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Motiviranost študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski
Slovenska vojska se že več let srečuje s kadrovskimi težavami, katerih učinkovito upravljanje je
ključno za vzdrževanje ustrezne stopnje pripravljenosti in s tem za izvajanje njenega glavnega
poslanstva, nacionalne vojaške obrambe. Da bi zagotovila izvajanje vseh zakonsko predpisanih
nalog, mora Slovenska vojska s konkurenčno ponudbo dela na trgu delovne sile mlade motivirati
k tovrstni poklicni izbiri in ustrezno popolniti svoj kader. V teoretičnem delu diplomske naloge
je cilj predstaviti Slovensko vojsko kot delodajalca v zaposlitveni krizi in njeno trenutno vojaško
kadrovsko stanje ter opredeliti razvoj obramboslovja kot študija, razvitega za njene potrebe.
Kakšen je interes študentov obramboslovja, vpisanih v študijskem letu 2017/2018, za zaposlitev
v Slovenski vojski, kateri dejavniki na to vplivajo in kakšno kadrovsko politiko po mnenju
študentov vodi Slovenska vojska, bo s pomočjo rezultatov kvantitativne raziskave analizirano v
empiričnem delu.
Ključne besede: Slovenska vojska, zaposlitev, motiviranost, obramboslovje.
Defence students’ motivation for employment in the Slovenian Armed Forces
The Slovenian Armed forces have been facing human resource problems for many years now,
while its effective management is crucial for maintaining an appropriate level of readiness and
consequently to carry out its main mission, national military defence. In order to ensure the
fulfilment of all statutory tasks, the Slovenian Armed Forces must recruit and motivate young
people to apply and choose this profession with a competitive job offer in the labor market. In
the theoretical part of the thesis, the aim is to present the Slovenian Armed Forces as an
employer in an employment crisis as well as current military personnel situation and define
defence studies, as studies developed for its needs. What is the interest of defence students,
enrolled in the academic year of 2017/2018, for employment in the Slovenian Armed Forces,
which factors are influencing it and what is their perception of the human resource policy it is
leading, will be analysed in the empirical part of the thesis, using the results of quantitative
research.
Key words: Slovenian Armed Forces, employment, motivation, defence studies.
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1 UVOD

Za vsako uspešno organizacijo tiči skrbno načrtovana kadrovska politika, ki zagotavlja največji
kapital, človeški dejavnik. To je razvidno tudi na primeru vojaškega kadrovanja. Slovenska
vojska potrebuje kakovosten in zadosten kader za zagotovitev zmogljivosti, ki jih Republika
Slovenija potrebuje za uresničevanje nacionalnih interesov na obrambnem področju. Po prehodu
iz naborniškega v sistem prostovoljnega popolnjevanja oboroženih sil je Slovenska vojska
postala eden največjih delodajalcev v Sloveniji, zaposlovanje je namreč potrebno izvesti v veliki
količini, kar bi predstavljalo izziv vsaki organizaciji. Tako mora biti Slovenska vojska
pripravljena tekmovati pri kakovostni ponudbi dela in se na trgu delovne sile predstaviti kot
sodoben, zanesljiv in predvsem konkurenčen delodajalec, da motivira vse željne tovrstnega
sodelovanja k zaposlitvi.
Študij obramboslovja kot del Fakultete za družbene vede že 43 let izobražuje civilne
strokovnjake za varnostne in obrambne zadeve ter tako ustvarja kader za potrebe
nacionalnovarnostnega sistema. Ključno vprašanje pri tem je, ali se je ta kader po zaključenem
študiju pripravljen zaposliti v strukturah Slovenske vojske.
V zadnjih letih je čutiti veliko pomanjkanje interesa mladih za vojaške poklice, kar je tesno
povezano z družbenim in gospodarskim razvojem. Skozi čas se družbene vrednote spreminjajo, s
čimer se spreminja tudi družbeni pogled na vojsko, ki lahko postane kritičen. Vrednote, ki v
vojski veljajo za najbolj tradicionalne, kot so disciplina, podrejanje, poslušnost, so v sodobni
družbi izgubile pomen. Višja gospodarska rast mladim ponuja več konkurenčnih zaposlitvenih
priložnosti v civilnem sektorju. Slovenski vojski in vojaškim poklicem je potrebno vrniti
družbeni ugled z učinkovito strategijo oglaševanja, oblikovati primerne cilje kadrovske politike
in razviti ustrezne programe popolnjevanja oboroženih sil.
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2 METODOLOŠKI OKVIR

2.1 Opredelitev problema in predmeta proučevanja
Politični vrh in državljane Republike Slovenije je februarja 2018 pretresla nezadostna ocena
pripravljenosti za bojno delovanje po ocenjevalni metodi CREVAL zveze Nato. Bataljonska
bojna skupina, enota za bojno delovanje Slovenske vojske, je sicer ponovila in uspešno prestala
ocenjevanje mesece kasneje, vojska kot osrednji steber obrambno-varnostnega sistema pa se še
ni izvila iz zaskrbljujočih razmer, ki so predvsem posledica pomanjkanja finančnih in kadrovskih
virov. Znotraj diplomskega dela se bomo natančneje dotaknili problematike trenutnega
vojaškega kadra, ki predvsem nakazuje pomanjkanje poklicnih vojakov. V poklicih višjih činov
je prav tako čutiti težnjo po izobraženem, strokovnem kadru, med katere sodijo tudi
obramboslovci, ki pa izkazujejo razmeroma majhen interes za tovrstno kariero.
Predmet proučevanja je torej motiviranost študentov, ki so bili na Fakulteti za družbene vede v
študijskem letu 2017/2018 vpisani v dodiplomski študij smer Politologija – obramboslovje in
študentov podiplomskega študija smeri Obramboslovje, za zaposlitev v Slovenski vojski.

2.2 Opredelitev ciljev
V diplomski nalogi bo prvi cilj predstavitev Slovenske vojske kot delodajalca v zaposlitveni
krizi, analiza motiviranosti mladih za tovrstni poklic, njeno trenutno vojaško kadrovsko stanje ter
opredelitev obramboslovja kot študija za potrebe vojaške organizacije.
Glavni cilj diplomskega dela bo s pomočjo kvantitativne raziskave analizirati namere ter
motiviranost študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski ter pri tem izpostaviti
dejavnike, ki vplivajo na to odločitev.
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2.3 Hipoteze
V diplomski nalogi preverjamo naslednje hipoteze:
H1: Spodbudni dejavniki, kot so višja plača, varnost zaposlitve (možnost zaposlitve za nedoločen
čas) in socialna varnost, bi naredili ponudbo dela privlačnejšo za mlade iskalce zaposlitve in
pripomogli k pridobivanju in zadrževanju kadra Slovenske vojske.
H2: Študenti obramboslovja ne bodo reševali trenutne zaposlitvene krize pridobivanja kadra
Slovenske vojske, saj je interes za tovrstno zaposlitev premajhen.
H3: Razlogi za nezainteresiranost študentov obramboslovja za delo v Slovenski vojski so
posledica njene nekonkurenčnosti na trgu delovne sile.

2.4 Metode proučevanja
Pri izdelavi teoretičnega dela diplomske naloge bomo uporabili metodo zbiranja, analize in
interpretacije pisnih virov, opisno metodo ter analizo uradnih statistik. V empiričnem delu bo
uporabljena metoda zbiranja podatkov s pomočjo anketnih vprašalnikov v namen kvantitativne
raziskave ter intervjujem s študentom obramboslovja, zaposlenim v Slovenski vojski v namen
kvalitativne raziskave.

