in
množične uporabe brezpilotnih letal, pa tudi različnih senzorjev, ki so
jih v nasprotnikovem zaledju in v njegovi bojni razporeditvi trosili iz
letal in z artilerijskimi izstrelki, so ameriškim poveljniki in štabi lahko
podnevi in ponoči dokaj dobro vedeli, kaj počne nasprotnik, tako da so
bili s svojim ukrepanjem ves čas vsaj korak pred njim. 

4) Prostranstvo, zajeto v bojne dejavnosti, je bilo stokrat večje od prosto-
ra, ki ga je nadzoroval nasprotnik: v višino do 40.000 km nad Zemljo
(kjer so delo opravljali geostacionarni komunikacijski sateliti), nato do
300 metrov pod morsko gladino (kjer so križarile podmornice raketno-
silke), medtem ko je bil vodoravni zračno-morski prostor od Afganista-
na in Iraka oddaljen do 1.600 km (od tod so namreč lahko izstreljevali
manevrirne rakete tomahawk); v novo dimenzijo tega prostranstva so
mnogi izvedenci vključili tudi kibernetski prostor, čigar sestavina so ra-
čunalniška omrežja in tudi internet.

5) Bistveno se je spremenilo začetno obdobje vojne; nič več ni tradicional-
ne mobilizacije sil z njihovim postopnim razvojem in koncentracija na
obrobju države, proti kateri je bil uperjen vojaški poseg. V Afganistanu
je bil kot pred tem proti ZRJ (1999) poseg uspešen, četudi sploh niso
bile uporabljene operativne enote ameriške kopenske vojske (ki so
zgolj varovale zračne in logistične baze v prijateljskih državah) niti niso
vzpostavili izhodiščnih kopenskih temeljišč v okolici Afganistana; tudi
v Iraku se je pokazalo, da je bil poseg uspešen, čeprav je samo ena so-
sednja država dovolila uporabiti svoje ozemlje za »odskočno desko« za
vojaški poseg.

6) Tradicionalna oblika bojnih delovanj je bila tudi tokrat v obeh primerih
medzvrstna strateška koalicijska operacija, ki pa ni zajemala le operacij
posameznih zvrsti oboroženih sil in strateške triade kakor nekoč (v
vseh operacijah so sodelovali tudi strateški bombniki in strateške pod-
mornice), ampak tudi informacijske, psihološke, logistične, protibali-
stične, humanitarne in še nekatere druge operacije, med njimi tudi
operacije vesoljskih sil (s to so spravili v orbite ustrezno število satelitov
za navigacijsko, obveščevalno, komunikacijsko, topografsko in drugo
podporo glavnih sil). Pri načrtovanju so morali poleg zahtev obrambne-
ga ministrstva upoštevati tudi zahteve drugih ministrstev (posebno zu-
nanjega ministrstva, ministrstva za zdravstvo ipd.) in sodelovati s sila-
mi, ki so izvajale protiteroristično operacijo v ZDA (Homeland Defense
Department). 

7) Pri presoji razmerja sil in izbiri potrebnih sil in sredstev za doseganje
ciljev niso uporabljali klasičnih statičnih kriterijev (o njih je podrobneje
govor v poglavju o novi paradigmi bojevanja), ampak povsem nov na-
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čin: upoštevali so kakovostno prednost, ki so jo koalicijskim silam daja-
li sateliti, avtomatizirani sistemi za poveljevanje, samovodljivi izstrelki,
bojni roboti (posebno brezpilotna letala kopenske vojske), zračni mane-
ver, letalska podpora in obveščevalni sistemi ter oprema za nočno boje-
vanje; ker so upoštevali te nove kazalce moči in z njimi vzročno-posle-
dično dinamiko bojnih delovanj, so lahko z nekajkrat manjšimi silami
razbili večkratno številčnejše nasprotnikove sile; ob tem je treba omeni-
ti ves trud v sodelovanju z opozicijo (v Afganistanu so ZDA z inštruk-
torji, denarjem in orožjem podprle tadžiško-uzbeško Severno zvezo, v
Iraku pa kurdske opozicijske milice PKK in PUK ter Iraški nacionalni
kongres – INC).

8) Zaradi specifične sestave posameznih zvrsti oboroženih sil in njihovih
različnih bojnih zmogljivosti je bilo treba iz delov njihovih formacijskih
enot sestaviti nove celote za izvajanje bojnih nalog; čuti se trend zmanj-
ševanja deleža kopenske vojske v skupnem številu uporabljenih sil. To
se je zgodilo zaradi dosledne uporabe načela medzvrstnega ad hoc
združevanja (»jointness«, »jointry«), s katerim druge zvrsti pomagajo k
večanju udarne moči kopenske vojske. Posebno dobro se je to videlo
pri ustanavljanju »ekspedicijskih sil«; v Afganistanu so imele jedro iz
specialnih sil (Special Forces), ki so jih podpirali strateški bombniki in
palubna letala (kopenska vojska je uporabila le izbrane gorske in zrač-
nodesantne enote), v Iraku pa so v ta namen povezali divizije kopenske
vojske, mornariške pehote in zračnodesantne pehote ter v nasprotniko-
vem zaledju specialne sile, ki so na cilje usmerjale strateške bombnike,
taktična letala in floto205.

9) Začetni razvoj sil je v obeh primerih potekal brez zamudne mobilizaci-
je; za izhodiščne rajone za napad so izbrali države z geografskimi zna-
čilnostmi, čim bolj podobnimi terenu, kjer so potem res potekale ope-
racije; to je bilo zelo pomembno, da so se vojaki kopenske vojske
prilagodili klimatskim in drugim lokalnim razmeram. Zgradili so poli-
gone, kjer so opravili sklepna urjenja; hkrati z razvojem in sklepnim
preverjanjem glavnih sil so izvajali intenzivne obveščevalne dejavnosti,
dejavnosti specialnih sil (v globini nasprotnikovega ozemlja) ter vse
vrste zavarovalnih ukrepov.

10) V začetnem razmerju sil je dobila prednostno mesto informacijska
prevlada nad nasprotnikom; to področje delovanja oboroženih sil se je
iz nekdanje »informacijske podpore« (kar je bilo pred 10–15 leti) razvilo
v zelo pomembno sestavino oboroženega boja (informacijske operaci-
je), ki je enakovredna protipehotnim, protioklepnim, protiartilerijskim
in drugim tradicionalnim aktivnim sestavinam, ki spreminjajo razmer-
je sil.
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205 V zvezi s tem je poučna analiza Petra Boyerja (A Different War; The New Yorker z
dne 1. julija 2002, str. 54–67).
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11) Manever z ognjem je zaradi integracije sredstev za odkrivanje ciljev in
platform, ki nosijo topove, rakete, bombe in druge projektile, dobil veli-
ko pomembnejšo vlogo, kot jo je imel nekoč. Artilerijski sistemi kopen-
ske vojske s samovodljivimi granatami z raketnim pogonom (Rocket
Assisted Projectiles) in z raketami danes pokrivajo globino 70 do 80
km. Ker se je zaradi samovodljivih bojnih glav povečala verjetnost za-
detka s prvim izstrelkom in ker se uporabljajo tudi izstrelki matice s
programiranim trosenjem podprojektilov po površini koncentracije
nasprotnikovih sil (Area Denial Weapons), je manever z ognjem lahko
prevzel funkcije, ki jih je bilo pred 10–20 leti mogoče doseči samo z ma-
nevrom enot. Razdalje med enotami, ki jim ni več treba tako kot nekoč
varovati izpostavljenih bokov, so zato lahko tudi veliko večje kot nekoč,
ne da bi se zato enote izpostavljale nevarnosti nasprotnikovih bočnih
udarov.

12) Med vojaškim posegom ni bilo vedno ostro začrtanih mej med vojaški-
mi operacijami, katerih glavna vsebina je bil oboroženi boj, in med hu-
manitarnimi, logističnimi, protiterorističnimi in drugimi operacijami,
drugačnimi od vojne.

13) Izgube koalicijskih sil so bile v vseh vojnah simbolične; v prvi zalivski
vojni (1991) padlo okoli 800 koalicijskih vojakov, v drugi zalivski vojni
pa med boji z iraško vojsko v marcu in aprilu 2003 samo 156 koalicij-
skih vojakov206. Če upoštevamo število angažiranih vojakov kopenske
vojske v operacijah in trajanje bojnih delovanj v prvem in drugem pri-
meru, so povprečne dnevne izgube predstavljale 0,5 promila oziroma
0,06 promila vseh angažiranih vojakov, česar ni mogoče primerjati z
normami druge svetovne vojne, ko je bilo armadnih izgub v povprečju
okoli 5 promilov na dan. Pri nasprotnikih pa je značilno, da njihove
enote niso razpadle zaradi visokih izgub, ampak ker so se razkrojile in
razsule, čeprav bi jim morda obramba v naseljenih mestih ali (in) pre-
hod na gverilske načine bojevanja omogočila, da se uspešneje postavijo
po robu napadalcu.

14) V obeh operacijah ni bil kritična faza potek vojaških operacij, v kate-
rih so razbili in uničili nasprotnikove vojaške sile ter državni aparat,
ampak je prišlo do kritičnih odnosov med izkoriščanjem rezultatov vo-
jaške zmage oziroma med vzpostavljanjem novega sistema oblasti, za
kar Američani uporabljajo zloženko »nation building«207. 

Doslej objavljene ameriške analize druge zalivske vojne kažejo, da so
takrat Američani poskusili popraviti napake, storjene med pripravo in iz-
vedbo informacijskih operacij v prvi zalivski vojni, vojni proti ZRJ in vojni
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206 Uporabljeni so podatki nevtralnega vira (Zarubežnoe voennoe obozrenie, No 4 2003,
str. 24 in naslovna stran).

207 O tej šibki točki, ki se je pokazala povsod, kjer so vojaško posredovali Američani, je
napisal poglobljeno študijo Chester Crocker (Engaging Failing States; Foreign Af-
fairs, September/Ooctober 2003, str. 32–44).
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v Afganistanu. Načelnik operativnega oddelka srednjeazijskega vojskova-
lišča (CENTCOM) general Gene Renuart navaja, da so se pri izbiri težišča
informacijskega delovanja osredotočili na iraške redne enote, ki so sestav-
ljale večino iraških oboroženih sil, na osebje naftnih polj in na verske
vodje, pa tudi na znanstvenike, ki so sodelovali v iraških programih razvo-
ja orožij za množično uničenje208; te cilje so izbrali, ker so ocenili, da jih
bo najlažje prepričati, da bo odpor zaman. Informacijski pritiski na te cilje
so obetali, da bo mogoče z manj truda doseči veliko več kot pa s pritiski
na funkcionarje vladajoče stranke Baas, elitne enote Revolucionarne
garde in pripadnike varnostnih služb, ki so jih zaradi privilegijev redna
vojska, verski vodje in znanstveniki sovražili. Sporočila v medijih, letaki
in govorice, ki so jih širili agenti, so poudarjali, da se ne smejo uporabljati
orožja za množično uničevanje, da se ne smejo zažigati naftna polja, da se
ne sme rušiti bazna, logistična in komunikacijska infrastruktura in da
vsem pripadnikom vojske priporočajo, da naj v prvem ugodnem trenutku
dezertirajo. 

Pomembno je bilo Sadama Huseina in člane njegovega štaba prepričati,
da je za uspeh ameriškega vojaškega posega odločilna ameriška elitna 4.
pehotna divizija (namenjena za preskušanje najsodobnejših orožij in
opreme v pravih bojih, zaradi česar jo nekateri imenujejo »divizija 21. sto-
letja«), ki ji je dodeljen izhodiščni položaj v Turčiji. Ker pa ta iraška sose-
da v ta namen ni hotela dati soglasja za uporabo svojega ozemlja in so
morali Američani divizijo vkrcati na ladje, je iraško vrhovno poveljstvo
optimistično sklepalo, da se brez te najelitnejše divizije ameriški napad
morda sploh ne bo začel. General Renuart ob doseženih uspehih navaja,
da bo v prihodnje treba sestaviti posebne enote za informacijsko bojeva-
nje, ki bodo iz letal (EC-130) vzporedno oddajale radijske in televizijske
oddaje (Commando Solo) in delovale z drugimi mediji (Special Opera-
tions Media System – SOMS); poudarja tudi, da bodo morale informacij-
ske dejavnosti biti še tesneje povezane z ostalimi vojaškimi operacijami
kopenske vojske, letalstva, mornarice in specialnih sil. Ko skušamo pred-
videvati, kakšne bodo sodobne vojaške operacije v prihodnosti, pa si je
koristno pomagati tudi z ruskimi analizami209. 

Med nove oblike in vsebine bojnih delovanj, ki so jih razvili v ZDA in
preizkusili v naštetih vojnah in oboroženih spopadih, spadajo210: (1) infor-
macijsko vojskovanje (Information Warfare), ki zajema delovanja, usmer-
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208 Andrew Koch: Information war played major role in Iraq; Jane’s Defense Weekly z
dne 23. 7. 2003, str. 5.

209 S temi analizami se je ukvarjala britanska znanstvenica Mary Fitzgerald, ki je leta
1994 v okviru publikacij britanskega Kraljevskega inštuta vseh zvrsti oboroženih sil
za obrambne študije (Royal United Service Institution for Defence Studies) objavila
pregledno študijo The New Revolution in Russian Military Affairs. Poleg tega so bili
o tej problematiki objavljeni tudi članki v revijah Comparative Strategy, Orbis idr.

210 Patrick Hughes (direktor agencije Defense Intelligence Agency): Global Threats and
Challenges – The Decades Ahead; Statement for the Senate Select Committee on In-
telligence, 28. 1. 1998.
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jena v degradiranje in zavajanje nasprotnikovega informacijskega siste-
ma, vzporedno z dejavnostmi za obrambo in zaščito lastnega sistema; (2)
kibernetsko vojskovanje (Cybernetic Warfare), ki v nasprotju z infor-
macijskim vojskovanjem zajema neposredne napade na informacije v nas-
protnikovih računalniških mrežah in računalnikih (v tem sklopu ima
pomembno vlogo tajno prilagajanje in spreminjanje podatkov v nasprot-
nikovih informacijskih sistemih); (3) transnacionalno infrastrukturno voj-
skovanje (Transnational Infrastructure Warfare) vključuje napade na
naprotnikovo nacionalno in etnično telefonsko, bančno, finančno, vodo-
vodno, energetsko, transportno, industrijsko in drugo infrastrukturo, za
kar se lahko uporabijo plačani agenti, kriminalci, računalniški hekerji
ipd.; (4) asimetrično vojskovanje (Asymetric Warfare) vsebuje dejavnosti,
s katerimi se s silami in sredstvi (gverilci, najemniki, teororisti, nova orož-
ja), ki jih nasprotnik ne pričakuje, napadajo njegove občutljive točke (ahi-
love pete), ne da bi pri tem tvegali neposreden spopad z nasprotnikom, in
(5) asinhrono vojskovanje (Asynchronous Warfare), ki je v bistvu prelaga-
nje pripravljenega spopada na drugi čas zato, da bi nasprotnika z zavlače-
vanjem izčrpali, zbegali, oziroma v njegov tabor vnesli negotovost, potem
pa bi napad izvedli v najprimernejšem trenutku. 

Na operativni ravni bojnih delovanj se je uveljavila nova vrste operaci-
je, ki je dobila ime »operacija, utemeljena na učinkih« (Effects Based Ope-
ration – EBO). S takšnim imenom so njeni ustvarjalci želeli podariti, da ne
gre za pojem, kakršen je »zračno-kopenska bitka« (AirLandBattle), ampak
za popolnoma novo vrsto operacije, v kateri nasprotnikove sile sploh niso
fizično premagane v bitki, ampak se dosežejo drugi učinki, ki so v danih
razmerah za izvedbo naloge najprimernejši. Včasih namreč sploh ni treba
fizično uničiti nasprotnikovih sil; dober zgled za to je operacija proti ZRJ
(1999), v kateri so imele enote Vojske Jugoslavije minimalne izgube, učin-
ke (umik VJ s Kosova) pa je zveza Nato dosegla s sistematičnim uničeva-
njem energetskega, transportnega, informacijskega in komunikacijskega
sistema Srbije. Edward Mann, Gary Endersby in Thomas Searle, ki so
novo operacijo teoretično utemeljili, navajajo, da so do nove operativne
paradigme prišli tako, da so analizirali ameriško in britansko strateško
bombardiranje v drugi svetovni vojni211. 

Ugotovili so, da so zavezniki takrat pogosto spreminjali cilje bombniš-
kih napadov, prepričani, da bodo tako »kos za kosom« na koncu zlomili
nemško »voljo do odpora«. Zavezniški načrtovalci so po vojni ugotovili, da
se je nemška proizvodnja kljub bombardiranjem povečevala vse do konca
vojne. Zavezniki so napade namreč usmerili na tovarne krogličnih ležajev,
ker jih je bilo malo in so zato računali, da bodo ohromili nemško pro-
izvodnjo tankov, letal, topov in drugih vozil, če bodo uničili tovarne te
vrste. Učinke bombardiranj so ocenjevali po fotografskih posnetkih, ki so
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211 Thinking Effects – Effects-Based Methodology for joint Operations; Cadre paper, No
15 2002.
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kazali veliko število uničenih tovarniških poslopij. Po vojni so ugotovili,
da so res razbili mnogo tovarniških streh, vendar so pri tem uničili le zelo
malo strojev. Povojne analize so tudi pokazale, da bi cilje dosegli veliko
lažje, če bi uničevali nemško električno omrežje, ki je bilo veliko ranljivej-
še od tovarn, prav tako pa tudi skladišča goriva in transportno mrežo. 

Bistvo novih operacij, utemeljenih na učinku, je v izbiri ključnih ciljev.
Pri načrtovanju se analizirajo tri stopnje učinkov. Učinki prve stopnje za-
gotavljajo fizično uničenje objekta, so neposredni ter jih je videti takoj;
učinki druge stopnje so posredni in nastanejo zaradi uničenja objekta; če
je npr. uničen pomemben most, zastane promet in morajo nasprotnikova
vozila uporabljati daljše obvozne poti, morda je treba tovor pretovarjati in
je zato potrebna delovna sila, sicer namenjena za druga dela, ipd. Posledi-
ce uničenja mostu se torej skrivajo v povečani količini goriva, porabljenega
za prevoz vsake tone tovora, po drugi pa tudi v povečanem številu vozil,
potrebnih za prevoz, in v časovnih zamudah pri dostavi tovorov. Če se npr.
napada luka, kjer na ladje vkrcavajo tanke, se doseže največji učinek s se-
lektivnim uničenjem žerjavov velike nosilnosti, ki so veliki in občutljivi
cilji. Med prvo zalivsko vojno (1991) so takšne učinke dosegli tako, da so z
lahkimi prebojnimi bombami razbijali letalske železobetonske zaklonilni-
ke; ko je treščila bomba, so se jekleni profili kot jež zadrli v notranjost za-
klonilnika, tako da za iraška letala v njih ni bilo več prostora in so ostala
brez kritja212. Učinki tretje stopnje nastanejo kot posledica učinkov druge
stopnje: tovarna, na primer, ki je odvisna od dovoza surovin, mora zmanj-
šati, upočasniti ali celo prekiniti proizvodnjo. Fizični učinki prve stopnje
se torej lahko na drugi stopnji pojavijo kot funkcijski, sistemski ali celo
psihološki. Gre za neko vrsto kumuliranja izgub oziroma za učinek slapa,
ki pada po stopnicah in na vsaki stopnici povzroča vse hujše posledice.
Praviloma se taktični učinki po kumulaciji pokažejo kot strateški. 

Med operacijo proti ZRJ so tako letala in manevrirne rakete Nata z na-
padi na opazovalne radarje velikega dosega prisilili zračno obrambo, da je
vključila rezervne radarje, a te so takoj napadli s protiradarskimi raketa-
mi; ko so se pojavila sovražna letala, so zato raketne baterije ostale brez
informacij o ciljih in jih ni bilo mogoče uporabiti. Tako so si zračne sile
Nata v vojni zagotovile popolno strateško premoč v zračnem prostoru na
višinah nad 5.000 metrov. Izvedenci v ZDA ocenjujejo, da so jim operaci-
je, utemeljene na učinku, omogočile uspešno izvajati napadne operacije v
Iraku leta 2003, četudi so imeli trikrat manjše število vojakov kot branilci.

Ameriški general Grover Myers je za nove operacije uporabil izraz
»hitre odločilne operacije« (Rapid Decisive Operations) in to podkrepil z
razlago, da gre za uporabo metodike, ki smo jo opisali pri operacijah, ute-
meljenih na učinkih213. V nasprotju z operacijami, utemeljenimi na učin-
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212 Mark Hewish: US Air Force accelerates move towards effects-based operations; Inter-
national Defense Review, October 2003, str. 22–23.

213 Millenium challenge 2002; Joint Force Quarterly, Winter 2003, str. 23–29.
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kih, ki so vojaške, so hitre odločilne operacije utemeljene na vzporedni
uporabi vseh komponent ameriške moči (politične, diplomatske, gospo-
darske, informacijske, znanstvene idr.) skupaj z vojaško močjo, ki jim po-
večuje prodornost in učinke. Prva poveljniško-štabna vaja, na kateri so
preverili načrtovanje in izvedbo tovrstnih operacij, je bila Izziv tisočletja
2002 (Millenium Challenge 2002); sodelovalo je 13.500 štabnih izveden-
cev na 25 poveljniških mestih, njena priprava in izvedba pa sta veljali 250
milijonov USD; med vajo so pripravili 23 seminarjev (workshopov) in iz-
vedli 16 poskusov. Izkazalo se je, da so stalno delujoči štabi pokazali pred-
nosti pred dotlej vzpostavljenimi ad hoc štabi. Bili so uigrani, imeli so in-
formacije o vojskovališču, o svojih in nasprotnikovih silah in vsak dan so
v delovnem ozračju preigravali vrsto možnih scenarijev razvoja dogodkov,
kar jim je olajšalo in skrajšalo delo, ko so prevzeli poveljevanje dodelje-
nim enotam in začeli hitro sprejemati kakovostne odločitve. Prav zaradi
takšnega načina so Američani uspeli združiti in povezati znanja izveden-
cev z vojaškega in nevojaških področij ter hkrati z vsemi komponentami
bojno delovati po celotni globini vojskovališča. 
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ALI JE V OBDOBJU POBIPOLNOSTI PRIŠLO 
DO DEJANSKEGA ALI LE DO NAVIDEZNEGA 

HUMANIZIRANJA VOJSKOVANJA IN BOJEVANJA?

Že po končani prvi in drugi svetovni vojni so se vplivni ljudje na vso moč
trudili, da bi se za vedno končale vse vojne. In vendar realni svet tudi
danes sleherni dan znova dokazuje, da vojne in oboroženi spopadi še
vedno divjajo kljub mirovnim prizadevanjem OZN, OVSE in drugih ak-
terjev mednarodnih odnosov in čeprav so danes ključno mesto v medna-
rodni politiki dobile dobrodejne besede, kot so npr. globalizacija, demo-
kracija, mednarodno sodelovanje, graditev zaupanja, varnost, integracija,
svoboda, mir, človekove pravice, svet brez meja, blaginja vsega človeštva
ipd. Značilnost pobipolnega obdobja je, da se je povečalo število medna-
rodnih vojaških posegov, prav tako pa se je razširil razpon uporabe obo-
roženih sil; te se ne uporabljajo več le za bojevanje, temveč tudi za hu-
manitarne, protiteroristične, mirovne, protimafijske in druge operacije,
drugačne od vojne (Operations Others Than War)214. 

Skupno število oboroženih spopadov v svetu se je torej sicer zmanjšalo,
vendar je že nekaj zadnjih let stabilno; raziskave švedskega inštituta
SIPRI, objavljene v letopisu za leto 2002, nam pokažejo (tabela 1A.1), da
je bilo leta 1991 po svetu 33 večjih oboroženih spopadov, potem pa je nji-
hovo število do leta 2000 postopoma upadlo na 25 in leta 2001 na 24. Zelo
verjetno je, da se tudi v prihodnosti to število ne bo bistveno zmanjšalo. 

Danes se je težko izogniti vtisu, da se v obdobju pobipolnosti ne ponav-
lja in ne obnavlja ozračje, kakršno je bilo značilno za 19. stoletje. To sto-
letje se je namreč v Evropi začelo z revolucijami in s krvavimi Napoleono-
vimi vojnami, nadaljevalo pa s krimsko vojno, vojnami na Balkanu, vojno
med Francijo in Prusijo ter vojno med Prusijo in Italijo na eni in Avstrijo
na drugi strani; regionalne vojne so takrat zajele ves evropski prostor, a
do vseevropske vojne le ni prišlo. Po teh velikih prelivanjih krvi so v drugi
polovici tistega stoletja vodilni evropski državniki obsodili vojne kot ne-
moralne. Tako je bila leta 1863 sprejeta Sanktpeterburška deklaracija,
nato pa leta 1899 tudi Haaške konvencije (razširjene leta 1907), ki naj bi
omejile človeško trpljenje v vojnah; mnogi od politikov in tudi širša jav-
nost so takrat iskreno verjeli, da se bo človeštvo v prihodnje lahko za
vedno izognilo vseevropskim vojnam. Vojne naj bi v skladu s takratnim
večinskim prepričanjem ostale – če bi že do njih prišlo – samo še v koloni-
jah in na območjih izven Evrope, kjer so se stikali interesi kolonialnih sil. 
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214 V ameriški vojaški doktrini so predvidene operacije proti narkomafiji in preprodaji
mamil v ZDA in z odobritvijo ter sodelovanjem z zavezniškimi in prijateljskimi drža-
vami tudi v inozemstvu. Več o tem je pisal Ju. Mgimov (Zarubežnoe voennoe obozre-
nie, No 4 2004, str. 2–10).
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Takšna pričakovanja in predvidevanja je v 20. stoletju surovo izničila
najprej stvarnost prve svetovne vojne, nato pa komaj slabih dvajset let za
njo – in to kljub Ligi narodov, ki naj bi po prvi svetovni vojni skrbela za
ohranitev svetovnega miru – še surovejša druga svetovna vojna. Konec
leta, ko se je končala, je bila za ohranjanje miru ustanovljena OZN, ki pa
v novem na dva pola razklanem svetu tudi ni mogla niti preprečiti niti us-
taviti številnih lokalnih vojn, revolucij in oboroženih spopadov. Namesto
da bi se v 20. stoletju zmanjševal razkorak med pričakovanji mirotvorcev
in trpljenjem ter žrtvami iz vrst civilnega prebivalstva v vojnah, se je vse
do konca hladne vojne samo še povečeval in stopnjeval. 

Vodja projekta za raziskovanje oboroženih spopadov Londonskega
mednarodnega inštituta za strateške raziskave Micaela Gustavsson je leta
2002 objavila pregled izgub po drugi svetovni vojni, ki kaže, da je bilo v
obdobju »svetovnega miru« v svetu ubitih okoli 20 milijonov ljudi, od tega
v Aziji okoli 14 milijonov ljudi, v Afriki okoli 5 milijonov, v Latinski Ame-
riki pol milijona in v Evropi prav tako okoli pol milijona ljudi (upoštevane
so tudi izgube v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije in na Kavka-
zu)215. Na zemljevidu, priloženem letopisu istega inštituta za leto 2002, so
zapisani tudi podatki o vojnih stroških; v tem obdobju je bilo v svetu v
oboroženih bojih porabljeno okoli 2.000 milijard dolarjev, od tega samo
okoli 50 % v vojnah med državami, vse drugo pa v notranjih oboroženih
spopadih in za represijo.

Paradoksalno je, da so v drugi polovici 19. stoletja celo mnogi izumitelji
in znanstveniki optimistično pričakovali, da bodo nova orožja s svojo de-
struktivnostjo pripomogla, da vojn ne bo več. Tako je bil konec 19. stoletja
izumitelj mitraljeza Gattling naivno prepričan, da zaradi učinkovitosti
njegovega orožja ne bodo več potrebne velike armade, kar naj bi samo po
sebi zmanjšalo verjetnost izbruha večjih vojn. Podobno je bil od njega ve-
liko bolj znani izumitelj dinamita Alfred Nobel tudi trdno prepričan, da
bo njegovo uničevalno razstrelivo vplivalo na to, da bo povsod po svetu
zavladal mir (z dobički od patenta je celo ustanovil sklad, iz katerega po-
sebna komisija odtlej vsako leto podeljuje različne Nobelove nagrade, od
katerih je nemara najpomembnejša za mir). V praksi se je žal izkazalo, da
so bili tako mitraljez kot dinamit in hkrati še vsi drugi izumi, celo taki za
sicer povsem civilne namene, brez pomislekov uporabljeni v vojnah 20.
stoletja, med drugim tudi orožja za množično uničevanje. Vojn zaradi njih
ne le da ni bilo konec, ampak so postale celo še bolj krvave. V nasprotju z
vse bolj humanimi deklaracijami o ohranitvi miru in zmanjšanju učinkov
orožij se trpljenje ljudi z izumom vsake nove vrste orožja ni povečalo
samo na fronti, ampak še bolj v zaledju216; to je posebej nazorno pokazala
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215 The IISS Armed Conflict Database; The 2002 Chart of Armed Conflict: Estimated
Costs of Selected International 20th Century Conflicts 1995 US $bn; Estimated Costs
of Recent Conflicts 1995 US$m; Armed Conflicts and Fatalities, 1945–1994.

216 V prvi svetovni vojni je v Nemčiji zaradi gospodarske blokade, lakote in bolezni
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druga svetovna vojna s strateškimi bombardiranji na obeh straneh (med
drugo svetovno vojno je ameriško letalstvo 50 odstotkov celotne količine
bomb odvrglo na nevojaške cilje); v napadih na gosto naseljene urbane ag-
lomeracije je umiralo civilno prebivalstvo civilisti in v ruševine se je spre-
minjala gospodarska, energetska administrativna, komunikacijska, trans-
portna, šolska in druga infrastruktura. Odporniška gibanja na okupiranih
ozemljih so okupatorji poskušali izkoreniniti s kaznovanjem civilnega
prebivalstva. Delež pobitega civilnega prebivalstva v skupnih vojnih 
žrtvah je nenehno naraščal in dosegel vrhunec z žrtvami v japonskih me-
stih Hirošimi in Nagasakiju, strateških talcih, ko so Američani z dvema
atomskima bombama končali drugo svetovno vojno. V času hladne vojne
je v vojnah in oboroženih spopadih še vedno ostal visok delež izgub med
civilnim prebivalstvom. Četudi so bile vojne le lokalne, so bila gosto nase-
ljena območja še vedno zelo privlačni cilji neselektivnih zračnih udarov
navkljub humanim deklaracijam obeh blokov in njihovim izjavam o svo-
bodi, ki jo prinašata civilnemu prebivalstvu. 

Angleški raziskovalec Christopher Coker je, na primer, ugotovil, da je
ameriško letalstvo med korejsko vojno (1951–1953) v napadih na severno-
korejska mesta in vasi pobilo eno devetino vsega takratnega severnokorej-
skega prebivalstva, deset let za tem pa je v vietnamski vojni odvrglo na
podobne cilje trikrat več ton bomb, kot pa so jih med drugo svetovno
vojno zavezniki odvrgli na Nemčijo in Japonsko217. Taki napadi na civilne
cilje niso ostali osamljeni. Med vojnami v tretjem svetu v obdobju hladne
vojne sta civilne cilje sistematično raketirala Irak in Iran v »vojni mest«
(1980–1988), prav tako kot so jih sistematično raketirali protagonisti afga-
nistanske vojne med Uzbeki, Tadžiki in Paštuni po umiku sovjetske voj-
ske iz Afganistana (1988). Tudi po končani hladni vojni so srbske vojske
med procesom razpadanja SFRJ sistematično obstreljevale Vukovar, Du-
brovnik, Sarajevo, Mostar in druga manjša mesta. Podobno je storila
ruska vojska v Čečeniji med obstreljevanjem Groznega.

Ko gre za nova orožja in načine njihove uporabe v vojnah in oboroženih
spopadih po drugi svetovni vojni, je praksa doslej izigrala mnoge določbe
mednarodnega vojnega prava, ki govorijo o zmanjševanju človeškega trp-
ljenja v vojni in oboroženih bojih218. Že pri navadnem strelskem orožju
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umrlo 750.000 ljudi (John Mueller, Karl Mueller: Sanctions of Mass Destruction; Fo-
reign Affairs, May/June 1999, str. 43–53).

217 Christopher Coker: Human warfare; Routledge, London 2001.
218 Ob koncu preteklega stoletja je bila sprejeta konvencija o prepovedi proizvodnje,

prodaje in uporabe protipehotnih min. Protipehotne mine, ki se ne aktivirajo iz dalja-
ve, kadar uporabnik to želi, ampak na nalet, popust, poteg in na podobne mehanske
načine (naletne, popustne, potezne, odskočne mine), so nehumano orožje, ker ne iz-
birajo med civilnimi prebivalci, živalmi in vojaki in lahko kje v naravi, kamor so bile
postavljene, čakajo še leta in desetletja po že davno končani vojni, da kdo slučajno
naleti na tako mino in jo aktivira, ne da bi jo prej sploh videl. Zato je največ nesreč-
nih žrtev med otroci. Armade so jih morale izločiti iz uporabe in nadomestiti z mina-
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opazimo, da so se starejše puške, ki so imele krogle kalibra 7,62–7,92
mm, umaknile novim puškam v kalibrih 5,45–5,6 mm219; ker gre za manj-
ši kaliber, bi pričakovali tudi šibkejši učinek in zato humanejše orožje.
Vendar je res prav nasprotno: nova orožja imajo trikrat lažjo in za okoli 20
% hitrejšo kroglo ter cev, ki kroglam zaradi kota risov (žlebov) daje večje
število vrtljajev, zato povzročajo veliko hujše rane od starih, težjih krogel.
Ko nove hitre in nestabilne lahke krogle prebijajo živo tkivo, se namreč v
rani obračajo tudi okoli prečne osi, spreminjajo smer (zaradi visoke rota-
cije okoli vzdolžne osi, ko se zavrtijo okoli 6.000-krat v sekundi) in zato
povzročijo v organizmu več ran na različnih organih in delih telesa (multi-
ple wounds). 