2.5 Omejitve raziskave
Kvantitativna raziskava je bila opravljena na primeru štirih letnikov dodiplomskega študija in
letniku podiplomskega študija. Za boljšo predstavitev namer študentov obramboslovja bi bilo
smiselno raziskavo razširiti na več kot pet generacij študentov, saj predpostavljamo, da se
namere študentov obramboslovja iz leta v leto razlikujejo oz. spreminjajo. Prav tako bi bilo
zanimivo spremljati nivo motiviranosti za zaposlitev v Slovenski vojski skozi celoten
9

posameznikov študijski proces. Tako bi odkrili, ali se interes za tovrstno zaposlitev pri prehodu v
višji letnik povečuje ali zmanjšuje.
Kvalitativno raziskavo bi lahko dopolnili z mnenji večjega števila vojakov, pripadnikov
Slovenske vojske, prav tako pa bi lahko vključili mnenje Ministrstva za obrambo, Slovenske
vojske in službe za pridobivanje kadra glede primernosti obramboslovcev za namere
popolnjevanja vojaškega kadra Slovenske vojske.
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3 KADROVSKI MENEDŽMENT IN ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI

Upravljanje s človeškimi viri oboroženih sil velja za sistematično, analitično miselno dejavnost
poveljujočih, ki usklajuje kadrovske, materialne in finančne vire s cilji organizacije, povezuje
vojsko z zunanjim družbenim okoljem, razvija organizacijsko razpoloženje ter opredeljuje cilje,
načrtuje in se ukvarja s pridobivanjem virov, organizacijo, izvedbo, spremljanjem in
kontroliranjem. Velja kot podlaga za doseganje učinkovitosti enote ter zagotavljanje bojne
morale, katero je brez kvalitetnega upravljanja z viri težko doseči (Furlan, B., Rečnik, D.,
Vrabič, R., Maraš, V., Cerkovnik, J., Špur, B., Sonc, M., … Unger, M. , 2006, str. 21).
V preteklosti je bilo čutiti veliko mero dvoma v zaposlovanje dodatne delovne sile in se je
pretirano pridobivanje kadra enačilo s požiranjem finančnih virov z malo merljivimi vrednostmi
produktivnosti in gospodarnosti. Prioritiziralo se je predvsem posedovanje bolj uničevalnega
orožja. To je kasneje spremenilo spoznanje, da je prav vzdrževanje te iste opreme in oborožitve
odvisno od človeških virov, na rezultat spopada pa so v veliki meri vplivali dejavniki, kot so
vodenje, iniciativnost, pogum ter kreativnost. To vodi v spoznanje, da prav obseg in kvaliteta
vojaške delovne sile neposredno vplivata na učinkovitost oboroženih sil v smislu delovanja,
vzdrževanja in poprave oborožitvenih sistemov ter da vsaka izguba te iste sile pomeni veliko
izgubo učinkovitosti (Kopač, 2010, str. 63).
Upravljanje človeškega kapitala tako tudi na primeru Slovenije velja za najpomembnejši kapital
Slovenske vojske in je ključnega pomena pri doseganju učinkovitosti in konkurenčnosti njenega
delovanja. Ta mora tako na eni strani izpolnjevati zahteve vlade, na drugi pa biti kot delodajalec
na trgu delovne sile sposobna tekmovanja z drugimi večjimi podjetji in tako izpolnjevati zahteve
zaposlenih po ustvarjalnem in ustrezno nagrajenem delu (Jelušič in Papler, 2006, str. 7).
Slovenska vojska je namreč v državni upravi največji delodajalec, ki mora za ustrezen obseg
delovne sile nenehno vplivati na stalen prihod predvsem mladih s pomočjo dobre informiranosti
v obliki zanesljivih informacij, splošnega družbenega ugleda ter zanesljivosti in zanimivosti
ponudbe dela (prav tam, str. 16).
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3.1 Ponudba dela
Za odločitev posameznika za dolgotrajno delo v poklicni vojski je v prvi vrsti pomembna
ponudba dela, na katero se ta prijavlja. Dobra plača, zanimivo delo, kohezija enote, navezanost
na organizacijo, podpora družine, pregledne kariere, razvoja in spoštovanja ustreznih kompetenc,
možnosti stalne zaposlitve, zaposlitve za nedoločen čas ter urejen odpust iz vojaških vrst so le
ene izmed glavnih značilnosti, ki bi tako ponudbo naredile zanimivejšo za perspektivnega iskalca
zaposlitve, dvignilo pripadnikovo zadovoljstvo z delom in posledično povratno vplivalo na
promocijo vojaške službe v družbi (Jelušič in Papler, 2006, str. 16).
Potrebno je omeniti, da je primerna populacija za zaposlitev v Slovenski vojski omejena na
posameznike, ki zavzemajo določene demografske (starost, spol, zakonski stan, etnična
pripadnost, versko in socialno poreklo), medicinske oziroma fizične (zdravstveno stanje,
vitalnost, antropometrijske mere), psihološko-moralne (temperament, motivacijske značilnosti)
in strokovne (splošno in specialistično znanje, pridobljeno v pedagoškem procesu) značilnosti za
opravljanje vojaške službe (Kopač, 2010, str. 79). Dejavnik primerne populacije naj bi kljub
omejitvam pozitivno vplival na število kandidatov, medtem ko dejavnika višine vojaških plač in
brezposelnosti statistično neznačilno vplivata na zaposlovanje v Slovenski vojski. Stopnja
brezposelnosti se namreč zmanjšuje, povečujejo pa se plače v civilnem sektorju. Slovenska
vojska bi morala tako privabljati z veliko bolj izdelano plačno politiko in ugodnostmi (Jelušič in
Papler, 2006, str. 17). Srečuje se namreč s konkurenčnimi odjemalci delovne sile, s katerimi kot
delodajalka težko tekmuje. Kopač (2010) meni, da je potrebno ugotoviti, kateri so ključni
dejavniki, ki določajo ponudbo vojaške delovne sile, ter raziskati, kolikšna sta interes in
motiviranost mladih za vojaški poklic in kako na to pozitivno vplivati.
3.1.1 Oglaševanje ponudbe dela
Namenska komunikacija oboroženih sil je pomemben del strategije pridobivanja kadra, saj mora
biti vojska prepoznavna kot delodajalec, iskalci zaposlitve pa morajo biti informirani tudi o njeni
ponudbi dela in ponujenih področjih zaposlitve (Tresch, 2008, str. 219−223). V sistemu
popolnjevanja poklicne vojske so pridobivanje kadra, zadrževanje le-tega ter odpust bistvene
12