Pojavile so se tudi mine s plastičnim plaščem, katerih lahke drobce je z
rentgenskim aparatom ali ultrazvokom zelo težko odkriti v telesu. Podob-
no velja tudi za nekatere vrste topovskih izstrelkov in minometnih min ter
ročnih bomb, ki imajo v plašč vtisnjene drobcene kroglice iz trdih snovi
(poleg kovin se v ta namen uporablja tudi keramika). Proti živi sili so bili
uporabljeni tudi nove vrste zažigalnih sredstev (napalm z dodatkom fosfor-
ja, ki povzroča zastrupitev opeklin) in aerosolni eksplozivi, katerih značil-
nost je, da z nadtlakom ob eksploziji uničujejo brez izjeme vsa živa bitja
znotraj »oblaka« v premeru več sto metrov (gre za t. i. blast poškodbe)220;
novo je, da prihaja pri tem do doslej neznanih hudih poškodb notranjih or-
ganov (pljuča, vranica, jetra), oči, ušes, pokanja kapilar ipd. Mnogo prime-
rov je, da so napadalci nad območji s civilnim prebivalstvom odvrgli
bombe kasetnice, iz katerih se je na določeni višini raztreslo na stotine
majhnih izstrelkov, ki na tleh eksplodirajo znotraj elipse ali v krogu preme-
ra 250 metrov. Podobno kot ta razpršna orožja so letala odmetavala iz
zraka tudi razpršne mine, ki na tleh niso takoj eksplodirale, ampak so ob-
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mi, ki so povsem nenevarne, dokler jih vojaki ne aktivirajo z daljinskim vžigom. To-
vrstni novi minski sistemi imajo vgrajen navigacijski sistem, da jih lahko vojak, skrit
v zasedi, daljinsko usmeri proti bližajočim se nasprotnikom; vse mine v minskem
polju so lahko tudi medsebojno računalniško povezane – če eksplodira ena sama
med njimi, se druge samodejno obrnejo ali »skočijo« tako, da zavzamejo in popolnijo
njeno prazno mesto. Prepoved neselektivnega protipehotnega minskega orožja je
torej pripomogla k razvoju novega, v bistvu še ubojnejšega robotiziranega minskega
sistema, ki pa ni več nevaren civilnemu prebivalstvu še dolga leta po končani vojni
(MH: Intelligent mines seal breaches; International Defense Review, No 10 2002, str.
19).

219 Louise Doswald-Beck, Gerald Cauderay: The development of new anti-personnel
weapons; extract from International Defense Review of the Red Cross, November-
December 1990.

220 Novost je, da se ta orožja ne uporabljajo samo v letalstvu, ampak tudi v kopenski voj-
ski proti živi sili, v bunkerjih, utrjenih stavbah, podzemnih rovih ipd. Ruski sistem
RGŠ-1 ima miniaturno bojno glavo z dometom 200 metrov in maso 1,9 kg, ki je ob
eksploziji ubojna v prostornini 4.000 kubičnih metrov. Novejša izvedba RGŠ-2 ima
domet 350 metrov in še močnejši učinek; v ZDA imajo podobno orožje z oznako
IAWS (Infantry Anti-Structure Weapon System) (Christopher Foss: Russia promotes
benefits of thermobaric warheads; Jane’s Defense Weekly z dne 24. 10. 2001, str. 15).
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ležale skrite med travo in so bile (in bodo še) dolgo časa nevarnost za ljudi
in za živali. V nekaterih vojnah so bila uporabljena tudi nova orožja za
množično uničevanje, herbicidi in defoliatorji, ki so uničili letino v prede-
lih, kjer je prebivalstvo oskrbovalo s hrano gverilce, in uničili listje na rast-
linstvu, da se nasprotniki niso več mogli prikrivati; kot sezonsko orožje so
bila v uporabi tudi kemična sredstva za sproščanje monsunskih oblakov,
da je hudo deževje povzročilo poplave in zemeljske plazove in s tem one-
mogočilo gverilo.Vse do danes še vedno tudi ni uradnega pojasnila, ali so
bila pogosta naknadna oboljenja zavezniških vojakov, ki so sodelovali v
prvi zalivski vojni (1991) in v zasedbi Kosova (1999) posledica uporabe
ameriških granat z jedrom iz osiromašenega urana (depleted uranium –
DU), vdihovanja prahu in aerosolov iz bombardiranih skladišč kemičnega
orožja ali pa nepreučenih stranskih učinkov cepiv. Četudi so o učinkih na-
štetih orožij tekle burne razprave in so bile sprejete konvencije o prepovedi
geofizičnega orožja, protipehotnih min ipd., pa tudi zadnje vojne kažejo,
da se spopadene strani za vse to pogosto sploh ne menijo.

Razčlembe števila žrtev v vojnah in oboroženih spopadih v obdobju po
končani hladni vojni nam pokažejo delež žrtev iz vrst civilnega prebivals-
tva v skupnem številu ubitih z orožjem, ugotovimo pa tudi, da se v času
globalizacije vzporedno pojavljata dva osnovna vzorca vojn in oboroženih
spopadov: (1) dokaj maloštevilen je vzorec vojn in oboroženih spopadov,
v katere so bile zapletene ZDA skupaj s svojimi zahodnimi zavezniki, a so
si v njih prizadevali povzročati čim manjše izgube civilnemu prebivalstvu
in vojakom, medtem ko je (2) veliko številčnejši vzorec vojn in oboroženih
spopadov drugih držav, skupin ali gibanj, ko za cilje načrtno izbirajo tudi
civiliste; ti so pogosto sploh glavna tarča množičnih političnih, rasnih,
etničnih, verskih, razrednih in drugih »čiščenj«. 

ZDA po hladni vojni niso več ponavljale neselektivnih napadov na
civilne cilje, toda v nasprotju s supersilo je v drugem vzorcu civilno prebi-
valstvo še vedno pomembna strateška, pogosto pa, kot že rečeno, celo naj-
pomembnejša tarča. Ko so leta 2001 ZDA na svojih tleh doživele terori-
stični napad Al Kajde in je izgubilo življenje več kot 3.000 prebivalcev, je
istega leta do vojn in oboroženih spopadov drugega vzorca, v katerih je iz-
gubilo življenje tisoč ljudi ali več, prišlo v desetih nestabilnih državah: v
Afganistanu, Alžiriji, Angoli, Burundiju, Kolumbiji, Indiji (Kašmir), Ruski
federaciji (Čečenija), Ruandi, Šri Lanki in Sudanu. Večina teh vojn in obo-
roženih spopadov je pred tem že potekala nekaj let, v marsikateri od teh
vojn in oboroženih spopadov pa je skupno število ubitih ljudi že preseglo
100.000 žrtev. Do tega je prišlo predvsem zaradi dolgotrajnosti konfliktov:
v Alžiriji, na primer, potekajo boji že deset let, v Angoli kar 30 let, v Bu-
rundiju in Kongu 5 let, v Ruandi 9 let, v Sudanu 20 let, v Kolumbiji tudi
30 let, v Peruju 22 let, v Afganistanu 11 let, v Kašmirju 7 let, v Čečeniji 12
let in v Šri Lanki 20 let. Množice civilnih prebivalcev so pogosto umrle
pod streli lahkega strelnega orožja in celo pod noži, mačetami in sekirami,
brez kančka humanosti v vojskovanju. 
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V vojnah in oboroženih spopadih, v katerih so bile v obdobju po konča-
ni hladni vojni udeležene ZDA, se vidi ravno nasproten trend, ko gre za
civilne žrtve. Že med prvo zalivsko vojno (1991), ZDA niso več vsevprek
bombardirale iraških mest in civilne infrastrukture; agencija Greenpeace
navaja podatke, da je bilo v vojni ob življenje 15.000 Iračanov, vendar od
tega samo 10 % iz vrst civilnega prebivalstva, kar je korenit preobrat v pri-
merjavi z vojno v Vietnamu ali v Koreji, ko je bil delež civilnega prebivals-
tva v skupnem številu padlih okoli 90-odstoten. Kako drugačna je nova
ameriška praksa, kaže tudi zavezniška operacija proti ZRJ (The Allied
Force, 1999), ki je prvič v zgodovini vojskovanja nosila poimenovanje hu-
manitarna operacija in je bila tako tudi izpeljana; označili so jo kot huma-
nitarno operacijo s ciljem, da se ustavi izgon albanskega prebivalstva s
Kosova. Tudi v tem vojaškem posegu niso vsevprek oziroma neselektivno
bombardirali srbskih mest, ampak so sistematično uničevali predvsem
tiste življenjsko pomembne elemente državne infrastrukture (komunika-
cijske vozle, skladišča goriva in streliva, vojašnice, poveljniška mesta, cen-
tre zvez, šolske centre varnostnih sil, objekte, ki so bili lastnina pomebnih
ljudi režima, idr.); od njih je bilo odvisno delovanje obrambnega in var-
nostnega sistema ter družbena kohezija. ZDA so vojskovanje na tak način
ponovile leta 2001/2002 v Afganistanu, ko so se prav tako izognile nese-
lektivnim bombniško-raketnim napadom na Kabul, Kandahar, Mazar i
Šarif in druga mesta, potem pa tudi v drugi zalivski vojni (2003) v Iraku. 

Ko pišemo o teh novih pogledih ameriške strategije na mesto in vlogo
civilnih ciljev, lahko vzore zanje najdemo v preteklosti, morda še najbolj v
nekdanjih obleganjih mest, starem in skorajda že pozabljenem načinu
vojskovanja. Napadalec je obkolil branjeno mesto in njegovo prebivalstvo
in ko jim je tako presekal vse povezave z možnimi zavezniki, jim je razlo-
žil, da se jim bodo prej ali slej izčrpale vse zaloge, zmanjkalo jim bo
hrane, zdravil in surovin in tedaj bodo morali popustiti in se sprijazniti s
porazom, se vdati ali pa pasti v zadnjem boju. V novi izvedbi ta prilagoje-
ni manever obleganja poteka tako, da se mednarodno povsem osamljene-
mu nasprotniku dan za dnem z natančnimi udari uničujejo tisti življenj-
sko pomembni sistemi, brez katerih ne more delovati njegova družba,
sistem, hkrati pa se s posebne psihološke operacije usmerjajo v točno do-
ločene cilje, tj. v posamezne elite in večje skupine njegovega prebivalstva,
da bi jih napadalec pridobil na svojo stran ali jih onemogočil. Po novem
načinu napadalec ne vztraja, da se mu mora nasprotnik brezpogojno
vdati in kapitulirati, ampak se temu izogne, ker bi utegnilo proti njemu
strniti vrste prebivalstva, pač pa ponudi vmesne možnosti, ki se zdijo –
vsaj začasno – veliko privlačnejše od nadaljnjega odpora. 

V prvi zalivski vojni (1991) so se zavezniške sile ustavile pred Basro in
skušale Sadamu Huseinu dopovedati, da nimajo namena okupirati Iraka
in njega zrušiti z oblasti. Po opozorilnih zavezniških zračnih udarih po ci-
ljih v okolici Banjaluke leta 1995 in po opozorilu hrvaški vojski, da naj
preneha zasledovati umikajoče se enote vojske RSK, so ZDA vsem vods-
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tvom, ki so bila v Bosni in Hercegovini vpletena v oborožene spopade, po-
nudile kot kompromis Daytonski sporazum. Podpisi pod sporazumom so
zagotovili, da sta se spopadeni strani zadovoljili s tem, da je vsaka dobila
okoli 50 % ozemlja in da so nad vsem ozemljem Bosne in Hercegovine
vzpostavile nadzor sile IFOR. Podobno je bilo tudi leta 1999, ko so režimu
Slobodana Miloševića ponudili vojaškotehnični Kumanovski sporazum, s
katerim so izsilili umik VJ s Kosova, obenem pa so mu obljubili, da bo Ko-
sovo še naprej del ZRJ, četudi je bilo celo laikom jasno, da tega zaradi raz-
položenja večinskega lokalnega albanskega prebivalstva ne bo mogoče
uresničiti. Tudi v drugi zalivski vojni (2003) niso z bombami zasuli objek-
tov naftne, prometne in druge življenjsko pomembne infrastrukture, in
tudi zajetih iraških vojakov in policistov niso internirali v ujetniška tabo-
rišča, ampak so jim celo zagotovili preživnine za njihove družine. Doseže-
ni uspehi Američanov in njihovih zaveznikov kažejo, da so z novim nači-
nom uspešneje zlomili voljo nasprotnikov, kot če bi to poskusili na
konvencionalen način, ko bi vztrajali pri brezpogojni vdaji in bi praviloma
vse nasprotnikove elite obravnavali na enak način. 

Novo v vojnah ZDA in zavezniških držav po razpadu sistema dvopolne-
ga ravnotežja je nasprotovanje njihovih državnih vodstev, vojaških vod-
stev, množičnih medijev in javnosti kot celote človeškim izgubam221. Ven-
dar na to niso vplivale določbe mednarodnega prava, ampak povsem
pragmatični notranjepolitični razlogi. Nasprotovanje človeškim izgubam
(»alergičnost na izgube«) je dobilo tako pomembno mesto in vlogo, da je
postalo sestavina vojaških doktrin. Na to je po eni strani vplivala opozici-
ja, ki je človeške in materialne izgube oboroženih sil izrabljala za kritiko
oblasti in pridobivanje javnosti, po drugi pa so izgube povzročale težave
in zaplete tudi diplomaciji, ki je bila prav tako izpostavljena kritikam in
očitkom. Cory Dauber, ki je analizirala vedenje ameriške javnosti med
neuspešno ameriško vojaško operacijo v Somaliji (1993), je pojav imeno-
vala »fobija pred izgubami« in ga pripisala temu, da so se Američani v
ZDA poistovetili z vojaki, ki so izgubili življenje na bojiščih po svetu, kjer
ZDA dejansko niso imele t. i. življenjskih interesov222. Pozornost ameriš-
ke javnosti je bila takrat posvečena posnetkom trupel ameriških vojakov,
ki jih je razjarjena somalska množica vlačila po ulicah. Ko so to prenašali
množični mediji, so pripomogli, da je vlada na koncu sprejela sklep o
umiku vseh ameriških enot iz Somalije, saj ni mogla prepričljivo zagovar-
jati upravičenosti žrtev,

Raziskovalec Eric Larson je poleg somalskega primera analiziral tudi
podobne druge primere in ugotovil, da je ameriška javnost po eni strani
občutljiva na človeške izgube, kadar jo o njih obvestijo množični mediji,
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221 Paskal’ Žirarden: Neprijatie ljudskih poter’ v »prohladnoj vojne«;Connections, No 1
2003, str. 131–163.

222 Cory Dauber: The Impact of Mogadishu on U.S. Military Intervention; Armed Forces
and Society, Winter 2001.
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po drugi pa tudi na celotno število izgub kot seštevek teh konkretnih in
prejšnjih izgub223. Na ameriško javnost odločilno vpliva to, ali se razmere
na vojskovališču v primerjavi z izjavami vodilnih politikov izboljšujejo ali
slabšajo (»pespektiva vojaškega posega«), pa tudi kakšne koristi naj bi do-
segli z vojaško akcijo in kako na izgube reagirajo oblasti. Ugotovil je tudi,
da je bila prav vojaška elita vedno največji nasprotnik človeških izgub, ne
nazadnje tudi zaradi tega, ker je zaradi izgub vedno prihajalo do obsežnih
preiskav, ki pa niso zajele samo enot z izgubami, ampak vso verigo pove-
ljevanja, najvišje štabe, obveščevalno službo in druge dele oboroženih sil. 

Nasprotovanje človeškim izgubam je v oboroženih silah dobilo takšne
razsežnosti, da že jemlje zagon učinkovitosti enot, kajti poveljstva in štabi
so praviloma začeli dajati prednost izogibanju nevarnosti namesto bojeva-
nju224. Zaradi tega se v vojaških operacijah ne izkoristi marsikatera ugod-
na priložnost, pogosto enote celo ne vzpostavljajo ognjenega stika z nas-
protnikom, temveč ga raje poskušajo uničiti z daljave, z artilerijskim
ognjem ali letalstvom. Zaradi takšne pretirane previdnosti je doslej že
večkrat prišlo do povečanja števila žrtev med civilnim prebivalstvom in
večje škode na civilnih objektih, kar je navsezadnje spet povzročilo nega-
tivne politične odmeve v javnosti in izničilo marsikak ameriški vojaški do-
sežek225. Podoben učinek je imelo ravnanje nekaterih pripadnikov ame-
riških oboroženih sil z vojnimi ujetniki po končanih vojaških operacijah v
Afganistanu in Iraku (posebno znani sta aferi v zaporu v Guantanamu na
Kubi in bagdadskem zaporu Abu Graib leta 2004, kjer ni bilo vse obsodbe
vredno samo poniževalno ravnanje z ujetniki, ampak že sploh samo dejs-
tvo, da so jih namesto kot vojne ujetnike obravnavali kot kriminalce). 
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223 Eric Larson: Casualties and Consensus – the historical role of casualties in domestic
support for U.S. military operations; RAND, Santa Monica 1996.

224 Caniglia: 73 US and British Approaches to Force Protection; www.cgsc.army.mil/ 
milrev/english/julaug01/canig.htm.
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ALI JE V PRVIH LETIH TRETJEGA TISOČLETJA PRIŠLO
DO PRIVATIZACIJE VOJAŠKEGA POKLICA?

V prvih letih tretjega tisočletja je vzporedno s preoblikovanjem tradicio-
nalnih evropskih naborniških vojsk v poklicne vojske postalo zelo aktual-
no vprašanje, kdo lahko služi v takšnih vojskah in ali lahko v njih služijo
tudi tujci (vojaki, podčastniki in častniki), če vojska ali kaka druga organi-
zacija začasno ali trajno potrebuje njihovo legalno sodelovanje. Marsikak-
šna novoustanovljena nerazvita država je brez ustreznega izurjenega
vojaškega in varnostnega osebja in tudi mnoge zasebne korporacije v ne-
stabilnih delih sveta se zanimajo za izurjene kadre z vojnimi in varnostni-
mi izkušnjami; zato se je v obdobju globalizacije začelo pojavljati novo-
dobno vojaško najemništvo, kakršno je bilo v tradicionalni obliki v
zgodovini znano v obdobju pred francosko meščansko revolucijo226.

V nasprotju z najemniki v službi države227 in avanturističnim najem-
ništvom, med hladno vojno značilnim posebno za nestabilne dele Afrike
(iz tega časa so znane akcije najemnikov v Kongu, Biafri, Zairu, Komorih
in Sejšelih idr.), se novodobni najemniki zaposlujejo kot podjetniki228. Ne
ponujajo se, kot nekoč, le kot posamezniki (npr. posamezni pripadniki
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225 Ameriški viri navajajo kot tipičen tak primer letalsko operacijo na Kosovu med vojaš-
kim posegom proti ZRJ (1999). Pilotom je bilo prepovedano leteti pod višino 5.000
metrov (do te višine je segal domet prenosnih oziroma ročnih protiletalskih raketo-
metov in topov); zato so napadali cilje z večjih višin, od koder pa včasih niso mogli
dobro prepoznati ciljev in so pogosto napadali kolone bežečih Albancev in druge ci-
vilne cilje. Edward Luttwak je eksplicitno povedal, da bi lahko rešili tisoče albanskih
življenj, če bi smeli ameriški piloti malo več tvegati (Give War a Chance; Foreign Af-
fairs, July/August 1999).

226 Med pomembnejše vire o tej problematiki sodijo študije Petra Ticklerja (The Modern
Mercenary, Dog of War, or a Soldier of Honour?; Wellingborough, Patrick Stephens
1987), Tima Spicerja (An Unorthodox Soldier: Peace and War and the Sandline Af-
fair; Edinghborough, Mainstream Publ. 1999) in Simona Shepparda (The Rise of the
Corporate Military; New Left Review, March/April 1998). Podatke o novodobnem vo-
jaškem najemništvu lahko najdemo na www.sandline.com, www.mpri.com, www.
dyncorp.com/areas/index.htm. June 2001, www.icrc.org/icrcnews/2ce2.htm, www.
faoa.org/newmerc3.html, www.peace.ca/privatizingwar.htm. Obsežen članek o vo-
jaškem novodobnem najemništvu je napisal Jan Jefferies (Connections; The Quar-
terly Journal, Garmisch Partenkirchen, No 4 2002, str. 139–165).

227 Klasične definicije najemnika so navajale, da je to prostovoljec, ki se za ustrezno de-
narno plačilo in nagrado bori kot pripadnik tujih oboroženih sil za koristi in cilje tuje
države. Pojav je bil znan že v starem Egiptu in se je v nekaterih evropskih vojskah
ohranil vse do naših dni (tako npr. v britanski kopenski vojski še vedno služijo v po-
sebni enoti pripadniki himalajskega plemena Gurkhov, v papeževi osebni gardi služi-
jo Švicarji, tujski legiji pa imata v sestavi oboroženih sil tudi Francija in Španija).

228 Več o tem so pisali Herbert Howe (Strategic Forum, IISS, NDU, May 1998), Kirsten
Sellars (New Statesman z dne 25. 4. 1997) in Thomas Adams (Small Wars and Insur-
gencies, Summer 2002).
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lahke pehote, padalci, diverzanti, ostrostrelci ali piloti), temveč kot v celo-
ti opremljene skupine nekdanjih visokih častnikov, štabnih specialistov,
diplomiranih inženirjev, vojaških znanstvenikov, obveščevalcev, policistov
ipd229. Z njihovim novačenjem in zaposlovanjem se ne ukvarjajo tajni
agenti ali tajne službe, ampak legalno registrirane privatne mednarodne
vojaške firme (Private Military Companies – PMC), ali privatna varnostna
podjetja (Private Security Companies – PSC), ki ob soglasju vlad delujejo
v mnogih evropskih razvitih državah230. To sožitje zasebnih vojaških in
varnostnih podjetij z vladami je razumljivo, ker privatne firme niso odgo-
vorne javnosti in lahko diskretno opravijo marsikatero nalogo, ki je vlade
s svojimi oboroženimi silami ne bi mogle231. Četudi v njihovih akcijah po-
gosto padajo vojaške človeške žrtve, na kar je javnost pri rednih oborože-
nih silah sicer vedno občutljiva, tukaj nanje v javnosti ni večjih odmevov. 

Častniki, podčastniki, vojaki ali civilne osebe, ki so prej službovali v
oboroženih silah svoje države (npr. prevajalci, visokokvalificirani tehnični
specialisti, zdravniki idr.), potem pa si iščejo novo službo v oboroženih
silah druge države, se lahko tam zaposlijo na tri osnovne načine: (1) po
pogodbi med svojo domačo državo in državo, ki potrebuje tovrstne kadre
za določen čas; v takšnih primerih dobijo praviloma status začasno gostu-
jočih tujih inštruktorjev, svetovalcev ali strokovnjakov, kar pomeni, da ne-
posredno ne poveljujejo enotam niti ne sodelujejo v bojnih delovanjih; (2)
druga možnost je, da sporazumno z vojaškim vodstvom izstopijo iz vrst
svojih nacionalnih oboroženih sil in sklenejo posebno pogodbo z vods-
tvom tuje armade, da postanejo njeni pripadniki; v pogodbi so določeni
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229 V naših virih je bilo med vojno na območju nekdanje Jugoslavije leta 1994 omenjeno
ameriško zasebno podjetje MPRI (Military Professional Resources Incorporated), ki
ga je najela hrvaška vlada, da bi hrvaške štabe usposobilo za uspešno izvedbo sklep-
ne serije operacij za osvoboditev hrvaških ozemelj, ki so bila pod nadzorom vojske
odcepljenih Srbov. Istega leta je angolska vlada najela s podobnim ciljem južnoafriš-
ko zasebno firmo EO (Executive Outcomes), ki je usposabljala angolsko vojsko in po-
licijo za obračun s separatističnim gibanjem UNITA, nato pa še vladne sile v Siera
Leone. V Veliki Britaniji je znana privatna firma Sandlines International, ki je prav
tako delovala v Sieri Leone; njena legalno objavljena naloga je bila »zavarovanje nor-
malnega izkoriščanja rudnih bogastev in stacionarnih objektov«, dejansko pa rušenje
lokalnih vojaških pučistov z oblasti

230 Na prvi pogled ni velike razlike med zasebnimi vojaškimi podjetji in zasebnimi var-
nostnimi podjetji, saj oboja najemajo delovno silo na tržišču delovne sile in nato
sklepajo pogodbe z delodajalci, ki iščejo najboljše ali najprimernejše vojaške ali var-
nostne storitve. Delodajalci so pretežno iz nestabilnih delov tretjega sveta, kjer pri-
manjkuje strokovno usposobljenih vojaških in varnostnih profesionalcev. Vendar pa
je podobnosti s tem tudi konec, saj vojaške storitve praviloma potrebujejo vlade ali
organizacije s političnimi cilji, medtem ko varnostne sodijo pretežno na gospodarsko
področje.

231 Prvo registrirano privatno vojaško podjetje je bila firma Watchguard, ki jo je leta
1967 v Veliki Britaniji ustanovil bivši častnik zračnodesantnih enot David Sterling.
Njegovo pravilo, da smejo zasebna vojaška podjetja poslovati samo z zakonito izbra-
nimi vladami, se spoštuje tudi danes. V tem je bistvena razlika med privatnimi vojaš-
kimi firmami in avanturističnimi najemniki iz časov hladne vojne, ki so se udinjali ti-
stemu, ki jih je bolje plačal.
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njihovi prejemki, nagrade in status (npr. status predavatelja v vojaških šo-
lah, poveljniški status, status pilota ipd.); (3) tretja možnost pa velja za ci-
viliste, ki so specialisti za logistiko in jih marsikatere oborožene sile ali to-
varne (orožja in streliva) potrebujejo in najemajo za določen čas, da
poskrbijo za normalno delovanje bojne tehnike. Pri vseh treh možnostih
je glavni najemnikov motiv dober zaslužek, ki presega plačo v domači voj-
ski. Očitno pa je samo v drugi možnosti predvideno tudi neposredno bo-
jevanje. 

Novodobno najemništvo se je v začetku tretjega tisočletja232 razcvetelo,
čeprav je bilo doslej že več poskusov, da bi ga onemogočili oziroma pre-
prečili, pri tem pa tudi moralno razvrednotili233. Zaenkrat to ni nikomur
uspelo, kajti marsikakšna država, ki jo razjedajo notranji spopadi, se ne
more zanesti na pomoč OZN niti na svoje kadre, saj ti kadri ali nimajo do-
volj znanja ali pa jih zaradi nizkih plač, tajnih povezav z opozicijo in dol-
goletnega zanemarjanja obrambne sfere ne zanima bojevanje; domači
kadri praviloma tudi niso zmožni v kratkem času obvladati zapletene
vojaške tehnike, brez katere pa učinkovit odpor opozicijskim silam ni
možen. 

Doslej še posebej znan poskus, da bi preprečili tovrstno najemništvo, je
letno poročilo visokega uradnika OZN Enriquea Ballesterosa iz leta 1997,
v katerem je svetovno organizacijo podrobno seznanil s svojim prepriča-
njem, da so najemniki grožnja za suverenost mnogih držav, in opisal
vlogo tujih najemnikov v oboroženih spopadih v Zairu, Angoli, Ruandi,
Tadžikistanu, Armeniji, Azerbajdžanu, nekdanji Jugoslaviji idr. In četudi
je Organizacija afriške enotnosti že leta 1972 sprejela Konvencijo o odpra-
vi najemništva, ki jo je zatem obnovila in leta 1977 dodala Ženevskim
konvencijam, se z Ballesterosovim poročilom stanje ni izboljšalo. Tudi
posebna Mednarodna konvencija OZN proti novačenju, financiranju in
urjenju najemnikov ni mogla ničesar spremeniti. Zato je tudi v prihodnje
možno pričakovati, da bodo privatna vojaška in varnostna podjetja s
tihim soglasjem vlad opravljala manjše naloge, ki bi bile za nacionalne
oborožene sile neprimerne ali pretvegane. 
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232 Za ponazoritev razsežnosti delovanja zasebnih vojaških podjetij si je koristno ogleda-
ti delovanje južnoafriške firme Executive Outcomes (EO). Firma je ponudila storitve
angolski vladi v trenutku, ko so pripadniki opozicijskega gibanja UNITA zasedli 80 %
angolskega ozemlja. Vlada je dotlej večkrat zaman prosila za pomoč OZN in Organi-
zacijo afriških držav, zato je v ponudbi EO videla edino rešitev. Z EO je sklenila
nekaj pogodb, od katerih je bila vsaka vredna več kot 40 milijonov dolarjev. Petsto
pripadnikov EO je opravljalo v Angoli svetovalne, inštruktorske, včasih pa tudi bojne
naloge. Po treh letih delovanja jim je leta 1996 uspelo spremeniti razmerje sil in prisi-
liti UNITA v podpis mirovne pogodbe.

233 S tem v zvezi se je omenjalo, da zasebna vojaška in varnostna podjetja zanima pred-
vsem dobiček, ne pa tudi pomiritev razmer v državah naročnicah, saj bi v tem prime-
ru izgubile pomen in vlogo. Po odhodu njihovih pripadnikov so se razmere pogosto
še poslabšale. Podjetja so pogosto obtoževali, da ne spoštujejo človekovih pravic, da
sklepajo tajne pogodbe ipd.
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PRIHODNOST RAZVOJA SISTEMA VOJAŠKIH VED

Razpad strateškega dvopolnega sistema, pojav novih oblik oboroženih spo-
padov, med katerimi so v ospredju koalicijski posegi proti kršilcem »nove-
ga svetovnega reda« (cilji so bili ZRJ, talibanski emirat Afganistan in kar
dvakrat Irak), ter doseženo novo strateško ravnotežje, utemeljeno na »ob-
rambni zadostnosti« (prilagojeni sporazum CFE TLE iz leta 1999), so imeli
v Evropi doslej v glavnem pozitivne posledice. Zmanjšala se je vojaška po-
raba, zmanjšalo se je število pripadnikov oboroženih sil ter konvencional-
nega in jedrskega orožja, vzporedno pa so se okrepile dejavnosti na po-
dročju krepitve zaupanja in varnosti (Confidence and Security Building
Measures). Zelo verjetno bo pozitivne posledice tudi vnaprej možno še
dolgo časa občutiti v vseh sferah vojaške porabe, urjenja in mednarodnega
sodelovanja. Od splošnih trendov bodo še vnaprej odstopale samo ZDA,
kjer so po napadu Al Kajde (11. septembra 2001) sprejeli novo doktrino
preventivnih udarov, prišlo je do naglega povečanja obrambnih stroškov in
krepitve notranje obrambe; kot popolnoma novo institucijo pa so vzposta-
vili ministrstvo za domovinsko obrambo – Homeland Defence Depart-
ment, ki ima funkcijo povezovanja vseh udeležencev »notranje obrambe«. 

V Evropi se bo zaradi začetnih pozitivnih trendov najverjetneje nadalje-
val proces obrambne harmonizacije, ki je postal nedeljiv sestavni del tran-
zicijskih procesov na širokem območju od Atlantika do Urala. Hkrati se bo
nadaljevala gospodarska in vojaška krepitev LR Kitajske in ni znano, kak-
šen bi bil možen obrambni odziv Japonske (možno je tudi, da bi se Japon-
ska usmerila v razvoj jedrskega orožja); križajo se tudi strateški interes
Ruske federacije, Indije in LR Kitajske v Aziji, pa tudi strateški interesi LR
Kitajske, Japonske in ZDA v Južnokitajskem morju (Tajvan) in na zahod-
nem delu Pacifika; vse to bi lahko v naslednjem dolgoročnem obdobju pov-
zročilo razpoke v procesu globalizacije in oživilo nekatere znane stare deli-
tve. Morebitno zaostrovanje bi utegnilo dobiti dodaten pospešek tudi
zaradi širjenja jedrskega orožja v Aziji (poleg Indije, Pakistana in Izraela ga
ima skoraj zanesljivo tudi Severna Koreja, morda pa tudi Iran) ter razrašča-
nja dejavnosti mednarodnih terorističnih organizacij, zlasti vzbuja skrb
možnost, da bi teroristi začeli uporabljati jedrsko, biološko in kemično
orožje. Biotehnologija namreč odpira pot za pojav popolnoma novih orožij.

Lahko pričakujemo, da bo proces tranzicije v Evropi tudi še naprej po-
tekal pod vplivom širjenja EU in gospodarskega tekmovanja med ZDA,
Evropo, Japonsko, Kitajsko, Rusijo in drugimi državami, ki si vse prizade-
vajo čim bolj okrepiti gospodarski položaj in premostiti razvojne težave. V
prihodnje bodo o njihovem položaju in moči odločale sedanje stopnje gos-
podarske rasti. Prav zaradi visoke gospodarske rasti v državah tihoocean-
skega bazena mnogi izvedenci v ZDA napovedujejo, da se bo težišče sve-
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tovnega razvoja najpozneje do leta 2020 postopno premaknilo iz Evrope
na azijski vzhod; tam se bo po njihovih predvidevanjih, ki temeljijo na do-
sedanjih trendih gospodarske rasti, takrat ustvarjal večji delež svetovnega
bruto domačega proizvoda. Ameriški politolog in geopolitik Zbigniew Br-
zezinski ni osamljen s takšno napovedjo; pred dvajsetimi leti so namreč
ZDA imele štirikrat večji nacionalni dohodek kot LR Kitajska, zdaj je
samo še dvakrat večji. 

Če bo tako hitro naraščajoča stopnja letne rasti kitajskega nacionalnega
dohodka ostala tudi v prihodnje (zaenkrat je bila okoli 10-odstotna), bi se
lahko pri sedanji stopnji ameriške gospodarske rasti že v naslednjih dvajse-
tih letih izenačil z ameriškom. Napovedani premik težišča razvoja z evrazij-
skega zahoda na vzhod narekuje v ZDA že sedaj ustrezne komplementarne
obrambne ukrepe234, med katere spadajo trije dosedanji ameriški zapored-
ni vojaški posegi v Aziji (Irak 1991, Afganistan 2001/02 in Irak 2003), stalna
ameriška vojaška navzočnost v Zalivu in Indijskem oceanu (od leta 1991) in
ameriško diplomatsko posredovanje v izraelsko-palestinsko-arabskem
sporu; s tem se zlivajo v celoto trije procesi: prvi je sedanji postopni prenos
obrambnih obveznosti ZDA v Evropi in Aziji na ameriške evropske zavez-
nike, drugi je ameriško vzpodbujanje, da bi se Nato okrepil in razširil proti
vzhodu (sem sodijo tudi vključevanje Nata v operacije v Afganistanu ter
pobude, da bi se vključil v operacije v Iraku, kjer že sodelujejo nekatere se-
danje in potencialne članice Nata, tudi Rusija, ki je poslala okoli tisoč stro-
kovnjakov za urjenje nove iraške vojske), tretji pa preobrazba odnosov
ZDA z Rusko federacijo, ki je hkrati vplivna tako v Evropi kot v Aziji (ome-
niti je treba ruski izvoz licenc in sodobnega orožja na Kitajsko in Indijo). 