komponente, ki pa morajo potekati na podlagi informacij o resničnem stanju (Jelušič in Papler,
2006, str. 21).
Izboljšanje informiranosti igra primarno vlogo za zagotavljanje ustreznega odziva mladih na
kadrovske potrebe Slovenske vojske. Načrtovanje informiranja bi se moralo tako ukvarjati s
povečanjem poznavanja in zanimanja za vojaški poklic ter vprašanjem, kako zainteresiranim, ki
že aktivno iščejo informacije, le-te čim ustrezneje zagotoviti. Poleg medijev, ki imajo pomembno
vlogo pri promociji, so pomemben vir tudi osebna poznanstva z zaposlenimi v vojski. Kopač
(2010, str. 161−164) ugotavlja, da je v okviru obstoječega sistema informiranja o službi v
Slovenski vojski velik primanjkljaj informacij o načinu šolanja, o ponujenem delu ter o plačilu
ponujenega dela za te vrste poklicev. Mladi v tem primeru pogrešajo tudi druge navedene
informacije v zvezi z vojaškim poklicem, kot so pogoji za vstop, ugodnosti, ki jih poklic nudi,
možnosti štipendiranja, o vojaški tehniki in oborožitvi ter dolžnosti vojakov (prav tam, str.
161−164).
Za promocijo v javnosti je Slovenska vojska po ukinitvi služenja obveznega vojaškega roka
uporabila različne pristope in dejavnosti, ki jih je slovenska javnost pozitivno sprejela. Problem
ostaja, da se kljub takšni oceni skupina mladih, zainteresiranih za tovrstno zaposlitev, žal
zmanjšuje. Jelušič in Papler (2006, str. 23−24) menita, da bo prihodnost tovrstnega promoviranja
delno še slonela na stalni prisotnosti različnih informacij, ki bodo dostopne vsem državljanom,
več aktivnega promoviranja pa je potrebno usmeriti na ciljno publiko, ki je že izkazala interes za
vojaški poklic oziroma je čutiti neko mero motiviranosti za ta poklic.
V praksi tako posameznik lahko opazi oglase za pridobivanje tovrstnega kadra v časopisu, na
radiu, na različnih prireditvah, po šolah, zainteresirani pa bodo največ informacij zbrali prav
preko internetnih strani. Vojska prav tako poskuša neposredno navezati stik z mladimi z
organizacijo poletnih vojaških taborov in obiski na srednjih šolah. Stopnjo promocije pa bi bilo
potrebno nadgraditi pri sodelovanju s centri za delo (Tresch, 2008, str. 230−236).
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3.2 Pridobivanje in zadrževanje kadra
Tuji avtorji na področju študije upravljanja s človeškimi viri za glavne dejavnike učinkovitega
pridobivanja kadra navajajo podobo vojske, nadzorovanje trga delovne sile, proces novačenja,
dolžino pogodbenega roka in druge dejavnosti, namenjene povečanju zaposljivosti. Isti avtorji so
na področju kadrovske politike oboroženih sil za prihodnost oblikovali nekaj načel in ciljev, kot
so skladnost kadrovske strukture z modernimi oboroženimi silami, ugoden položaj na trgu
delovne sile, varnost zaposlitve znotraj in zunaj obrambne organizacije, primerna socialna
politika, zagotavljanje dobrih delovnih pogojev ter jamstvo učinkovite podpore za osebje in
njihove družine (Bos-Bakx, 2003, str. 92, v Vegič, 2006, str. 68). V kolikšni meri kadrovska
politika v Sloveniji po mnenju obramboslovcev sledi slednjim načelom, bomo raziskali s
pomočjo anketnega vprašalnika v empiričnem delu diplomske naloge.
Pridobivanju in zadrževanju kadra Evropa, v njenem sklopu pa tudi Slovenija v preteklosti ni
namenila veliko pozornosti. Novo delovno silo, vojake, je namreč zagotavljal naborniški sistem,
čigar prednost je bila priložnost predstaviti vojaški poklic prav vsem moškim in zainteresiranim
ženskam. Oborožene sile so tako pridobile mnogo novih, visoko usposobljenih, ljudi, ki so bili
pripravljeni na dolgotrajno zaposlitev, posledično pa ni bilo potrebe po iskanju novega osebja na
trgu delovne sile. S koncem hladne vojne in novo nastalimi konflikti pa se začnejo krizna leta
naborništva (Tresch, 2008, str. 220−223). Vse več nabornikov je bilo zdravstveno neprimernih za
služenje vojaškega roka ali je uveljavljalo ugovor vesti, problem pa je nastal tudi ob pošiljanju
usposobljenega kadra na krizna žarišča, kot so zalivska vojna, državljanska vojna v Somaliji,
vojna v Bosni in Hercegovini ter vojna na Kosovu, kamor je bilo prepovedano pošiljati
nabornike (Lovrinovič, 2006, str. 16). Posledično je glavni cilj oboroženih sil postal poiskati
kader, ki bi hodil na misije ter bil pripravljen tam ostati dlje časa. S pridobljenimi izkušnjami na
misijah sta se pričela procesa združevanja evropskih oboroženih sil v večnacionalne sestave in
njihova profesionalizacija, vse večje število oboroženih sil pa je opustilo naborništvo (Tresch,
2008, str. 220−223). Potreba po novem sistemu popolnjevanja Slovenske vojske je nastala kot
posledica težnje po vse večji specializaciji pri uporabi in vzdrževanju vojaške opreme ter
obveznosti do sposobnosti izvajanja vseh poslanstev in nalog znotraj zveze Nato (Lovrinovič,
2006, str. 24).
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Toplak in Vah (2009, str. 56, 57) postavljata v središče razprave vprašanje, kako tako hiter
prehod v poklicno vojsko, članstvo v mednarodnih vojaških zavezništvih, prevlada
individualističnih vrednot v civilni družbi in spreminjajoča se migracijska, etnična in
demografska dinamika predstavljajo velik izziv za delovanje vojaških institucij, še posebej tako
mladih, kot je Slovenska vojska.

3.3 Interes mladih za vojaški poklic v Sloveniji
Ob prehodu na poklicno popolnjevanje vojske, pri čemer se je izkazovala nenadna potreba po
velikem številu novih pripadnikov, je Slovenska vojska financirala Obramboslovno raziskovalni
center Fakultete za družbene vede za raziskavo, ki je merila interes mladih za opravljanje
vojaškega poklica. V sklopu večletnih projektov so te analize pokazale, da je v Sloveniji
zanimanja za vojaški poklic v primerjavi z ostalimi poklici med mladimi zelo malo in pogosto v
pozitivni korelaciji z nizkim socialnim položajem in nižjo izobrazbo. Le slaba četrtina dijakov
ima dokajšnji ali velik interes za službo v Slovenski vojski. V obravnavi osebnega odnosa
mladih do vojaške službe je bilo ugotovljeno, da so vse kategorije vojaških poklicev sicer dokaj
visoko cenjene, veliko mladih pa bi o vojaški službi pričeli razmišljati šele, ko bi odpadle vse
druge možnosti. Med anketiranimi ni zaznati, razen odprave brezposelnosti, drugih socioekonomskih dejavnikov, močno pa je zaznavanje občutka samoizpopolnjevanja ob hipotetični
zaposlitvi. Da je plača eden izmed glavnih koristnih dejavnikov, nakazujejo pričakovanja
anketirancev v zvezi z višino plač, ki so vedno pretirana. Zanimivo je, da nižje plače ne
predstavljajo nujno slabosti vojaškega poklica. Temu pritrjujejo tudi rezultati ekonomske analize
ponudbe vojaške delovne sile v Sloveniji, ki kažejo, da ni povezanosti med višino vojaške plače
in številom kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski. V Sloveniji, po Kopaču, na interes torej
najmočneje vplivajo normativni pritiski oziroma podpora, velik vpliv pa ima tudi osebni odnos,
ki največkrat ne pripelje do dejanske zaposlitve v oboroženih silah. Še nekoliko šibkejši pa ima
na interes za vojaško službo vpliv samoučinkovitosti (Kopač, 2010, str. 112−143).
Mladi glede pričakovanj v zvezi z delom na vrh uvrščajo dobro plačilo, zanimivo delo, varno
sedanjost in zagotovljeno prihodnost. V raziskavah je zaznati tudi povečanje pomena osebne
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svobode ter zmanjšanje pomena možnosti, da v poklicu uveljavijo znanje in sposobnosti. Na tej
točki je potrebno uskladiti ta ista pričakovanja z zahtevami vojaškega poklica. Ker vojaški službi
pripisujemo tudi posebne zahteve, to s sabo prinese večja pričakovanja glede višine dohodkov.
Zaradi neizpolnjevanja teh pričakovanj mora Slovenska vojska razmisliti, katere ugodnosti pa
ima moč ponudit in kako čim učinkoviteje urediti politiko izhoda. Mladi namreč pričakujejo, da
jim bo vojska ob izhodu iz oboroženih sil pomagala v smislu nadaljnjega izobraževanja ali
iskanja zaposlitve (Kopač, 2010, str. 174).
Jelušič in Papler (2006, str. 22) predlagata nekaj sprememb, ki bi potencialno lahko vplivale na
interes mladih za zaposlitev v oboroženih silah. Vojaki dokazano namreč pozitivno vrednotijo
izobraževalni sistem, kar pomeni, da bi vojaška organizacija lahko za zadrževanje vojakov poleg
plače in zanimivosti dela ponudila tudi možnost dodatnega izobraževanja, kar bi za sabo
potegnilo tudi večjo navezanost na organizacijo samo. Dodajata, da je vojska v nekaterih delih
pokazala slabosti, predvsem v tutorskem sistemu, kar lahko sama brez sistemskih sprememb
popravi. Velik del vojakovega življenja, predvsem tistih, ki že imajo izkušnje iz mednarodnih
operacij, predstavlja podpora družine, ki znotraj sistema ne prejema nikakršnih posebnih
ugodnosti. Avtorja predlagata, da Slovenska vojska v tem delu uvede nekaj sistemskih
sprememb, predvsem pri zakonski ureditvi celostne skrbi za družine. Ugotavljata tudi, da se
nekateri posamezniki za vstop v Slovensko vojsko odločijo zgolj zaradi sodelovanja v mirovnih
operacijah, nato pa ob vrnitvi domov oborožene sile zapustijo. To nakazuje na nedodelano
strategijo reintegracije v domače okolje, ponovno pa je moč opaziti nedodelan sistem pomoči
svojcem udeležencev v operacijah.
Slovenska vojska je delodajalec za določeno skupino mladih ljudi, ki poleg zanimanja za službo
v vojski pokažejo tudi zanimanje za aktivno udeležbo v vojaških oblikah dela. Zanimanje je
sprva moč odkriti pri mladih, ki se odločajo za prostovoljno služenje vojaškega roka, udeležbo v
vojaškem taboru “MORS in mladi” ali vpis na študij obramboslovja in v sklopu le-tega udeležbo
na vojaškem taboru za polnoletne dijake in študente. Tovrstna sodelovanja civilne in vojaške
družbe zainteresiranim omogočajo vpogled v življenje vojakov v vojašnici in na terenu, prav
tako pa se seznanijo z glavnimi nalogami poklicnega vojaka, njegovo oborožitvijo in opremo.
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Diskurz bi v prihodnje moral potekati predvsem o tem, kako bi interesentom, vojakom
prostovoljcem, priznavali opravljeno urjenje pri vstopnih selekcijskih postopkih tako za stalno
sestavo kot za pogodbeno rezervo. Slednji predstavljajo skupino ljudi, ki vojaškemu urjenju
posvetijo del prostega časa in/ali vstopijo v bojne vrste za izvedbo nalog, pri katerih zmanjka
poklicnih vojakov, ali pa so kot poklicnim enakovredni vojaki, ki delujejo v enotnem sistemu
oboroženih sil in morajo biti zato enako urjeni, opremljeni in pripravljeni za najzahtevnejše
naloge. Določitev tega zornega kota je temeljnega pomena za popolnejšo opredelitev poslanstva
pogodbene rezerve v Slovenski vojski (Jelušič in Papler, 2006, str. 23).