Ko presojamo, kako proces globalizacije vpliva na možnosti izbruha
vojn in oboroženih spopadov, bi morali realistično graditi na dejstvu, da
globalizacija ni in tudi v prihodnje ne bo idiličen proces brez zastojev in
kriz. Na to nas opominjajo možne motnje v oskrbi svetovnega tržišča z
nafto; obsežnejši teroristični napadi in diverzije v državah Bližnjega vzho-
da bi utegnili še zvišati cene te dragocene strateške surovine, to pa bi pov-
zročilo zastoje ali celo stagnacijo v razvoju razvitih držav. Morda se bodo
ob tem ponovno ohladili mednarodni odnosi. Previdnost bo potrebna za-
radi tekmovalnosti med razvitimi državami, ki še ni povsem izginila (1);
zaradi vojn, ki tudi še niso izginile, pač pa so se od nekoč prevladujočih
meddržavnih samo spremenile v notranje, kakršne še vedno potekajo v
marsikateri nestabilni državi (2); ker na oblikovanje zunanje politike ne
vplivajo le geopolitika in geoekonomika, ampak tudi notranja politika, v
njej pa pogosto odloča tudi nepremišljenost (3); ker bodo države na napa-
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234 Pri dimenzioniranju zvrsti in rodov oboroženih sil in določanju njihove notranje
zgradbe in sestave se ameriško obrambno ministrstvo opira na izračune, ki temeljijo
na potrebnih silah za vzporedno vojskovanje v dveh regionalnih vojnah na dveh raz-
ličnih celinah ali na isti celini, oziroma na vodenju ene vojne in še ene dodatne opera-
cije, drugačne od vojne (Kim Burger: US refines concept for future conflicts; Jane’s
Defense Review z dne 3. 10. 2001, str. 5).
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de teroristov lahko odgovorile tako, da bodo prosile za pomoč in sodelo-
vanje drugi držav, ali pa bodo poskusile s »preventivno uporabo sile«
same rešiti problem, s čimer pa bodo sprožile serijo vojn (eden znanih
analitikov je take vojne sarkastično poimenoval »samomori zaradi strahu
pred smrtjo«) (4), in končno, ker tudi globalizacija nima le kulturne in
gospodarske razsežnosti, temveč tudi politično (in s tem tudi varnostno in
obrambno), zato bodo še naprej naraščala nasprotja med bogatim razvi-
tim in revnim nerazvitim delom sveta (5). Tudi v prihodnje bodo morali
svetovni državniki med Scilo vdanosti v usodo in Karibdo vsesplošnega
protiudarca izbrati prav(iln)o rešitev. Kakor nobelovec Joseph Stiglitz v
študiji o posledicah globalizacije (Globalization and its Discontents; Penguin
Books 2002) tudi nekateri drugi opozarjajo na nujnost reorganiziranja
OZN, Mednarodnega monetarnega sklada (IMF), Svetovne banke (WB),
Svetovne trgovinske organizacije (WTO), Svetovne zdravstvene organiza-
cije (WHO), Mednarodne organizacije za delo (ILO) in drugih mednarod-
nih organizacij, ki zdaj nimajo bistvenega vpliva na potek dogajanj.

Z vidika vojaške porabe ter razvoja in uporabe oboroženih sil je pomem-
bno, da je sedanja ameriška vladajoča elita doslej zavračala izolacionizem
prav tako kot vojaški intervencionizem, vključno z intervencionizmom v
podobi Marshallovega načrta. Izbrala je srednjo, previdnejšo pot, ki bi jo
lahko na vojaški ravni označili kot pot oblikovanja novih pobud in ad hoc
mobiliziranja ameriških zaveznikov v vseh situacijah, ki bi lahko ogrozile
vodilno vlogo in veljavo ZDA v svetu ter ameriške življenjske interese (npr.
v prvi in drugi zalivski vojni – 1991 in 2003, med posegom proti ZRJ leta
1999 in med posegom proti Afganistanu leta 2001). Prav to, da so se ZDA
po hladni vojni vse do posega v Afganistanu in druge zalivske vojne izogi-
bale radikalnejšim samostojnim posegom, je pogosto podžigalo kritike, da
sedanja ameriška vladajoča garnitura pravzaprav nima nobenih strateških
vizij ali konceptov, ampak enostavno čaka na priložnost(i). 

Po vsem, kar so ZDA storile doslej, se da sklepati, da si nadvse želijo
ohraniti vodilno vlogo v procesu globalizacije in vzpostaviti partnerski
odnos z Rusko federacijo, kar je nekakšno vmesno stanje med nekdanjim
sprejemanjem Sovjetske zveze kot tekmeca in sprejemanjem Ruske fede-
racije kot enakopravnega zaveznika in regionalne sile, s katero bi skupaj
vodile »svetovne posle«. Ta način gledanja je v dobri meri posledica nego-
tovosti pred končnimi rezultati procesa tranzicije in nevarnosti možnega
vrnitve Rusije na stari tir tekmovalnosti. A tudi stanje v zvezi Nato ni tako
kohezivno kot nekoč, ko je ves čas visela v zraku sovjetska grožnja; ZDA
se zavzemajo za osvežitev vrst zavezništva, za angažiranje zunaj meja 
držav Nata (out of area interest) ter za postopno širjenje proti vzhodu,
vključno s prevzemanjem obveznosti v občutljivi in vedno polit(ektoni)-
čno aktivni sredozemski regiji. 

Prednost ZDA in drugih evropskih razvitih držav pred ostalimi država-
mi v višini bruto domačega proizvoda se postopno zmanjšuje. Ameriške
ocene in dolgoročne napovedi kažejo, da bodo sedanje bogate industrij-
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ske države leta 2020 prispevale v svetovni proizvod le 37 %, medtem ko
zdaj okoli 50 odstotkov. Ameriška raziskovalca George in Meredith Fried-
man sta poskušala dokazati tezo, da se zaradi vse večje gospodarske pove-
zanosti držav zmanjšuje verjetnost medsebojnih konfliktov. V študiji o
prihodnosti vojne (ZDA 1996) sta presenečeno odkrila, da sta se pri razvi-
tih državah tako delež izvoza v bruto domačem proizvodu kot delež tujih
letnih vlaganj v bruto domačem proizvodu od leta 1913 do danes zmanjše-
vala in ne rasla. 

Pod pritiskom takega stanja in sprememb v strateškem razmerju sil po
razpadu bipolnega ravnotežja se bodo zaradi novih tveganj nedvomno še
poglobile raziskave tudi v obramboslovni sferi, še posebno pa na stičnih
področjih med obrambo, varnostjo, ekonomiko in diplomacijo. To se ne bo
zgodilo zgolj zato, ker tehnologija in razvoj novih orožij narekujeta stalno
moderniziranje in obnavljanje starih norm strateškega ravnotežja, ampak
tudi zato, ker spremembe na političnih zemljevidih odpirajo možnost za
najraznovrstnejše nove geopolitične kombinacije, prav tako pa tudi za
nove oblike sodelovanja in gospodarske spore in nasprotovanja med novo-
nastalimi državami. Samo v prostoru vzhodno od Slovenije se stalno roje-
vajo nove in nove pobude (projektu Alpe-Adria in Srednjeevropski pobudi
so sledili SECI, Pakt stabilnosti, Jadransko-jonska pobuda idr.). 

Pomembno vlogo v geopolitiki bodo dobile raziskave vloge demograf-
skega dejavnika, spričo siromašenja naravnih virov na kopnem pa tudi ge-
oekonomske raziskave novih energentov, rezerv surovin na morskem
dnu, novih virov hrane v morju (kril oziroma planktonske združbe rakov
v oceanih, plankton, nekatere vrste alg idr.) in uporabe morske energije
(valovanje, plima in oseka, temperaturne razlike med površinskimi in
globinskimi plastmi morske vode idr.) ter drugih novih virov energije. Po-
seben pomen bodo dobili ekološki vidiki varnosti. Spremembe v teh
dejavnikih in tehnologiji (biotehnologija, mini-, mikro- in nanosateliti,
nanotehnologija, robotika, superprevodnost idr.) bodo vplivale na sfero
nacionalnih koristi držav, od tam pa na strategijo in mednarodne odnose.
Nacionalni interesi bodo verjetno še naprej imeli prednost pred civilizacij-
skimi, ki jih je v devetdesetih letih preteklega stoletja kot verjeten pred-
nostni vir novih konfliktov ugotovil znani ameriški politolog Samuel
Huntington. Nazoren primer je Šanghajski sporazum (med Rusko federa-
cijo, Kitajsko, Kazahstanom, Kirgizijo in Tadžikistanom), ki v eni od klav-
zul pravi, da se bodo države podpisnice skupaj bojevale proti prodoru is-
lamskega fundamentalizma. Nič manj nenavadna ni vojaška zveza med
Izraelom, Turčijo, Gruzijo in Azerbajdžanom, ki prav tako temelji na po-
vezovanju v boju proti istemu fundamentalizmu. V rasti prebivalstva v so-
sednjih nestabilnih muslimanskih državah in v širjenju ideje o »(pan)is-
lamski revoluciji« v tem prostoru vidijo države, povezane s sporazumom,
novo dolgoročno nevarnost, ki grozi vsem in zaradi katere so prisiljene že
zdaj utirati skupno pot za odstranitev tveganja. Pri tem jih ne moti, da
ima prebivalstvo njihovih držav povsem različne veroizpovedi. 
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Vzporedno potekajo v vladnih in nevladnih raziskovalnih organizacijah
raziskave o novih geopolitičnih konceptih, ki naj bi pomagali pri razume-
vanju bodočih dogodkov in procesov, spremljevalcev globalizacije. Na glo-
balizacijo pri tem ne gledajo vsi z enakimi očmi. Optimisti se ukvarjajo z
ugotavljanjem novih geoekonomskih integracijskih paradigem (omenili
smo že možno ustanovitev Azijske unije in Severnoameriške unije), ki bi
morale zamenjati stare ideološke paradigme in tiste, ki temeljijo na Maha-
novem oziroma Mackinderjevem determinističnem modelu »večne kon-
frontacije« med pomorsko in kopensko silo. Med takšne nove doktrine
sodi geoekonomsko uglašena doktrina, po kateri bodo začeli ob zori tret-
jega tisočletja potekati oboroženi spopadi in vojne v predelih, kjer so naj-
dišča naravnih bogastev, kot so energenti, voda, plemenite kovine, dia-
manti, uranove rude, morske biomase ipd. Zmerneži so prepričani, da je
globalizacija dolgoročen in negotov proces, ki bo imel še številne vzpone
in padce; zato se odločajo za vmesno paradigmo, ki je utemeljena na re-
gionalnih povezavah, v teh pa bi težiščno nalogo opravljale poleg ZDA in
EU tudi regionalne sile (pivotal states), kot so npr. Ruska federacija, Brazi-
lija, Alžirija, Južnoafriška republika, Indija in Japonska ter LR Kitajska. 

Skeptiki poskušajo ugotoviti, katere geostrateške paradigme ponujajo
odgovor na vprašanje, kako se bo razpletal morebiten odpor globalizaciji
in kdo bo najverjetneje njegova gonilna sila. Med novimi doktrinami te
vrste sta bolj od drugih znani že omenjena konfrontacijska doktrina ame-
riškega znanstvenika Samuela Huntingtona235 o spopadu med civilizaci-
jami ter podobna, a veliko manj znana in povsem nasprotno intonirana
teorija ruske »evrazijske šole« o evrazijski integraciji. Pri tej, ki je bolj ali
manj modificirana teorija nove delitve sveta, gre za strateško povezovanje
Ruske federacije, LR Kitajske in Indije, da bi »evrazijski otok« po eni stra-
ni zaščitile pred »projiciranjem sile« ZDA, ki že obvladuje vse svetovne
oceane, »ameriški otok« (Severno in Južno Ameriko) in obalne dele Evra-
zije, po drugi pa pred ekspanzijo islamskega fundamentalizma. 

Posledice hladne vojne pa niso podobne posledicam prve in druge sve-
tovne vojne samo z vidika iskanja novih doktrin. V vseh »treh« svetovnih
vojnah (prva in druga svetovna in hladna vojna) so namreč razpadle veli-
ke koalicije in države: po prvi svetovni vojni koalicija Centralnih sil, kate-
re članice so bile Nemčija, Avstro-Ogrska in Turčija; med drugo svetovno
vojno je razpadla zveza sil Osi, ki so jo sestavljale Nemčija, Italija, Japon-
ska in satelitske držav(ic)e (Finska, Bolgarija, Madžarska, Romunija, Slo-
vaška, Hrvaška, Mandžurija idr.); po hladni vojni pa Varšavski sporazum
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235 Delo Samuela Huntingtona o spopadu civilizacij in preoblikovanju svetovnega reda
(The clash of civilizations and the remaking of world order) je od leta 1993, ko ga je ta
avtor prvič objavil v obliki članka v reviji Foreign Affairs, doslej doživelo več kot 10
izdaj. Z vidika vojaških ved je posebno zanimivo poglavje, v katerem govori o konf-
liktih, ki jih generira zahodni univerzalizem. V zvezi s tem je bil Huntington med pr-
vimi, ki je osem let pred napadom Al Kajde na cilje v ZDA nakazal sedanjo vojno
ZDA proti mednarodnem terorizmu.



416

in Sovjetska zveza. Nastala je množica novih držav, ponekod je prišlo do
revolucij in do oblikovanja novih zvez ter do vnovičnega ovrednotenja dr-
žavnih interesov, sfer gospodarskega in drugega vpliva in prilagajanja
mednarodnih varnostnih institucij novonastalim razmeram. Tako je po
koncu hladne vojne prišlo do združitve Nemčije, osamosvojitve nekdanjih
članic Varšavskega sporazuma, Češkoslovaška se je razdružila na Češko
in Slovaško, na ozemlju Skupnosti neodvisnih držal je vzniknilo 15 novih
držav, na ozemlju nekdanje Jugoslavije pa 5 novih držav, pri čemer obsta-
ja možnost, da nastanejo še dodatne tri do štiri (Srbija, Črna Gora, Kosovo
in albanski del Makedonije, ki bi dobil ime Ilirida). 

Kakovosten skok na geopolitičnem zemljevidu je bilo leto 1999, ko se je
Nato prvič razširil na vzhod. V procesu rušenja vzhodnega bloka je prišlo
do implozije vojaške sile na ozemlju Ruske federacije (kamor so se umika-
le enote sovjetske armade), s tem pa je prišlo do novega razmerja sil v
Evropi in Aziji. Spričo dela jedrskih strateških arzenalov, ki so ostali na
ozemlju Kazahstana, Ukrajine in Belorusije, je nekaj časa celo kazalo, da
se bodo na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze znašle 4 jedrske sile in
lahko bi grozilo, da se zrušijo vsi dotedanji ameriško-sovjetski dosežki
(sporazuma START I in II) glede omejevanja strateškega orožja. Nad prob-
lemom je lebdela nevarnost razširitve nekdanjega sovjetskega jedrskega
orožja v druge države. Na srečo se to ni zgodilo.

Ker so po končani hladni vojni ZDA ostale edina svetovna supersila in
se je Ruska federacija po demokratičnih volitvah usmerila v nadaljnje re-
forme, je postalo aktualno vprašanje, ali se bo na svetu namesto doteda-
njega dvopolnega sistema izoblikoval nov, enopolni sistem, ali pa se bodo
dogodki usmerili v oblikovanje novega dvopolnega sistema (ko bi se kot
protiutež ZDA in zvezi Nato oblikoval blok Ruska federacija-LR Kitajska-
Indija), oziroma v multipolarni sistem, ki bi mu ravnovesje zagotavljale re-
gionalne sile na posameznih celinah in regijah (ZDA, Evropa, Brazilija, Ki-
tajska, Japonska, Rusija in Indija). V novih razmerah so se ZDA po vsem
sodeč odločile za »popravljen« enopolni sistem, oziroma da podprejo part-
nerje in gospodarske integracijske procese v vseh delih sveta (NAFTA,
EU, APEC). Odločile so se tudi podpreti preoblikovanje Ruske federacije
in drugih nekdanjih socialističnih držav in sodelovati tudi z LR Kitajsko.
Ker pa v procesu globalizacije obstajajo nevarne razpoke (npr. odtujitev
držav od družbe in nacije oziroma nekakšna denacionalizacija; poglablja-
nje neenakosti, saj prejema 20 % najbogatejših držav v svoje blagajne 83 %
svetovnega dohodka; kriza identitete, ki jo povzročajo ideologija, zgodovi-
na, demokracija idr., ter polarizacija Sever-Jug (Jug z 80 % prebivalcev na-
šega planeta porabi samo 4 % svetovnih stroškov za razvoj in raziskave), je
njen pomemben element ustrezno varnostno-obrambno povezovanje, ki
naj bi ji omogočilo nemoten potek in preprečilo spopade.

Z dokajšnjo verjetnostjo lahko sklepamo, da bodo v prihodnosti po-
trebne tudi raziskave, ki se bodo na globalni ravni ukvarjale z vojaškimi
vidiki varnostno-obrambne sfere in ki ne bodo le produkt zavzemanj po-
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sameznih institucij in navdušencev ter ne bodo obarvane etnocentrično,
ampak jih bo podpiralo večje število držav, ki jih bodo pripravljene tudi
udejaniti. Gre torej za potrebo, da se oblikuje mednarodna globalna
grandstrategija v pravem pomenu besede. 