3.4 Analiza trenutnega kadrovskega stanja
Bojna pripravljenost je glavno jedro in pristojnost vojaške organizacije. Gre za sposobnost enote,
da v določenem času doseže učinek, za katerega je bila formirana in namenjena (Furlan in drugi,
2006, str. 22). Kakršnokoli odstopanje lahko predstavlja ogromen neuspeh države v prizadevanju
za krepitev nacionalne varnosti. Slovenska vojska se je trenutno znašla pred veliko dilemo svoje
funkcionalnosti, kar je posledica neuspešnega pridobivanja in zadrževanja lastnega kadra. Ni
namreč prepoznana kot zanimiv delodajalec in trpi zaradi velikega demografskega ter
ekonomskega pritiska trga delovne sile (Močnik, 2018, str. 75). Potrebna je prilagoditev
oboroženih sil na vse bolj nepredvidljivo, heterogeno in stalno spreminjajoče se okolje ter
posledično sprožitev procesa funkcionalnega, strukturnega in organizacijskega prilagajanja
vojaške organizacije, znotraj katere je vse večja zahteva po vojaku z visoko razvitimi tehničnimi
in upravljalskimi sposobnostmi ter visoko ravnjo intelektualne prilagodljivosti in psihofizične
pripravljenosti (Kopač, 2010, str. 5).

3.4.1 Dolgoročno obrambno načrtovanje in finančni viri
Pomemben predmet analiziranja uspešnosti kadra je potreba po uravnoteženem dolgoročnem
obrambnem načrtovanju. Glavna naloga obrambne politike je namreč opredelitev obrambnih
ciljev, potrebe po virih za dosego le-teh, določitev uporabe sile in zagotovitev civilne oblasti nad
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oboroženimi silami. Splošna pripravljenost oboroženih sil bi morala postati osrednji cilj
tovrstnega načrtovanja (Močnik, 2018, str. 78).
Ministrstvu za obrambo ni uspelo razviti metod načrtovanja, ki bi omogočale oblikovanje
zanesljivih obrambnih načrtov, kar vodi v neusklajenost načrtovanja. Kot primer Young (2016,
str. 19) izpostavlja dolgoročni razvojni načrt do leta 2025, ki ga je vlada potrdila, a mu kmalu za
tem odvzela sredstva zaradi svetovne finančne krize. Slednji predvideva znižanje stroškov za
kadre na 50 % obrambnega proračuna, pri čemer bo 30 % sredstev namenjenih delovanju in
vzdrževanju, 20 % pa nakupom in infrastrukturi. V splošnem naj bi bilo načrtovanje obrambnega
proračuna bolj ali manj uravnoteženo po tretjinah: kadri, delovanje in vzdrževanje, poleg tega pa
še nabava in infrastruktura. Ko se v obrambnem proračunu to ravnovesje poruši, trpijo
zmogljivosti (Young, 2016, str. 8).
Ni presenetljiva ugotovitev, da obstajajo neposredne povezave med stopnjo BDP (%),
namenjenega obrambi države, ter deležem njegove porabe za osebje, opremo, infrastrukturo in
operativne stroške. Načrtovanje plač vojaškega osebja je ključno orodje Slovenske vojske pri
zagotavljanju njene konkurenčnosti na trgu dela. V praksi sicer plače ostajajo enake ves čas,
medtem ko sta se bruto minimalna mesečna plača v Sloveniji in bruto povprečna mesečna plača
dramatično povečali. Pomembno pri tem je upoštevanje korelacije med plačo ter neposrednim
vplivom na zaposlovanje in zadrževanje v Slovenski vojski, in sicer višja kot je vojaška plača,
opaznejše je zanimanje mladih na trgu dela (Močnik, 2018, str. 85). Pripadniki oboroženih sil so
izrazili nezadovoljstvo glede uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter izpostavili,
da zaradi posebnosti organizacije, kot je vojska, niso tipični javni uslužbenci, zato bi bilo
potrebno področje nagrajevanja zanje prilagoditi. Mnogi menijo, da bi bilo potrebno razmisliti o
lastnem plačnem sistemu, kar je podprl tudi nekdanji načelnik generalštaba generalpodpolkovnik
Albin Gutman, ki meni da pri pripadnikih SV kot javnih uslužbencih niso dovolj upoštevane
posebnosti vojaškega poklica, saj opravljajo svoje delo v bistveno drugačnih razmerah in z
drugačnimi sredstvi, kot to velja za druge javne uslužbence (Smerkolj, 2010, str. 95).
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3.4.2 Pomanjkanje človeških virov in interesa mladih
Javnosti najbolj vidna problematika obrambnega kadra so trenutno nedvomno negativni
demografski trendi v zaposlitveni niši vojaškega trga dela. Oddelek za pridobivanje kadrov je za
glavno komponento zmanjševanja zanimanja za zaposlitev izpostavil zmanjšano število
razpoložljive mlade generacije na trgu delovne sile, zmanjšano konkurenčnost ponudbe
vojaškega poklica in povečano gospodarsko rast ter posledično povečane zaposlitven možnosti
(Toplak in Vah, 2009, str. 55).
Nedvomno so vsi strokovnjaki s tega področja istega mnenja, da je v Slovenski vojski predvsem
čutiti pomanjkanje pehotnih vojakov ter težave zapolnitve vseh drugih specialističnih enot po
rodovih. Znano je namreč, da se ciljnega razmerja v činih (častnik, podčastnik, vojak) 1 : 2 : 5 ne
dosega (Young, 2016, str. 19−20). Po Uradnem listu RS (99/2010) bo to stanje doseženo z
ustreznejšim vrednotenjem zahtevnosti posameznih dolžnosti, pri čemer se bo postopoma
zamenjevalo nekatere častniške dolžnosti s podčastniškimi in podčastniške z vojaškimi. Večji del
odliva častnikov se bo postopoma nadomestilo s podčastniki in vojaki. Vojska bi tako vsako leto
potrebovala približno 800 kandidatov, da zaposli najmanj 30 častnikov, 70 podčastnikov in 300
vojakov. Število kandidatov se iz leta v leto niža, največ jih prihaja ravno iz severovzhodne
Slovenije, kjer je stopnja brezposelnosti najvišja. Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da ob najdbi
zaposlitve na civilnem trgu v večini primerov vojaki zapustijo Slovensko vojsko (Tresch, 2008,
str. 229). Ta statistika prikazuje negativen trend zadrževanje kadra. Trenutna ocena je, da
Slovensko vojsko zapusti več pripadnikov, kot pa se jih prijavi, pri čemer je tudi napoved za
prihodnost negativna. Od leta 2020 naprej bo SV izpostavljena veliko večjemu številu rednih
upokojitev osebja (skupaj 613 med letoma 2010 in 2017 v primerjavi s 1773 med letoma 2018 in
2025) (Močnik, 2018, str. 79,80). Spremembe v velikosti obrambnih segmentov so namreč
posledica prehodov, prihodov (zaposlovanje v obrambni segment) ter odhodov iz obrambnih
segmentov (prekinitev pogodb ali upokojitev) ter odhodov iz splošnih segmentov (smrti in
odseljevanja) (Štamfelj, D., Vehovar, V., Škulj, D. in Doušak, M., 2008, str. 179−181), ki jih je
za učinkovito delovanje kadrovske politike začeti potrebno napovedovati in analitično poiskati
rešitve za prihodnost s pomočjo ustreznih scenarijev, ki bi vodili v želene kadrovske strukture
oziroma ciljno stanje.
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Ob analizi stališč slovenske mladine do vojaškega poklica so raziskovalci kaj kmalu spoznali, da
zaradi trenutnega distanciranega družbenega odnosa in nezanimanja mladih za vojsko,
učinkovito zagotavljanje kadrov za Slovensko vojsko ne bo potekalo brez problemov. Tako bo
po Kopaču (2010, str. 6) naloga Slovenske vojske predvsem doseganje učinkovite in celovite
strategije, ki bi povrnila osebno zanimanje za vojsko in vojaški poklic ter mladim naredila
zanimive tiste kategorije zaposlitve ter tiste rodove in službe, v katerih so potrebe največje.
Zanimivo je, da v stališčih mladih ni izrazitega zavračanja vojske kot take, prav tako je mera
zaupanja v vojaško organizacijo med političnimi institucijami zelo visoka. Kljub temu pa tisti, ki
vojsko pozitivno vrednotijo, nimajo izrazitega interesa za zaposlitev v njej (prav tam, str. 175).
Lahko trdimo, da Slovenska vojska ne bo uspešna pri pridobitvi večjega števila kadra, če na
širšem trgu dela pogoji za tovrstno zaposlitev ne postanejo privlačnejši in konkurenčnejši. Uspeh
pri zaposlovanju je v primerjavi z ostalimi članicami Nata zelo nizek, saj je bila povprečna
stopnja zaposlovanja za obdobje 2012–17 le 1.11 (glej Tabelo 3.1), v primerjavi s povprečno
stopnjo zaposlovanja zahodnoevropskih držav, kot so Španija, Nizozemska in Velika Britanija,
kjer je stopnja povprečno znašala 2.17. Ob seštevku je vidno, da bi Slovenija imela dvakrat več
pripadnikov, če bi zaposlovala po enaki stopnji, in se tako rešila negativnega kadrovanja.
Prepoznane odvisne spremenljivke na demografski trend so po mnenju Močnika (2018, str. 80,
81) ekonomska, politična in socialna podpora oboroženih sil družbe. Njihova sinergija v
neposredni podporni vlogi bi pomenila doseganje znatno višje stopnje zaposlovanja. Potreben je
strateški pristop k politiki zaposlovanja in zadrževanja znotraj obrambnega kadra, ki temelji na
jasnih strateških smernicah in prednostno uvršča naloge glede na razpoložljivost virov (Močnik,
2018, str. 80, 81).
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Tabela 3.1: Stopnja zaposlovanja Slovenske vojske med letoma 2012 in 2017
Število novih
pripadnikov SV

Stopnja
zaposlovanja

Celotna populacija stara med
18 in 25 let

Povprečna stopnja
zaposlovanja 2.17

2012

170

0.96

177337

385

2013

171

1.00

170765

371

2014

140

0.85

164344

357

2015

264

1.66

159062

345

2016

205

1.33

154550

335

2017

137

0.91

150560

326

Skupaj: 1087

Skupaj: 2119

Vir: Močnik (2018, str. 80, 81).
Padec zaposlitvenega trenda in številni odhodi iz vojske ne motijo le kadrovskega strukturnega
delovanja, ampak postavljajo državo v neugoden položaj v kontekstu partnerskih obveznosti, kot
je Nato. Toplak in Vah (2009, str. 56, 57) prepoznavata krizo trga delovne sile tudi na drugih
civilnih področjih, ki pa se s težavo bolj ali manj uspešno spopadajo z zaposlitvijo tuje delovne
sile, ki v vojaškem primeru ne pride v poštev. Dokler je slovensko državljanstvo nujen pogoj, ki
ga mora izpolnjevati kandidat ob vstopu v vojsko, so strategije zaposlovanja, ki izhajajo iz
gospodarske sfere, neuporabne.
Prav tako večina slovenske javnosti na trgu delovne sile idealno išče zaposlitev za nedoločen čas,
česar Slovenska vojska (žal) ne more zagotavljati. Njeno delovanje temelji na pogodbenih
odnosih za določen čas, zato ne more vzpostaviti ustrezno visoke stopnje organizacijske
navezanosti na zaposlenega. Perspektivni iskalci pri taki vrsti zaposlitve žrtvujejo in tvegajo več,
kot bi v civilnih podjetjih. Problem je čutiti ob odhodu, ko zaposleni pogrešajo podporo in
pomoč organizacije, kateri so bili manj ali dalj časa predani. Predvsem je v praksi tak
posameznik velikokrat prepuščen samemu sebi in od vojske takrat ne pričakuje več veliko, zato
se nanjo tudi ne naveže čustveno. Kot rešitev Jelušič in Papler (2006, str. 23) predlagata
pripravljenost organizacije ob izteku vojaške pogodbe pripraviti in izobraziti vojake za nova
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delovna mesta, pridobitev višje izobrazbe že med delom v vojski ali večletno vključitev v
pogodbeno rezervo in tako zagotoviti stalen vir dohodka. Dodajata, da je potrebno pri
odhajajočih vojakih odstraniti kakršnokoli sovražnost do vojske kot organizacije, potrebno je
medsebojno sodelovanje, saj drugače vojska pridobi negativno promocijo.