Zaenkrat so takšne raziskave že stekle v Natu, Ruski federaciji in med
Natom in Rusko federacijo, vendar pa še vedno ni celovitega mednarod-
nega projekta, ki bi dal doktrinaren odgovor na vprašanja, kaj vse bi bilo
treba na svetovni ravni spremeniti v Varnostnem svetu OZN (glede člans-
tva novih držav, ki so realno že regionalne in jedrske sile), kaj bi bilo treba
spremeniti v določilih Ustanovne listine OZN, ki se nanašajo na general-
štab OZN (v 47. členu Ustanovne listine OZN se ne uporablja ta izraz,
temveč poimenovanje Odbor vojaškega štaba, a se iz besedila da videti, da
je to telo dejansko generalštab OZN, ki bi moral stalno skrbeti za urejanje
vprašanj oboroževanja in morebitno razoroževanje) in druge elemente vo-
jaške sile OZN (ki so bili predvideni v osnovnem dokumentu OZN, spre-
jetem po drugi svetovni vojni), kaj bi bilo treba storiti za oblikovanje dok-
trine uporabe vojaških sil OZN in podobno.

Praksa je po drugi svetovni vojni pokazala, da klasične mirovne opera-
cije OZN niso mogle biti vedno uspešne, kar pa se je hipoma spremenilo,
kadar jih je odločno podprla vojaška sila ZDA, Nata in podobno. Gre torej
za nov tip vojaških operacij – operacije za podporo določil Ustanovne listi-
ne OZN. Te se po »stranskih učinkih« prav nič ne razlikujejo od vojn, kajti
med zračno-raketno operacijo proti Miloševićevemu režimu, ki je bil ta-
krat na oblasti v ZRJ (The Allied Force), je izgubilo življenje okoli 1.500–
2.000 ljudi iz vrste civilnega prebivalstva, kar je bilo 3–4-krat več kot ubi-
tih vojakov, medtem ko so bombardiranja po povojni oceni londonskega
Economista naredila za okoli 60 milijard dolarjev neposredne materialne
škode. Posebno pozornost zasluži dejstvo, da so se mirovne sile OZN vča-
sih proti svoji volji tudi same spreminjale v destabilizacijski dejavnik, saj
so jih posamezne spopadene strani napadale, ropale njihova skladišča,
uporabljale njihove pripadnike za talce, uporabljale njihovo orožje in
opremo idr. V tem je poučen primer Bosne in Hercegovine, kjer je Vojska
Republike srbske (VRS) pripadnike mirovnih sil OZN med zračnimi na-
padi NATO večkrat uporabljala kot »živi ščit« na mostovih, centrih zvez in
drugih vojaških objektih.

Podobno se je zgodilo z mednarodnimi silami na Kosovu, ki so prišle
tja leta 1999, da bi ga pomirile in mu omogočile, da na njem steče proces
demokratizacije, a so njihove dejavnosti in navzočnost zlorabili albanski
ekstremisti iz vrst nekdanje OVK. Leta 2000 so iz baz na Kosovu poskusili
ponoviti kosovski scenarij »spontane ljudske vstaje« na območjih, naselje-
nih z Albanci. Najprej so izzvali oborožene sile ZRJ (v območju Medveđa-
Bujanovac-Preševo) in Makedonije, da napadejo albanske vasi, kjer so se
utrdili albanski gverilci, njihove prebivalce pa uporabili za »živi ščit«. Te
akcije so želeli izrabiti za internacionalizacijo (»kosovizacijo«) albanskega
vprašanja. Bivši pripadniki OVK so od poletja 2000 do aprila 2001 izrab-
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ljali navzočnost sil KFOR na Kosovu za to, da so iz tajnih baz na vzhodu
Kosova (Gnjilane, Uroševac idr,) pretihotapili orožje in strelivo v južno 
Srbijo, na območja treh občin, kjer so Albanci večinsko prebivalstvo (Bu-
janovac, Medveđa, Preševo). Za tem so začeli oboroženo vstajo in razglasi-
li »svobodno ozemlje«. 

Na podoben način so pripadniki albanske ONA (Osvobodilna nacio-
nalna armada) izrabljali razmere na Kosovu za prodore v severno Make-
donijo, kar je spomladi 2001 porušilo krhko ravnotežje v vladajoči make-
donsko-albanski koaliciji in Makedonijo pahnilo na rob državljanske
vojne. Prav na tem primeru se je pokazalo, da ZDA, Nato, EU in OVSE
niso nastopali vsklajeno; v besedah so sicer podprli makedonsko vlado, a
so ji hkrati zažugali, naj silo uporablja sorazmerno, kar je v praksi opogu-
milo albanske politične stranke v Makedoniji, da so z vstajniki sklenile
sporazum o medsebojno usklajenem delovanju. Ekvidistanco zahodnih
politikov je pač vsaka stran razumela na svoj način. Vse bolj je začelo po-
stajati jasno, da pomanjkanje dolgoročnih predvidevanj, kako bodo rav-
nali albanski politiki na Kosovu in v Makedoniji in kako se bodo razvijali
dogodki na Balkanu, ustvarja za ZDA, Nato in Evropsko unijo podoben
položaj, v kakršnem so se ZDA znašle v Afganistanu, kjer so sprva podpi-
rale talibane proti sovjetskim silam, potem pa so se po zmagi v vojni tali-
bani obrnili proti ZDA. 

Kar je bilo doslej doseženo v programih sodelovanja Nata z OZN,
OVSE in Rusko federacijo, kaže, da bi tovrstne evropske izkušnje lahko
uporabili tudi na globalni ravni. Vendar je pač res, da doslej OZN ni ukre-
pala v tej smeri; spričo ogromnosti organizacije OZN in dejstva, da nima
svoje stalne vojaške sestave in da ji kronično primanjkuje sredstev, je to
dokaj razumljivo, čeprav hkrati paradoksalno, saj je ena najpomembnej-
ših nalog OZN prav ohranjanje miru. Zaenkrat je stvarneje pričakovati,
da bodo največ storile ZDA, kjer so že stekle poglobljene raziskave novih
vrst operacij, ki niso ne klasične vojaške ne klasične mirovne operacije
OZN, ampak nekaj vmes. V ZDA so jih označili za »operacije, drugačne
od vojne« (OOTW – Operations Others Than War). V tem sklopu razvijajo
tudi nova neubojna orožja, ki bi nasprotnika samo onesposobila (non-let-
hal weapons and less than lethal weapons). Obe novi področji zaslužita
posebno pozornost in zato lahko pričakujemo, da bo tovrstno raziskova-
nje uporabe novih razsežnosti in oblik ter vsebin uporabe oboroženih sil
pritegnilo večjo pozornost raziskovalcev kot doslej.

V istem sklopu lahko tudi pričakujemo, da bo v prihodnosti dobilo več-
ji pomen preučevanje strategije reševanja kriz (crisis strategy), vzporedno
s tem pa tudi operacij za nadzor kriz (crisis management operations). V
tej relativno novi domeni konfliktologije, ki ne spada v klasično vojaško
strategijo, so sicer mnoge podobnosti z vojaško strategijo, a gre očitno
tudi za večjo širino polja in za veliko širši in večji razpon uporabljenih
sredstev. Izkušnje vojn v Zalivu (1991 in 2003) in vojn na območju nekda-
nje Jugoslavije po letu 1991 kaže, da gre pri krizni strategiji za kombinira-
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no uporabo obveščevalnih operacij, tajnih operacij specialnih sil (covert
operations), logističnih operacij, za uporabo metod in sil strateškega od-
vračanja, za serije diplomatskih akcij in za široko lestvico operacij iz arze-
nala gospodarske vojne, pri čemer so močno orožje informacije in poseb-
ne informacijske ter psihološke operacije, s katerimi se dosežejo podpora
svetovne javnosti in drugi cilji. V tem sklopu ne gre zanemariti vloge Med-
narodnega sodišča v Haagu in akcij pregona vojnih zločincev. 

Nedorečenost nove krizne strategije se posebno dobro vidi na primerih
izkoriščanja doseženih vojaških rezultatov. Tako se je po končanih uspe-
šnih vojaških operacijah na Kosovu (1999), v Afganistanu (2001) in Iraku
(2003) pokazalo, da ZDA niso imele iskrene zaslombe v lokalnih poli-
tičnih elitah, ki bi s prevzemom oblasti in obveznosti lahko zagotovile
uresničenje tistih vrednot, ki so bile deklarirane kot ameriški motiv za vo-
jaško posredovanje. Zaradi te ahilove pete sedanje ameriške krizne strate-
gije, kjer je šibka točka izraba dosežkov vojaške strategije s politično, gos-
podarsko in psihološko strategijo, – je na vseh prizoriščih ameriških
vojaških posegov prišlo do notranjepolitičnih sprememb v obstoječem
razmerju med lokalnimi elitami in do tveganja, da se spopadi postopno
»razlijejo« na širše območje, in sicer iz Afganistana v Pakistan in Kašmir,
s Kosova v Makedonijo, južno Srbijo in Črno Goro ter iz Iraka v Iran, Tur-
čijo in Sirijo. Težave do katerih prihaja po dosgu vojaške zmage so poseb-
no dobro vidne v Iraku, kjer so do polovice decembra 2004 skupne ame-
riške izgube znašale okoli 11.000 vojakov (od tega ubitih 1244), pri čemer
je 90 % izgub nastalo po razglasitvi zmage in začetku »demokratizacije«
Iraka (maja 2003).

Vse te raznovrstne poteze, v katerih so vojaška sila in vojaške operacije
le katalizator, ki naj bi omogočil uspešnejše delovanje drugih strategij
(poleg operacij peace-keeping, ohranjanja miru, gre tudi za operacije
peace enforcement, prisilnega vzpostavljanja miru), so nadvse obsežne in
zato narekujejo oblikovanje in uporabo metastrategije (grandstrategije), ki
bi morala usmerjati vse druge strategije (diplomatsko, gospodarsko, poli-
tično, psihološko, informacijsko, propagandno itd.). Doslej je bila močno
podcenjena vloga psihološke strategije, kar je bilo posebno očitno v ope-
raciji The Allied Force (1999), ki je sprva nosila oznako »humanitarna«
(cilj je bil zaščititi albansko prebivalstvo), spremenila pa se je v maščeval-
no operacijo proti Miloševićevem režimu, ki naj bi ga z dolgotrajnimi
bombardiranji državne infrastrukture pahnila v popolno zmedo, izčrpala
in s tem prisilila v umik sil s Kosova. Udari Nata, ki naj bi preprečili etnič-
no čiščenje oziroma izgon kosovskih Albancev, so zaradi revanšizma srb-
skih oblasti in represivnega aparata povzročili humanitarno katastrofo, ki
je z valovi kosovskih beguncev grozila, da bo z destabilizacijo Makedoni-
je, Albanije in Črne Gore pahnila v tako stanje vso jugovzhodno Evropo.
Da je bilo vse skupaj še težje, je Milošević med udari Nata začasno še
okrepil svoj položaj, kar je bilo nasprotno od tistega, kar so pričakovali za-
vezniki. Zato lahko pričakujemo, da bodo v obramboslovju večji pomen

XVPLIV PREOBRAZBE GLOBALNEGA STRATEŠKEGA RAZMERJA SIL  …X



420

kot nekoč dobili razvoj konfliktologije in krizne strategije, še posebej pa
področje t. i. informacijskega vojskovanja.

Na področju polemistike opazimo nekatere trende, ki so v marsičem
podobni trendom v prvem desetletju po prvi svetovni vojni. Pod vplivom
visokih človeških izgub in prevladujočega mnenja strokovnjakov, da v
Evropi in v svetu več nikoli ne bo tako krvavih vojn, kakršna je bila prva
svetovna vojna, so se vojaški teoretiki takrat ostro razmejili na kontrastne
nacionalne skupine. Francoska šola je videla zagotovitev varnosti Francije
v izgradnji Maginotove črte, britanska šola je za Veliko Britanijo videla
isto v gradnji močne bojne flote, medtem ko je sovjetska doktrinarna šola
v prvih letih po revoluciji zavračala stalno vojsko, češ da je predraga in ne-
potrebna, ter si prizadevala takšno vojsko zamenjati z milico, v katero bi v
primeru vojne vpoklicali vse »razredno zavedne« državljane. Vse te šole je
v desetletju pred izbruhom druge svetovne vojne poskušala spodnesti
skupina zagovornikov mehaniziranega vojskovanja (Fuller, Hart, de Gaul-
le, Tuhačevski idr.), ki se je opirala na napredek v razvoju letal, tankov,
padalskih enot, enot za amfibijsko bojevanje in elektronike in v načelu
trdila, da bodo v prihodnosti imele ključno vlogo majhne mehanizirane
poklicne visoko mobilne vojske. 

In prav ta način, ki ga danes prepoznamo v zgradbi obrambnih prora-
čunov in v sestavi sodobnih armad (predstavljene so v tabelah), prihaja
ponovno vse bolj v ospredje. Nanj kaže tudi rast števila, kakovosti in ob-
sega študij, ki se po eni plati ukvarjajo s posledicami vojaškotehnološke
revolucije (Military Technological Revolution), po drugi pa s posledicami
v revoluciji stališč družbe do oboroženih sil (Military Political Revolution).
Vojaško uspešnost znova oživljene doktrine učinkovitih majhnih visoko
mobilnih sodobno oboroženih armad, ki so oborožene z najsodobnejšimi
oborožitvenimi sistemi, dokazujejo vsi štirje večji ameriški vojaški posegi
od leta 1991 do leta 2003. 

Pričakujemo lahko, da bo v prihodnje v polemistiki težišče na iskanju
novih rešitev na področju medzvrstnega vojskovanja (Joint Warfare) ter
sodelovanja med tradicionalnimi zvrstmi oboroženih sil (kopenska voj-
ska, vojna mornarica, vojno letalstvo in zračna obramba) in novimi samo-
stojnimi zvrstmi. Med netradicionalnimi zvrstmi so poleg strateške triade
(strateški bombniki, strateške podmornice in strateške medcelinske rake-
te) dobile vse pomembnejšo vlogo zvrst specialnih sil (Special Forces),
zvrst vesoljskih sil, zvrst protibalistične obrambe, zvrst strateškega trans-
porta (po morju in po zraku) in postopno nastajajoča zvrst informacijske-
ga delovanja, ki ne deluje le v vojni, ampak tudi v miru in krizah. Vzpo-
redno s tem sodelovanjem v oboroženih silah bo v prihodnje vse
pomembnejše sodelovanje oboroženih sil z vladnimi in nekaterimi ne-
vladnimi agencijami. Že bežen vpogled v ameriške vojaške priročnike po-
kaže, da so se med njimi po hladni vojni pojavili povsem novi naslovi, kot
so npr. sodelovanje med (raznimi) ministrstvi in agencijami (Interagency
Coordination Joint Pub 1-06), humanitarna pomoč (Humanitarian Assistance
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Joint Pub 3-07.52), operacije za podporo v domovini (Domestic Support Ope-
rations Joint Pub 3-07.53) idr.

Usklajevanje razvoja posameznih zvrsti oboroženih sil in določanje
prednosti v posameznih zvrsteh v sistemu razvoja vseh oboroženih sil
bosta v prihodnje dobili prvorazreden pomen. Do kakšnih posledic lahko
pride, če ta razmerja ne bodo optimalna, kažejo mnogi primeri iz prakse,
med katerimi je bolj od drugih znan primer sovjetskih raketnih enot na
Kubi (operacija Anadyr), ki so v šestdesetih letih ostale izolirane na otoku,
ker je takrat Sovjetska zveza posvečala skrb predvsem razvoju podmornic
in takrat še ni imela površinske flote, da bi poskrbela za njihovo nemote-
no oskrbo. Kakšni naj bodo deleži posameznih zvrsti, kako naj bodo orga-
nizirane njihove nove enote, koliko posameznih specialistov bodo potre-
bovale, kje naj bodo razporejene in druga pomembna vprašanja, vse to bo
terjalo nove odgovore. Točnost teoretičnih izhodišč bo treba preverjati s
pomočjo eksperimentov; za to so v mnogih državah že ustanovili posku-
sne enote, ki so opremljene z najnovejšimi dosežki bojne tehnike (v ZDA
je znana poskusna enota 4. pehotna divizija). Posebej aktualno bo iskanje
odgovora na vprašanje, kako močne bodo morale biti sile za takojšnje po-
sredovanje, prav tako pa tudi sile za hitro posredovanje. Že sedaj se vidi,
da so v ospredju raziskovalnega zanimanja zračnodesantne, zračnojurišne
in pomorskodesantne enote. 

Med drugimi bodo v ospredju raziskave na področju strateške in opera-
tivne mobilnosti; stare rešitve s prevozom ljudi in tehnike z ene celine na
drugo so se doslej pokazale počasne in tvegane. Zato je možno pričakova-
ti, da se bo v prihodnje moral skrajšati kritični čas vojaških posegov na ob-
močju t. i. dvojnega ali celo trojnega baziranja. Gre za to, da se bodo orožja
in oprema vnaprej razporedila v logistične baze na drugih celinah na eni
do dveh strateških smereh, potem pa bi v krizah na ogroženo strateško
smer po zraku prepeljali samo moštvo in štabe. Orožje, opremo in strelivo
na smeri, ki ne bi bila ogrožena, bi v takšnih primerih lahko uporabili kot
rezervo, s katero bi opremili drugi ešalon, ki bi nastopil kot rezerva. 