3.4.3 Socialna varnost zaposlenih
Če je cilj vojske doseči lojalno, produktivno in učinkovito osebje, mora vojaška služba kot
področje dela nujno upoštevati celostno skrb za osebje in njihovih družin (Istenič in Hočevar,
2006, str. 215). Odnos zaposlenih v Slovenski vojski kot delovni organizacije je namreč
pomembno povezan z njenim odnosom do njihovega družinskega in zasebnega življenja, pri
čemer SV ne zagotavlja varnosti zaposlitvenega statusa, kar posledično vključuje tudi varnost
drugih članov družine (prav tam, str. 216). Prav tako imajo vojaki v primerjavi z drugimi poklici
manj možnosti dogovarjanja s svojimi nadrejenimi o premakljivem delovnem času, količini
dopusta, možnostih zamenjave delovnega mesta ali prekvalifikacije zaradi potrebe družine.
Občutek podpore pa je na drugi strani moč videti pri deležu pokojninskega in zdravstvenega
zavarovanja (prav tam, str. 223, 224).
Vojaki od svoje delovne organizacije pričakujejo pomoč pri načrtovanju poklicne kariere,
iskanju nove zaposlitve ob prekinitvi delovnega razmerja ter materialno in finančno pomoč za
svoje družine v primeru daljše službene odsotnosti. Raziskave na tem področju kažejo, da
Slovenska vojska vojakom ne daje pričakovane socialne varnosti (prav tam, str. 233). Nalogo
jamstva podpore za osebje in njihove družine prevzema Sindikat vojakov Slovenije (SVS), čigar
glavni cilj je ustvarjanje delovnega okolja za zaposlene v Slovenski vojski, ki bo vsakega
pripadnika zadovoljevalo v službenem in v zasebnem življenju (Statut Sindikata vojakov
Slovenije, 2017).
Odkrili smo, da je za učinkovitost oboroženih sil, v tem primeru delovanja Slovenske vojske
potrebna učinkovita kadrovska politika. Upravljanje s človeškimi viri v vojski je sedaj močno
področje interesa, saj obstoji zavedanje, da bo doseg konkurenčnosti Slovenske vojske kot
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delodajalca na trgu dela, popeljal to isto organizacijo iz trenutne zaposlitvene krize. Ponudba
dela mlademu iskalcu zaposlitve predstavi prvo sliko bodočnosti ter v najvišji meri vpliva na
njegovo odločitev. Zanimanja za tovrstno kariero je med primerno populacijo izredno malo,
spodbudnih dejavnikov pridobivanja in zadrževanja kadra pa kljub stalnemu oglaševanju
ponudbe dela primanjkuje. Potrebno je ugotoviti, kaj bi motiviralo mlade in kako zaposlenim
ponuditi konkurenčno delovno mesto v primerjavi s civilnim trgom dela. To lahko storimo le z
razumevanjem trenutnega vojaškega kadrovskega stanja in zavedanjem potrebe po spremembi.
Organizacija Slovenske vojske mora biti sposobna prilagoditi svojo kadrovsko politiko
zaposlovanja in zadrževanja ob močni povezanosti gospodarskih, političnih, socialnih in
demografskih trendov glede na okolje in čas. Naloga obrambne politike je tako v prvi vrsti
opredelitev ciljev, učinkovito načrtovanje in uravnotežena distribucija virov, pri čemer mora biti
uravnoteženo tudi načrtovanje obrambnega proračuna. Naloga vojske pa je ugotoviti, kako
zaposliti kakovosten kader in oblikovati primerne cilje kadrovske politike, vzpostaviti primerno
strategijo oglaševanja ter razviti potrebne programe popolnjevanja oboroženih sil in tako
povečati število zaposlenih v trenutni zaposlitveni krizi (Močnik, 2018, str. 88). BDP in vrednost
povprečne mesečne plače v Sloveniji iz leta v leto naraščata, zaposlitvene možnosti se
povečujejo, plača slovenskega vojaka pa ostaja enaka. V tem primeru se kadrovska politika ne
prilagaja svojemu okolju in času, s čimer prispeva k pomanjkanju človeških virov in predvsem
interesa mladih, ki dobro plačo uvrščajo med glavne motivacijske dejavnike pri iskanju
zaposlitve. Predvsem je moč čutiti pomanjkanje pehotnih vojakov, v Sloveniji imamo namreč
zadosti pripadnikov častniškega zbora, ciljno razmerje (častnik, podčastnik, vojak) 1 : 2 : 5 pa
naj bi se postopoma doseglo s prehodi med čini, ki bi kot rezultat ustreznejšega vrednotenja
zahtevnosti posameznih dolžnosti lahko potekali v vse smeri. Prav tako je velika problematika
zadržati ustrezen in izobražen kader, ki rad kar hitro zbeži. Potrebno je namreč razumeti, da
dokler Slovenska vojska perspektivnim mladim ne uspe zagotoviti varnosti zaposlitve, socialne
varnosti, ponuditi primerljivega plačnega sistema s civilnim trgom dela ter ponuditi posebne
denarne spodbude in tako slediti strategijam zaposlovanja iz gospodarske sfere, ti ne bodo čutili
pripadnosti organizaciji in na dolgi rok ne bodo reševali kadrovske problematike.
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4 ANALIZA MOTIVIRANOSTI ŠTUDENTOV OBRAMBOSLOVJA ZA
ZAPOSLITEV V SV

4.1 Predstavitev obramboslovja
Obramboslovje opredelimo kot študij z vnaprej določenim programom, kot znanstveno
disciplino, vključeno v temeljno programsko raziskovanje, ter kot stroko, ki se umešča med
družboslovje in vojaško stroko. Predmet proučevanja je tako tisti segment družbe in države, v
katerem se zadovoljuje potreba posameznika in skupnosti po univerzalni varnosti (Malešič,
2013, str. 331). Gre za percepcijo virov ogrožanja varnosti posameznika in družbe ter
vnaprejšnje priprave ali zaščite pred raznovrstnimi pojavi in procesi ter reakcije človeka s
spoznavanjem ogroženosti, ne samo izven sistemskih nasprotij, kot so hude nesreče, ali nasprotij
iz tujine, temveč tudi notranjih nasprotij, kot so socialni odkloni, kriminal, socialna neravnovesja
in neskladnost v razvoju. Tako je obramboslovje dolžno spoštovati vse norme iskanja znanstvene
resnice, ki zajemajo univerzalizem, objektivnost in organiziran skepticizem (Jelušič, 1989, str.
1142). To pomeni, da mora biti obramboslovje odprto, segajoče prek nacionalnih ali državnih
okvirov in preverljivo ter sposobno dvomiti v vse mogoče resnice, pa naj bodo ideološke,
nacionalne ali znanstvene narave. Vede si ravno tako ni moč lastiti, je last vseh in ne sme biti
sama sebi namen, ampak se mora odzivati na izzive iz okolja (Malešič, 1996, str. 141).
Na spletni strani Katedre za obramboslovje, sestavnega dela Fakultete za družbene vede, je študij
obramboslovja predstavljen kot interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o
sodobnih grožnjah varnosti in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni.
Diplomanti programa so tako civilni strokovnjaki za varnostne in obrambne zadeve, katerih
splošna civilizacijska znanja so utemeljena v družboslovju, zlasti v politični znanosti, sociologiji,
komunikologiji, kulturologiji in antropologiji, specialistična znanja pa segajo na področje
obramboslovnih, varnostnih in vojaških ved (Katedra za obramboslovje, b. d.).
Program tako omogoča pridobitev raznolikih kompetenc, kot so analitičnost, komunikativnost,
reševanje konfliktov, znanje tujih jezikov pa tudi sposobnost razumevanja, analize,
predstavljanja in reševanja problemov oboroženih konfliktov, terorizma, naravnih in drugih
nesreč, kibernetskih groženj, sistemskih nepravilnosti ipd. (Katedra za obramboslovje, b. d.).
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Študentom je na posamezni stopnji študija omogočen tudi odhod na mednarodno študijsko
izmenjavo, na kateri se poleg akademskih znanj pridobi tudi občutek umeščenosti lastne stroke v
širši prostor (prav tam).