Spričo razvoja sistemov za izvidovanje in visokih zmogljivosti udarnih
sistemov velikega dosega z novimi sistemi (samo)vodenja, bodo veliko po-
membnejšo vlogo dobili sistemi poveljevanja in zvez (C3I/CM), v sklopu
tega pa tudi robotizirani sistemi (brezpilotna letala, brezpilotna vozila
idr.). Ker je svetovno javno mnenje postalo veliko občutljivejše kot nekoč
na civilne in vojaške žrtve in se je zato doslej pogosto upiralo vojaškim po-
segom, je mogoče pričakovati, da bodo v oboroženih silah razvitih držav
pričeli vlagati vse večja sredstva v izume in konstrukcije novih orožij,
opreme in metod delovanja, s katerimi bodo s čim nižjimi nasprotnikovi-
mi in lastnimi izgubami poskušali zlomiti nasprotnikovo voljo do odpora.
S tem naj bi vojaške posege »humanizirali« in bi postali za javno mnenje
sprejemljivejši. V Združenih državah Amerike so v skladu s temi priza-
devanji sprejeli koncept »10 + 30 + 30«, ki označuje nov način uporabe
oboroženih sil, po katerem bi sile za razvoj in pripravo za bojno delovanje
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potrebovale 10 dni, za sam vojaški poseg 30 dni in dodatnih 30 dni 
za izkoriščanje rezultatov vojaškega posega ter umik v izhodiščna opo-
rišča.

Gre za zametek nove doktrine t. i. vojskovanja brez žrtev, ki se tako
tudi imenuje (zero deaths warfare). Američani so nekatere od prijemov te
doktrine že preizkusili v posegih, ki so jih izvedli po letu 1991: (1) raketne
napade na bivališča državnih vodij, ki so se jim postavljali po robu (tako,
npr., so bombardirali prebivališče Slobodana Miloševića in imetje njego-
vih vodij, prav tako pa tudi rezidenco Sadama Huseina, domnevna prebi-
vališča Osame bin Ladna in mule Ben Omarja ipd.); (2) napade na elek-
trično omrežje (uporabili so ogljikova vlakna, ki so sprožala kratke stike
na daljnovodih, in bombardiranja transformatorskih postaj); (3) napade
na TV oddajnike in radijske postaje, da so se na njihove frekvence vrinile
ameriške leteče TV in radijske postaje (operacija Solo); (4) množično
odmetavanje plakatov in pošiljk hrane ter zdravil iz zraka na območja,
kjer so se zadrževali ogroženi civilisti; (5) sodeč tudi po vsemu modifikaci-
ja lokalnih meteoroloških dejavnikov (povzročanje padavin, vetrov s po-
močjo velikih požarov ipd.), idr.

V epohi, ko uporaba konvencionalnih orožij povzroča žrtve in s tem ne-
gativne reakcije v svetu in doma, obstaja vedno večje tveganje, da se zruši
enotnost med vladami (ki so se odločile uporabiti oborožene sile), njihovi-
mi oboroženimi silami in njihovim prebivalstvom, prav tako pa tudi enot-
nost zaveznikov. Ker se brez te enotnosti, na katero je opozarjal že Clause-
witz, težko vodijo uspešne vojne, so danes vse moderne oborožene sile že
v miru vzpostavile v ešalonu za specialno vojskovanje (Special Forces) po-
sebne grupacije za t. i. psihološko vojskovanje. Njihova tarča so vojaki in
civilisti. Oborožene sile so usposobljene, organizirane in opremljene tako,
da lahko izvajajo psihološke operacije v miru, krizah in vojnah. 

V prejšnjem obdobju so te operacije obravnavali ločeno, saj so jih izva-
jale le oborožene sile in so imele le pomožno vlogo, ker je bil ključni
vzvod, v katerega so bile vpete, oboroženi boj. Napredek na področju ra-
dijskih zvez, TV, interneta in na področju drugih množičnih medijev je
pripomogel, da se danes obravnavajo v sklopu dejavnosti vladnih agencij
oziroma na nacionalni strateški ravni. Poseben pomen ima pri tem sodelo-
vanje z množičnimi mediji; to se je posebno dobro videlo med drugo za-
livsko vojno (2003), ko so bili novinarji vključeni v bojne enote (embed-
ded journalists) in so si ogledali lahko le tisto, kar so jim omogočali
načrtovalci operacij. Da bi opravičili vojaški poseg, je bil med pripravami
za operacijo Iraška svoboda (Iraqi Freedom) poudarek na »dokazovanju«,
da ima Irak orožja za množično uničevanje in zveze z Al Kajdo; v psiho-
loško operacijo globalnih razsežnosti so bili vključeni vsi, od medijev do
ministra za zunanje zadeve, načelnika združenega generalštaba in celo
osebno predsednik ZDA. Da bi svetovni javnosti predstavili celoten vojaš-
ki poseg kot »osvoboditev« izpod tirana, so v emigraciji ustanovili Iraški
nacionalni kongres (Iraqi National Congress) za katerega pa se je po ame-
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riški zmagi pokazalo, da niti med iraškim ljudstvom niti med elitami ni
imel nobenega ugleda, še manj pa podpore. 

Kot vidimo iz tega primera, skupine, ki načrtujejo in izvajajo psihološ-
ke operacije, ne upoštevajo le vojaških ciljev, ampak tudi vladne in koali-
cijske cilje; zato v teh skupinah niso tako kot nekoč zgolj vojaki in psiho-
logi, ampak tudi zgodovinarji, teologi, politologi, sociologi, kulturologi,
etnologi, lingvisti, muzikologi, računalnikarji, izvedenci protivohunske
službe, idr. Med naloge, ki jih opravljajo, sodijo: zbiranje in analiza podat-
kov o okolju, kjer se bodo izvajale operacije; ocena psihološkega učinka
vojaških operacij; svetovanje vladi in poveljnikom glede načrtovanja psi-
holoških dejavnosti; izdelava načrtov in delovanje proti nasprotnikovim
psihološkim dejavnostim. Posebno velika pozornost se posveča izbiri cilj-
nih skupin med nasprotnikovimi vojaki in civilisti ter dezinformiranju
nasprotnika (pogosto pa tudi zaveznikov) in ustvarjanju razdora v njego-
vih vrstah.

Na področju polemistike je ponovno aktualno staro vprašanje, ali je
možno v sedanjem pobipolnem svetu doseči odločilno zmago. O tem
vprašanju se zadnje čase, še posebno pa po lanskoletni ameriški napovedi
(četrte) svetovne vojne (proti mednarodnem terorizmu), pogosto in veliko
razpravlja zlasti v ZDA. Če izključimo napako predsednika Georgea
Busha ml. v tej napovedi (gre za to, da se ne da napovedati vojne pojavu,
kar mednarodni terorizem očitno je) in se opremo na njegova dejanja,
lahko ugotovimo, da gre v bistvu za napoved asimetričnih oboroženih
spopadov, v katerih se bo na eni strani pojavila edina preostala svetovna
supersila, na drugi pa bo namesto konkretne države mreža islamskih tero-
rističnih organizacij, ki nima lastne države in je s številnimi celicami raz-
pršena po Aziji, Evropi, Afriki in Severni Ameriki, kjer živijo njeni pod-
porni člani. 

V nasprotju z nekdanjo Sovjetsko zvezo, ki so jo ZDA lahko od more-
bitnega napada uspešno odvračale z maščevalnim povračilnim udarom z
ameriškim jedrskim orožjem, se novega nasprotnika na ta način ne da od-
vrniti od napadov na ameriške cilje in cilje ameriških zaveznikov. Na tej
prvi ravni asimetrije gre torej za asimetrijo na ravni država proti privatni
organizaciji, na drugi pa za asimetrijo ciljev, saj želijo ZDA doseči absolut-
no varnost in popolno zmago, medtem ko se Al Kajda (z organizacijami,
ki jo podpirajo), ki ne more zmagati, – zadovoljuje s tem, da z občasnimi
samomorilskimi napadi na izbrane cilje dokazuje, da ni premagana, da je
preživela in da bo nadaljevala svoje dejavnosti. Njena »zmaga« je v tem,
da s svojim obstojem izvaja nenehen pritisk na ZDA, da jim grozi z upora-
bo orožij za množično uničevanje in jim s tem narekuje agresivno ravna-
nje, kar obrača svetovno javnost proti ZDA. Asimetrija se vidi tudi v tem,
da glavna vsebina »nove vojne« ni oboroženi boj, temveč na eni strani po-
licijske protiteroristične akcije državnih represivnih organov, na drugi pa
apokaliptični pokoli civilistov in razdejanja infrastrukture. V novem oko-
lju niso glavni sovražnik ZDA močne države, ampak ravno nasprotno,
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šibke države z neurejenimi notranjimi odnosi, ki so idealna podlaga za ba-
ziranje, urjenje in rekrutiranje teroristov. 

Poleg iskanja rešitev za vodenje takšnih asimetričnih vojn in oborože-
nih spopadov bodo v prihodnosti vse aktualnejše raziskave na področju
geopolitike, vojaških vidikov (so)delovanja z OZN ter uporabe vojaških sil
Nata, EU, ZEU in drugih obrambnih zvez za podporo mirovnih sil. Za
Evropo in ZDA bodo postala vse bolj aktualna tudi vprašanja krepitve var-
nosti ne le na območju od Atlantika do Urala, ampak vse do t. i. Sred-
njevzhodnega energetskega rezervata (Broader Middle East – BME) in
Vladivostoka. Po razpadu bipolnega ravnotežja, ki je pomenilo konec pre-
vlade konfrontacijskega mišljenja, so namreč ustvarjene ugodne razmere,
da se nekdanji tekmeci spremenijo v partnerje pri oblikovanju novega,
varnejšega sveta. Ker razpada Varšavskega sporazuma ni spremljal tudi
razpad zveze Nato, je ta kot edina varnostna institucija, ki je preživela raz-
pad blokov, – usmeril svoje zanimanje v prilagajanje spremembam, ki so
nastale v Evropi in svetu. Zato je osrednje vprašanje v Evropi postalo
vprašanje Natovega (ne)širjenja in hkrati s tem njegovega preoblikovanja
in prilagajanja spremembam v okolju. Raziskave v tej in drugih domenah
evropske obrambe bodo postale vse bolj aktualne, posebno za države, ki
nameravajo vstopiti v Nato. 

V začetku »perestrojke« sta bila v Evropi vidna dva antagonistična kon-
cepta. Ruski eksperti so sprva vztrajali pri tem, da bi se kot protiutež
umiku sovjetske armade iz Srednje in Vzhodne Evrope in za združitev
Nemčije morale iz Evrope umakniti enote ZDA. Pri tem bi se med mejami
Skupnosti neodvisnih držav in Natom oblikoval pas nevtralnih držav. S
tem ko bi se Sovjetska zveza preoblikovala v Skupnost neodvisnih držav,
ki bi imela enoten generalštab, so pričakovali, da bi se po razpadu Varšav-
skega sporazuma in Sovjetske zveze na ozemlju nekdanje ZSSR oblikoval
nekakšen ruski Nato, ki bi sodeloval z OVSE (OSCE).

V nasprotju s tem maksimalističnim načinom, ki ni bil utemeljen na
realistični oceni razmer v Sovjetski zvezi po njenem razpadu in je prece-
njeval kohezijske trende, so se srednjeevropske države, bivše članice Var-
šavskega sporazuma, pribaltiške republike in mnoge nekdanje socialistič-
ne države jugovzhodne Evrope zelo zanimale za čimprejšnjo vključitev v
Nato, da bi se tako zavarovale pred negotovo prihodnostjo (predvsem je
sprva obstajala bojazen, da bodo v Rusiji prevzele oblast sile, ki bi hotele
obnoviti Sovjetsko zvezo in premakniti območje varnostnih interesov na
črto Baltik-Jadran, kjer je bilo območje prej) in da bi pridobile zahodno
gospodarsko in drugo pomoč, ki je bila neogiben pogoj za uspešen potek
procesa tranzicije. 

Namesto teh ekstremnih maksimalističnih pričakovanj so se ZDA in
Nato odločili za čakanje na razvoj dogodkov v Ruski federaciji kot najmoč-
nejši sili, ki je ostala po razpadu Sovjetske zveze. Niso namreč želeli s pre-
nagljenim sprejemom novih članic sprožiti v ranljivi Ruski federaciji stra-
hov o zahodnem obkoljevalnem manevru in osamitvi Ruske federacije, saj
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bi s tem lahko priklicali na oblast nekdanje protireformne (»rdeče-rjavo-
črne«) sile, ki so načeloma vse gradile na konfrontaciji. Obenem so drža-
vam, ki so se potegovale za vstop v Nato, ponudili kot nadomestilo zanj
program Partnerstva za mir (Partnership for Peace) (nekateri so ga sarka-
stično imenovali »strateški placebo«). Ta program ni tem državam dajal
nobenih obrambnih ali kakšnih drugih zagotovil, prav tako pa ga ni
spremljal noben gospodarski program, kakršen je bil npr. po drugi svetov-
ni vojni Marshallov načrt. Z oblikovanjem Natovega sveta za sodelovanje
(NACC – NATO Cooperation Council) so odprli možnost, da se v proces
zbliževanja z nekdanjimi tekmeci vključi tudi Ruska federacija. Čeprav
mnogi voditelji v Natu ponavljajo, da se bodo pri širjenju zavezništva sa-
mostojno odločili za sprejem te ali one države, je očitno, da ne želijo s pre-
nagljenim enostranskim preglobokim širjenjem zveze Nato na vzhod raz-
dražiti določenih krogov v Rusiji, ki bi takšne poteze izkoristili proti
sedanjemu ruskemu vodstvu, ki si prizadeva ohraniti veljavo in ugled Ru-
sije kot regionalne evropske velesile, jo reformirati ter upodobiti po vzorcu
zahodnoevropskih držav. Zato proces poteka previdno korak za korakom.

Končno, čeprav ne nazadnje, bi morali upoštevati, da bo še dolgo ostalo
živo iskanje odgovora na vprašanje, v kolikšni meri je sodobna informacij-
ska tehnologija spremenila strateško razmerje sil. Klasične strateške ana-
lize so bile doslej usmerjene v primerjalne analize razmerja med števili in
zmogljivostmi različnih oborožitvenih sistemov oziroma v t. i. »hardware«.
Ko so prišli v uporabo visokointegrirani poveljniško-informacijski sistemi
tipa C3I/CM (Command, Control, Communication, Intelligence and
Counter Measures), ki so v skladno celoto združili obveščevalne satelite
in druge senzorje za zbiranje podatkov, računalnike za obdelavo podat-
kov, monitorje in druga sredstva za predstavljanje obdelanih podatkov,
sredstva za zveze in sredstva za zavarovanje pred nasprotnikovim elek-
tronskim motenjem, so tisti, ki sprejemajo strateške odločitve, dobili v
roke močan vzvod, s katerim lahko v realnem času dobijo vpogled v stra-
teške razmere in s katerimi lahko svoje odločitve posredujejo izvajalcem.
Nov korak v razvoju informacijske infrastrukture je integracija informacij-
skih sistemov C3I/CM z raketnimi sistemi velikega dosega, katerih plat-
forme so letala, podmornice in ladje. 

Pomemben ojačevalec moči pri tem so programski paketi t. i. umetne
inteligence (artificial intelligence), ki vsebujejo ekspertne sisteme in siste-
me prepoznavanja oblik (patterns recognition) idr. Ta nova komponenta
strateškega razmerja sil, ki jo nekateri strokovnjaki imenujejo »mehka
moč« (»soft power«), drugi pa »moč znanja« (»knowledge power«), ki
vključuje tudi znanje in veščine za uporabo te moči, omogoča ZDA – ki so
jo uspele razviti do stopnje, ki omogoča globalno uporabo – prednost pri
pravočasnem odkrivanju sprememb na globalni ravni in pri nevtralizira-
nju nasprotnikovih odločitev. V zvezi s tem se v razpravah o prihodnosti
oboroženih sil vse bolj uporablja sintagma »vojska kot učeča (se) organiza-
cija« (Army as a learning organization); z njo se želi poudariti, da je za pri-
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hodnjo vlogo in učinkovitost oboroženih sil bistven čim hitrejši prenos
znanj in tehnologij iz propulzivnih civilnih sektorjev v vojsko. S tem se
pravzaprav javnosti priznava, da je vojska, ki je med hladno vojno imela
vodilno vlogo v tej domeni, pričela zaostajati v novih tehnologijah.

Skupaj z novimi preciznimi vodljivimi izstrelki velikega dosega (stand
off weapons), ki jih lahko izstreljujejo ladje, podmornice in letala z daljav,
ki so zunaj dosega nasprotnikove obrambe, se je s tem odprla pot za rene-
sanso nekdanje diplomacije topnjač (gunboat diplomacy) oziroma za
novo (pod)vrsto vojne z daljave (stand off wars). To se je predvsem videlo
med operacijo The Allied Force (spomladi 1999), ko so sile Nato imele mi-
nimalne izgube in so se Miloševićeve oborožene sile znašle pred nevid-
nim ali (in) nedosegljivim nasprotnikom. Zato in zaradi hitrega razvoja in-
formacijske tehnologije je zanesljivo, da bo raziskovanje vplivov sodobne
informacijske tehnologije na strateško razmerje sil in razvoj sodobne stra-
tegije živahno tudi v prihodnjem obdobju.236 Premoči na kopnem, morju,
v zraku in vesolju se bo torej v strategiji pridružila tudi premoč na infor-
macijskem področju in v znanju. Ta se ne bo kazala le na vojaškem po-
dročju, ampak tudi v diplomaciji, gospodarstvu in na vseh drugih področ-
jih. Zato lahko pričakujemo, da bo ta novost v naslednjem obdobju vse
bolj predmet raziskav, saj bo pri oceni razmerja sil o prednosti odločala
prav prevlada na tem področju.

Ob koncu moramo ugotoviti, da se je klasična vojaška znanost (mili-
tary science), ki se je nekoč ukvarjala predvsem s preučevanjem priprav
oboroženih sil za vojno, uporabo sil v vojni in z zastraševanjem (odvrača-
njem) možnih nasprotnikov v miru, po končani hladni vojni močno spre-
menila. Začela se je vse bolj opirati na dosežke drugih znanstvenih disci-
plin, na izsledke sodobne konfliktologije, vojaške kibernetike, vojaške
ergonomije, bionike, vojaške informatike, analize operacij, operacijskih
raziskav, matematične teorije kaosa in dosežke mnogih drugih ved in
znanstvenih disciplin. 

V vojaški znanosti, še bolj pa na presečiščih med njo in diplomacijo,
politiko, ekonomiko in drugimi področji, so nastala nova relativno samo-
stojna področja, ki nimajo veliko skupnega z bojevanjem. Vojaške vede in
obramboslovje v celoti so s tem dobili veliko večjo širino teoretičnega
polja. Med takšna področja spadajo krizni menedžment (crisis manage-
ment), uporaba vojaškopolicijskih sil in vladnih agencij v mirovnih in hu-
manitarnih operacijah in v operacijah za podporo mirovnih operacij med-
narodnih organizacij, uporaba oboroženih sil pri graditvi mednarodnega
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zaupanja (Confidence and Security Building Measures), uporaba oborože-
nih sil za vzdrževanje notranje varnosti, uporaba oboroženih sil v vesolju,
uporaba oboroženih sil za zaščito morskega in obalnega pasu ter poseb-
nih gospodarskih con (EEZ – Exclusive Economical Zone), uporaba vojaš-
ke obveščevalne in informacijske tehnologije na področju diplomacije in
gospodarstva, uporaba oboroženih sil v specialnih operacijah (protitero-
rističnih, psiholoških idr.), uporaba privatnih vojaških podjetij in med-
narodno vojaško sodelovanje z zavezniki in prijateljskimi državami (s po-
sebnim poudarkom na oblikovanju, krepitvi in razvoju mednarodnih
varnostno-obrambnih institucij). 

Pri tem ni odveč še enkrat omeniti vpliva množičnih medijev (CNN-ef-
fect), saj so mnogi poveljniki doslej večkrat izjavili, da je ta novi dejavnik
strateškega razmerja sil bistveno vplival na načrtovanje, potek in uspeš-
nost sodobnih vojaških operacij. Širjenje uporabe oboroženih sil izven
nekdanjih ozkih okvirov klasične vojaške veščine in vojne se bo brez
dvoma nadaljevalo in zahtevalo (re)definiranje vsebine vojaške znanosti
ter njeno novo klasifikacijo. Sadovi tega bodo na eni strani nove specia-
lizacije, na drugi pa nujnost oblikovanja splošne teorije, ki bo vsa ta
področja združila v celoto in jim tako omogočila skladen razvoj, obram-
bnim sistemom in oboroženim silam pa prilagajanje novim vojaškim in
varnostnim tveganjem, ki jih prinaša negotova prihodnost.
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Tabela 1: Svetovni obrambni stroški v letih 1985 in 1999 
(izraženi v vrednosti ameriškega dolarja v letu 1999)

OBMOČJE OBRAMBNI STROŠKI RAST % OBRAMBNI STROŠKI RAST % OBRAMBNI PRORAČUN
(v milijardah USD (B-A)/A NA PREBIVALCA (D-C)/C KOT % BDP
leta 1999)
1985 A 1999 B 1985 C 1999 D 1985 E 1999 F

NATO: 
- evropske države 226,397 174,375 -23 475 356 -25 4 2,3
- Kanada 11,597 7,504 -35 457 257 -44 2,2 1,2
- ZDA 382,548 283,096 -26 1.599 1.036 -35 6,5 3,1
SKUPNO 620,542 469,176 -24,4 540 388 -28 4 2,3
Rusija 364,715 56,800 1.308 380 (16,1 5,1

(ZSSR) (ZSSR) ZSSR)
Druge evropske 25,550 20,297 -21 251 139 -45 4,3 3,2
države
Bližnji vzhod 83,891 60,023 -28 771 514 -33 11,9 7,2
Srednja Azija 13,557 21,731 +60 18 30 +67 4,3 5,3
Vzhodna Azija 112,000 135,243 +20 242 239 -1 6,4 3,7
in Avstralazija
Karibi, Srednja 23,055 35,447 +54 63 49 -22 3,2 1,8
Amerika, 
Latinska Amerika
Podsaharska Afrika 10,026 9,830 -2 28 26 -7 3,1 4,4
(juž. od ekvatorja)
SKUPNO V SVETU 1.253,517 808,546 -35 399 221 -44,6 6,7 4,1

OBMOČJE RAST % ŠTEVILO VOJAKOV RAST % ŠTEVILO LETNA PORABA RAST %
(F-E)/E (000) (H-G)/G REZER- NA VOJAKA B/H/

VISTOV v ameriških dolarjih A/G
(000) 1985 I 1999 J

1985 G 1999 H 1994 A/G B/H
NATO: 
- evropske države -43 3.568 2.665 -25 4.520 63.452 65.432 +3
- Kanada -45 83 60 -25 37,2 139.722 125.066 -10 
- ZDA -52 2.151 1.371 -36 2.048 177.840 206.448 +16 
SKUPNO -42 5.803 4.097 -29 6.605 106.934 114.517 +7 
Rusija (5.300 1.004 2.400 55.468

ZSSR)
Druge evropske -26 1.024 1.373 +34 75.802 24.900 14.782 -40
države 
Bližnji vzhod -39 3.324 2.894 -13 25.677 25.238 20.740 -18 
Srednja Azija +23 1.930 2.645 +37 16.287 7.024 8.215 +16 
Vzhodna Azija -42 8.243 7.141 -13 121.792 13.587 18.938 +39
in Avstralazija 
Karibi, srednja -43 1.344 1.265 -6 26.258 17.154 28.021 +63
Amerika, 
Latinska Amerika 
Podsaharska Afrika +42 958,5 1.455 +48 467 10.178 6.756 -34 
(juž. od ekvatorja)
SKUPAJ V SVETU -38,8 2.7946 21.876 -21 36.053 44.854 36.960 -18 

Tabela 1 je narejena na podlagi parcialnih podatkov za posamezne države, ki so bili objavljeni v zborniku londonskega
Mednarodnega inštituta za strateške študije (International Institute for Strategic Studies) za leto 2000/2001. Podatki
o stroških so obračunani v vrednosti dolarja v letu 1999.
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Tabela 2: Strateško jedrsko ravnotežje leta 1994 in načrtovani vrhunci, 
ki naj bi jih dosegli do leta 2003

1. 6. 1994 Post START II (2003)
ZDA RUSIJA ZDA RUSIJA

VRSTA OROŽJA lanserji bojne lanserji bojne lanserji bojne lanserji bojne 
glave glave glave glave

Medcelinske 705 2213 1161 6029 500 500 554 554
balistične rakete 
(ICBM)
Podmorniške 384 3072 700 2564 432 1728 264 1744
balistične rakete 
(SLBM)
Bombniki 189 3400 158 1532 115 1280 112 892
SKUPAJ 1278 8685 2019 10125 1047 3508 930 3190

Tabela 2 je narejena na podlagi podatkov francoskega centra za strateške študije (L’Anne Strategique 1995, str. 525-
6). Upošteva, da so Belorusija, Ukrajina in Kazahstan razstavili bojne glave.

Tabela 3: Klasifikacija oboroženih spopadov z vidika intenzivnosti 
(za obdobje 1989–1995)

VRSTA SPOPADA 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 Povprečno 
št. na leto

Manjši spopadi 14 (0) 16 (2) 18 (4) 23 (5) 15 (4) 16 (2) 12(2) 16,28
Srednji spopadi 14 (1) 14 (1) 13 (1) 12 (2) 17 (2) 19 (2) 17(2) 15,14
Vojne 19 (1) 19 (0) 20 (1) 20 (2) 14 (4) 7 (1)  6(1) 15
SKUPAJ 47 (2) 49 (3) 51 (6) 55 (9) 46 (10) 42 (5) 35(5) 46,4
Zrušenje berlinskega zidu, razpad Spopadi in vojne na območju 
Varšavskega sporazuma, nekdanje Jugoslavije in ZSSR
preoblikovanje ZSSR v SND

Tabela 3 je narejena na podlagi študije Petra Wallensteina in Karin Axell. Podatki v oklepajih kažejo število spopadov in
vojn na tleh bivše Jugoslavije in ZSSR.
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Tabela 4: Pregled oboroženih spopadov v svetu z vidika geografske 
distribucije (1989–1996)

LETO 1997 1989  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 Letno 
OBMOČJE povpr.
Afrika 10 11 11 7 7 6 6 5 8 11 8,2
Azija inBližnji vzhod 19 19  18    19   17 17   18   17 14   13  17,1
Srednja in Latinska Amerika 5      5  4     3   3 3    3   3 2   2   3,3
Evropa        1      1     2     4   6 5    3    2    1    1  2,6
SKUPAJ      35    37    35   33  33   31   30  27   25  27  31,3 

Tabela 5: Medblokovsko strateško razmerje konvencionalnih oboroženih sil
v Evropi leta 1988

ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ARTILERIJ- ŠTEVILO ŠTEVILO 
VOJAKOV TANKOV BOJNIH VOZIL SKIH SISTEMOV BOJNIH HE- LETAL

PEHOTE LIKOPTERJEV
NATO 2.340.000 22.200 6.200 10.600 (2.900) 864 4.393
VARŠAVSKI SPORAZUM 2.143.000 53.000 23.600 36.000 (8.300) 1.220 7.650
BLOKA SKUPAJ 4.483.000 75.200 29.800 46.600 (11.200) 2.084 12.043
RAZMERJE NATO : 1,09 : 1 1 : 2,38 1 : 3, 8 1 : 3,28 1 : 1,41 1 : 1,74
VARŠAVSKI SPORAZUM

Tabela 5 je narejena na podlagi razporeditve kopenskih sil obeh blokov na območju od Atlantika do Urala v letu 1988.
Podatki so združeni iz tabele A zbornika The Military Balance 1988/89, str. 237 (IISS London). Vidi se, da je Varšavski
sporazum imel v številu oborožitvenih sistemov v povprečju prednost 2,52 : 1, medtem ko je bilo razmerje v živi sili
izenačeno.
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Tabela 6: Dejansko številčno stanje oboroženih sil v evropi na dan 1. 1. 2000 in
zgornje meje številčnosti oboroženih sil (v oklepaju), dovoljene v skladu
s sporazumom CFE TLE

DRŽAVE, A B C D E F
KI NISO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO 
ČLANICE VOJAKOV TANKOV PEHOTNIH ARTILERIJSKIH HELIKOPTERJEV LETAL
ZVEZE NATO OKLEPNIH SISTEMOV ZA OGNJENO 

BOJNIH VOZIL PODPORO
ARMENIJA 60.000 (60.000) 102 (220) 204 (220) 229 (285) 7 (50) 6 (100)
AZERBAJDŽAN 69.894 (70.000) 220 (220) 210 (220) 282 (285) 15 (50) 48 (100)
BELORUSIJA 63.083 (100.000) 1.724 (1.800) 2.478 (2.600) 1.465 (1.615) 60 (80) 224 (294)
GRUZIJA 26.811 (40.000) 79 (220) 113 (220) 109 (285) 3 (50) 7 (100)
MOLDOVA 10.318 (20.000) 0 (210) 209 (210) 153 (250) 0 (50) 0 (50)
RUSIJA 58.4841 (1.450.000) 5.375 (6.350) 9.956 (11.280) 6.306 (6.315) 741 (855) 2.733 (3.416)
UKRAJINA 310.000 (450.000) 3.939 (4.080) 4.860 (5.050) 3.720 (4.040) 247 (330) 911 (1.090)
BOLGARIJA 79.658 (104.000) 1.475 (1.475) 1964 (2000) 1.750 (1.750) 43 (67) 232 (235)
ROMUNIJA 17.8777 (230.000) 1.373 (1.375) 2.098 (2100) 1.414 (1.475) 15 (120) 323 (430)
SLOVAŠKA 44.519 (46.667) 275 (478) 622 (683) 383 (383) 19 (40) 82 (100)
VSEGA SKUPAJ 1.447.901 14.562 22.714 15.811 1.150 4.566 

(2.570.667) (16.428) (24.583) (16.683) (1.692) (5.915)
A/B=99,43 A/C=63,74 A/D=91,57 A/E=1259 A/F=317,1

NATO:
BELGIJA 38.785 (70.000) 140 (300) 569 (989) 242 (288) 41 (46) 135 (209)
KANADA 0 (10.660) 0 (77) 0 (263) 0 (32) 0 (13) 0 (90)
DANSKA 29.362 (39.000) 228 (335) 273 (336) 471 (446) 12 (18) 68 (82)
FRANCIJA 21.7558 (325.000) 1234 (1226) 3.491 (3700) 895 (1192) 298 (374) 588 (800)
NEMČIJA 274.587 (345.000) 2738 (3444) 2.415 (3281) 2.103 (2.255) 204 (280) 517 (765)
GRČIJA 158.621 (158.621) 1735 (1735) 2.286 (2498) 1.894 (1.920) 20 (65) 525 (650)
ITALIJA 222.679 (315.000) 1301 (1267) 2.831 (3172) 1.390 (1.818) 134 (142) 533 (618)
NIZOZEMSKA 36.638 (80.000) 348 (520) 671 (864) 397 (485) 14 (50) 161 (130)
NORVEŠKA 20.971 (32.000) 170 (170) 218 (275) 189 (491) 0 (24) 73 (100)
PORTUGALSKA 37.783 (75.000) 187 (300) 330 (430) 363 (450) 0 (26) 101 (160)
ŠPANIJA 160.372 (300.000) 681 (750) 976 (1588) 1.118 (1.276) 28 (80) 209 (310)
TURČIJA 516.205 (530.000) 2.464 (2.795) 2.616 (3120) 2.883 (3.523) 25 (130) 359 (750)
V. BRITANIJA 193.688 (260.000) 584 (843) 2.330 (3017) 424 (583) 243 (350) 520 (855)
Češka 57.735 (93.333) 792 (957) 1.211 (1367) 740 (767) 34 (50) 110 (230)
Madžarska 43.790 (100.000) 806 (835) 1.439 (1700) 839 (840) 51 (108) 107 (180)
Poljska 205.270 (234.000) 1.674 (1.730) 1.437 (2150) 1.554 (1.610) 107 (130) 271 (460)
ZDA (V EVROPI) 100661 (250.000) 793 (1.812) 1.572 (3.037) 345 (1.553) 136 (396) 233 (784)
SKUPAJ 2.314.705 15.785 24.665 15.847 1.347 4.510 

(3.217.614) (19.096) (31.787) (19.529) (2.282) (7273)
A/B=146,63 A/C=93,84 A/D=146 A/E=1718,4 A/F=513,2

OBE SKUPINI 
SKUPAJ:
Dejansko število/ - 35% - 14% - 16% - 13% - 37% - 31%
dovoljeni vrhunec

Opomba k tabeli 6:
Podatki pred oklepaji se nanašajo na dejansko številčno stanje 1. januarja 2000, ki je bilo objavljeno v letopisu IISS The Military
Balance 2000/01 (str. 303). V oklepaju so vrhunci, določeni s sporazumom o omejevanju konvencionalnih sil v Evropi (CFE
TLE). Upoštevan je “prestop” Češke, Poljske in Madžarske iz Budimpeško- taškentske skupine v Nato. Količniki, ki kažejo razmer-
ja med živo silo in tehniko, so izračunani na podlagi dejanskega številčnega stanja (črke v števcu in imenovalcu označujejo
ustrezne kolone). Vidi se, da so se vojaški eksperti obeh skupin sporazumeli o ravnotežju v Evropi tako, da je Rusija umaknila iz
Evrope (v cono vzhodno od Urala) kot “presežek” nad zgornjo mejo, “primanjkljaj” evropskih držav Nata pa so izravnale ZDA s svo-
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jim kontingentom. ZDA naj bi torej zahodni Evropi po začetni zamisli prispevale 250.000 vojakov in, kar je še bolj
pomembno, okoli 4.000 tankov, 5.400 pehotnih bojnih vozil, 2.500 artilerijskih sistemov, 518 bojnih helikopter-
jev in 784 bojnih letal. Ta sredstva naj bi bila uskladiščena v Evropi, kamor bi po potrebi z “zračnim mostom” hitro
pripeljali še živo silo. Toda s širjenjem Nata na vzhod ni več te potrebe.
Primerjava številčnih kazalcev skupine Nato s skupino nenatovskih držav kaže, da ima Nato sicer prednost v živi sili
1,59, medtem ko je pri vseh drugih kazalcih stanje izenačeno (v tankih ima Nato 9-odstotno prednost, v pehotnih
bojnih vozilih 8-odstotno in pri jurišnih helikopterjih 17-odstotno. Poudariti je treba, da sta obe strani ob podpisu
CFE TLE sprejeli merilo,, da so oborožitveni sistemi obeh strani enake kakovosti. Če je to veljalo v trenutku pod-
pisa, danes prav gotovo ne velja več; ker je Rusiji in drugim nenatovskim državam zmanjkalo denarja in tehnološko
zaostajajo na področjih informatike, nanotehnologije in biotehnologije, je prednost Nato večja, kot kažejo te
količinske primerjave. To stanje je posledica uspešne uveljavitve ameriške doktrine, katere vodilo pri razvoju
oboroženih sil je bilo najti odgovor na vprašanje: “How to fight outnumbered and win!” – kako se vojskovati z
manjšimi silami in zmagati.
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