4.2 Razvoj študija
Študij obramboslovja, sprva znan kot študij splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, je
bil prvič izveden leta 1975/76 na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo,
razvit kot produkt tedanje varnostne in obrambne doktrine ter uveden s prizadevanjem k novemu
strokovnemu in znanstvenemu interdisciplinarnemu področju. Izvajanje študija na tej fakulteti je
obramboslovju omogočilo črpanje teoretskih, metodoloških in empiričnih spoznanj drugih
družbenih ved, kot so sociologija, politične vede, psihologija, ekonomija, zgodovina in
komunikologija. Razvoj obramboslovja kot vede določajo opredelitev predmeta proučevanja,
vzpostavljanje teoretskih konceptov in izbor ustreznih metod kot podlage za kabinetno in
empirično raziskovanje, ponotranjenje načel znanstvenega delovanja in norm akademskega
habitusa, oblikovanje avtonomnega, vendar ustvarjalnega odnosa do okolja, predvsem do
politike in obramboslovne prakse ter iskanje refleksije svojih teoretskih in empiričnih spoznanj v
mednarodnem akademskem okolju (Malešič, 2013, str. 330).
Študij se je moral sprva soočiti z marsikaterim problemom, kot so podcenjevanje, odpori,
pomanjkanje učilnic, denarja, ustreznih akademskih kadrov in literature ter strahom pred
možnostjo militarizacije fakultete. Izvor slednjega prihaja iz časa Jugoslovanske ljudske armade
(JLA) in njenega odklonilnega stališča do ideje, da bi šolanje civilnih obrambnih strokovnjakov
prevzele vojaške akademije zaradi ideoloških, političnih in finančnih dejavnikov, na koncu pa je
le-ta dala pobudo, da se študij ustanovi na civilnih univerzah. Čutiti je bilo voljo po vplivu na
študijske programe, ki naj bi bili prorežimsko ideološko poenoteni, pretežno naravoslovnotehnično naravnani in naj bi vsebovali predmete iz strokovnih vojaških področij. Izdala je tudi
posebne učbenike za večino predmetov, ki jih je določila federacija in so jih uporabljali na
vojaških akademijah. Študij je bil že v samem začetku precej družboslovno naravnan, njegova
izvedba je potekala sosledno v slovenskem jeziku, strokovne vojaške predmete so izvajali
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slovenski častniki. Osamosvojitev je na tem področju povzročila korenite spremembe ureditve,
tako da so večino obramboslovnih predmetov prevzeli učitelji in asistenti, ki so končali
magistrski in doktorski študij obramboslovja. V tem času je samostojna in neodvisna Slovenija
izkazovala velike potrebe po obramboslovnem znanju tako v vojaških strukturah Teritorialne
obrambe in kasneje Slovenske vojske kot na civilnem področju, na področju varstva pred
nesrečami in civilni obrambi ter drugih strukturah nacionalnovarnostnega sistema. Pomembno za
obramboslovje kot vedo je njegova praktična uveljavitev v procesu sodelovanja še posebej z
Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko, saj mu je uspelo razviti objektivno znanstveno
presojo varnostne politike in sistema. To sodelovanje zajema predvsem pripravo posebnih
programov za potrebe Slovenske vojske, redno sodelovanje profesorjev na tečajih in
konferencah, ki jih pripravi ministrstvo (Malešič, 2013, str. 331−339).
Zanimanje za študij je bilo veliko, prav tako je na podiplomski ravni uspešno potekal
specialistični, magistrski in doktorski študij obramboslovja. Diplomante smo tako lahko srečavali
na najvišjih državnih in političnih položajih, v diplomaciji, Slovenski vojski, upravi,
raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah in drugje (Malešič, 2013, str. 332).
Obramboslovni študij je v sklopu Fakultete za družbene vede, tako kot mnogo drugih
izobraževalnih ustanov v Sloveniji, v začetku novega tisočletja sprejel vključitev v prenovo
študijskih programov skladno z Bolonjsko deklaracijo. Tako je vse do leta 2012 ponujal štiriletni
študij prve stopnje, vojaškega ali splošnega modula ter enoletni magistrski študij treh modulov,
splošnega, vojaško-strateškega ter študija mednarodne varnosti (Malešič, 2013, str. 332, 333). Pri
tem se je splošni modul redno izvajal vsako leto, vojaški se je razpisal v skladu s potrebami na
trgu delovne sile. Slednja oblika modula je v prvem letniku sicer ponujala enak učni program s
splošnim modulom, že ob koncu istega letnika pa so se študentje, če so to želeli, udeležili
vojaške prakse v organizaciji Slovenske vojske. Po končani praksi je sledil vpis v drugi letnik
študija, v katerem se je programsko že občutilo razlike med splošnim in vojaškim modulom. V
vojaški modul so se navadno vpisali kandidati, ki sta jih zanimala vojska in vojaško delo, prav
tako pa so izkazali interes za kasnejšo zaposlitev kot vojaški kader. Vsebine vojaškega modula
so bile posebne, dodani so bili bolj specifični vojaški predmeti, pri vsakem predmetu je sodeloval
vojaški strokovnjak Slovenske vojske (Prebilič, 2008).
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Leta 2012 je Slovenska vojska odpovedala pogodbo o nadaljnjem sodelovanju pri izvajanju
vojaškega modula, ki je predstavljal priložnost za tiste mlade državljane, ki jih zanima poklic
vojaškega častnika, da se teoretično in strokovno pripravijo na kasnejše šolanje na Šoli za
častnike in na sprejem ožjih strokovnih vojaških znanj in veščin (Malešič, 2013, str. 332, 333).
Prve raziskave so se na obramboslovnem področju pričele izvajati v začetku osemdesetih let
prejšnjega stoletja z ustanovitvijo Obramboslovnega raziskovalnega centra (ORC) leta 1985. Pri
ciljnem razvojnem raziskovanju, navadno za potrebe Ministrstva za obrambo, je obramboslovje
sodelovalo z drugimi znanstvenimi vedami. Danes raziskovanje na tem področju poteka
predvsem v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, temeljnih in aplikativnih ter
evropskih projektov, kot namen strokovnega vodila oblikovalcem varnostne politike ter
mednarodnega sodelovanja, kjer lahko raziskovalci sodelujejo tudi s tujimi inštituti in izvajajo
raziskave za mednarodne organizacije ali vlade tujih držav (Malešič, 2013, str. 333, 334).
Analitiki vojaškega šolstva delijo vojaško izobraževanje v splošnem na dva modela:
konvergentnega in divergentnega. Prvi se približuje civilni družbi in se vključuje v njene
aktivnosti, prevladujoči del učiteljskega kadra so profesorji s civilnih univerz, predmeti so po
naravi večinoma civilni, vojaško urjenje pomeni manjši del izobraževalnega procesa, diploma je
povsem priznana v civilnem okolju, drugi je bistveno bolj zaprt, predavatelji so večinoma iz
vojaških vrst, predmeti večinoma pokrivajo vojaške teme, vojaško urjenje je pomemben del
izobraževalnega procesa, diploma nima veljave zunaj vojaške organizacije, med študijem poteka
intenzivna vojaška socializacija. Po ukinitvi vojaškega modula študij idealno pripada
konvergentnemu modelu, izobraževanje častnikov pa se bistveno bolj nagiba v smer
divergentnega modela. Obstoji ugoden dolgoročni vpliv konvergentnega modela izobraževanja
častnikov na razvoj civilno-vojaških razmerij, saj preprečuje da bi vojska postala vase zaprta
družbena institucija. Obramboslovje je tako na ta način nekakšna povezava med civilno in
vojaško sfero družbe, to vlogo pa zadnje čase zaradi spremembe njegove izvedbe počasi izgublja
(Malešič, 2013, str. 340, 341).
Vedno bolj opazno je tudi nesorazmerje med rastjo obrambne organizacije, ki količinsko in
kakovostno raste, ter obramboslovjem na drugi strani, ki naj bi zadovoljevalo njene potrebe po
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kadrih ter jo analitično spremljalo, kadrovsko pa se je prepolovilo (Malešič, 1996, str. 144). Na
slovenskem primeru se od kandidatov za častnike Slovenske vojske sprva praviloma pričakuje
izobrazba na različnih civilnih fakultetah, ta znanja pa se potem znotraj izobraževanja v
Slovenski vojski nadgradijo s specifičnimi strokovnimi vojaškimi znanji in veščinami. Malešič
(2013, str. 340) predlaga nadgraditev takšnega modela tako, da bi obramboslovne vsebine
kandidati za častnike Slovenske vojske poslušali že v času študija na civilnih univerzah, ne glede
na izbrano smer študija. Po mnenju Jelušičeve (prav tam, str. 340, 341) se s strukturno
profesionalizacijo Slovenske vojske in njeno vključenostjo v Nato in EU povečuje potreba po
dobro civilizacijsko izobraženih, specialistično vojaško usposobljenih in tudi veščinsko
pripravljenih pripadnikih vojske, kar je bil takrat tudi temeljni razlog za uvedbo vojaškega
modula.

4.3 Cilji in namen raziskave
Glavni cilj kvantitativne raziskave je bil s pomočjo anketnih vprašalnikov ugotoviti namere ter
motiviranost študentov obramboslovja, vpisanih v študijskem letu 2017/2018, za zaposlitev v
Slovenski vojski. Študenti so izrazili razloge za vpis na ta študij, nakazali zadovoljstvo z njegovo
izvedbo, ocenili ugled posameznih vojaških poklicev ter delovanje Slovenske vojske kot
organizacije. Raziskava je prav tako pokazala, kateri dejavniki študente najbolj motivirajo pri
iskanju zaposlitve tako na splošnem kot na vojaškem trgu dela ter kako učinkovito kadrovsko
politiko po mnenju anketirancev vodi Slovenska vojska. Nenazadnje smo ugotovili tudi, kolikšen
delež študentov je bil vključen v katerokoli obliko sodelovanja med vojsko in civilnim okoljem
(prostovoljno služenje vojaškega roka, vojaški tabor, MORS in mladi) ter koliko ta predhodni
stik z vojsko vpliva na pripravljenost študentov, da se v sedanji zaposlitveni krizi Slovenske
vojske odločijo za vojaško kariero.

4.4 Vzorec, metode in izvedba raziskave
Vzorec je strukturiran na študentih obramboslovja (študij Politologija – obramboslovje na prvi
stopnji in študij Obramboslovje na drugi stopnji), katerih rezultate smo v večini primerih med
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seboj primerjali po spremenljivki – letnik študija (štirje letniki dodiplomskega in letnik
podiplomskega študija – magisterij). Predpostavljamo, da bo letnik študija v zadostni meri
nakazoval generacijski odnos študentov do Slovenske vojske kot organizacije, vodenja njene
kadrovske politike ter ne nazadnje interesa pripadnosti.
Ankete so bile v mesecu maju leta 2018 razdeljene osebno med študenti študijskega letnika
2017/2018. Da bi dosegli čim boljše možnosti primerjave po omenjeni spremenljivki, ni večjega
odstopanja števila anketiranih v posameznem letniku. Tako je v vzorcu skupno 60 študentov, 14
študentov 1. letnika, 12 2. letnika, 13 3., 13 študentov 4. letnika in 8 študentov podiplomskega
študija (glej Sliko 4.1). V vzorec sem vključila tudi študenta, poklicnega vojaka Slovenske
vojske (v nadaljevanju intervjuvanec), ki je vzporedno vpisan v dodiplomski študij smer
Politologija – obramboslovje in zaposlen v Slovenski vojski v formaciji gardista (pred tem v
formaciji vojaka pehotnika). Odgovori, pridobljeni s kvalitativno raziskavo s pomočjo
strukturiranega intervjuja (glej Prilogo B), so primerjalno analizirani z ugotovitvami anketnega
vprašalnika kvantitativne raziskave (glej Prilogo A).
Slika 4.1: Vzorec populacije po letniku študija in spolu

Največ študentov, vpisanih na študij, prihaja iz osrednjeslovenske regije. Iz Slike 4.2 je razvidno,
da interes po tej izobrazbi zavzema celotno Slovenijo, kar lahko pripišemo nekonkurenčnosti
tovrstnega študijskega programa v primerjavi z drugimi.
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Slika 4.2: Vzorec populacije po regiji stalnega prebivališča

4.5 Razlogi za vpis na študij obramboslovja in zadovoljstvo z izvedbo
Ker smo se v diplomski nalogi izrazito dotaknili tematike obramboslovja kot študija za potrebe
vojaške organizacije po dobro izobraženih, usposobljenih in pripravljenih pripadnikih, se je
zdelo smiselno, da od anketiranih izvemo, kateri so bili glavni motivacijski dejavniki za tovrstno
izobrazbeno odločitev in v kolikšni meri je študijski program izpolnil pričakovanja.
Iz Tabele 4.1 je razvidno, da so anketirani za glavno obliko motiva pri vpisu v študij
obramboslovja izpostavili zanimiv program študija, ki je prosto dostopen na spletni strani
Fakultete za družbene vede in podrobneje vsako leto predstavljen v sklopu informativnih dni.
Zelo pozitivno in vzpodbudno za kader je spoznanje, da zanimivemu programu sledi želja po
zaposlitvi znotraj obrambnega sistema. To izpostavlja dejstvo, da se študij obramboslovja enači s
poklicno izbiro in karierno potjo znotraj obrambnega kadra in da se posamezniki ob vpisu tega
zavedajo. Sledijo motivi, kot so priporočilo znanca ali prijatelja ter nadaljnje izobraževanje za
možnost napredovanja znotraj obrambnega kadra, kar ob došolanju velja za vse, željne
častniškega čina. Intervjuvanec prav tako izpostavlja zanimanje za vojaško-politične dogodke v
zgodovini in s tem program študija kot bistven motivacijski dejavnik za izbiro tovrstnega študija.
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Tabela 4.1: Motivacijski dejavniki pri vpisu na študij obramboslovja glede na letnik študija (v
odstotkih)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
želja po zaposlitvi znotraj obrambnega kadra

21,4

50,0

15,4

15,3

25,0

nadaljnje izobraževanje, za možnost napredovanja

-

8,3

15,4

-

12,5

ugled študija

-

8,3

-

-

-

50,0

33,4

46,2

69,2

50,0

-

-

-

15,3

-

priporočilo znanca, prijatelja ...

7,1

-

23,0

-

12,5

nisem bil/a sprejet/a na željen študij

14,4

-

-

7,7

-

drugo

7,1

-

-

-

-

zanimiv program študija
priložnost mednarodnega sodelovanja

Vsi anketirani so nato ocenili, v kolikšni meri je študij izpolnil oziroma izpolnjuje njihova
pričakovanja. Rezultati so pri večini pokazali, da študij deloma izpolnjuje pričakovanja,
popolnoma pa izpolnjuje pričakovanja večini anketiranim 3. letnika študija (glej Tabelo 4.2). Na
študiju ni študentov, ki jim študij ni izpolnil pričakovanj, zavedajoč da so dotični po vsej
verjetnosti že spremenili smer študija ali prekinili z univerzitetno izobrazbo. Za intervjuvanca je
študij v veliki meri izpolnil vsa pričakovanja, še posebno v sklopu obramboslovnih predmetov.
Izpostavlja pa razočaranje nad manjšim deležem naravoslovnih predmetov, ki so po njegovem
mnenju zastavljeni na prezahtevni ravni glede na usmeritev samega študija.

Tabela 4.2: Mera izpolnitve pričakovanj študija obramboslovja glede na letnik študija (v
odstotkih).

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
ne izpolnjuje

-

-

-

-

-

deloma izpolnjuje

35,7

58,3

46,2

61,5

87,5

popolnoma izpolnjuje

64,3

41,7

53,8

38,5

12,5
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4.6 Ugled in delovanje Slovenske vojske
Da bi bolje spoznali, kakšno mnenje imajo študenti obramboslovja o vojaških poklicih in
Slovenski vojski nasploh, je bilo vključeno vprašanje o mnenju anketiranih o ugledu vojaški
poklicev. Ugled glavnih vojaških poklicev in Slovenske vojske so anketirani ocenili na lestvici
od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled. Iz Tabele 4.3 je tako moč
razbrati, da se ugled Slovenske vojske povprečno ocenjuje med 4, 5 in 6, podobno ocenjujejo
ugled poklica navadnega vojaka, pri čemer vrednosti ne odstopajo veliko od povprečja. Pri
poklicih podčastnika in častnika se vrednosti po večini zvišujejo za eno vrednost. Zanimivo je
spoznanje, da študenti nižjih letnikov v povprečju ugled Slovenske vojske in vojaških poklicev
vrednostno ocenjujejo višje kot višji letniki, kar je predvsem vidno s primerjavo ocen študentov
1. letnika in podiplomskega študija. V anketni vprašalnik je bila vključena tudi ocena poklica
vojaškega uslužbenca v SV ter poklica civilnega osebja v SV, katerih rezultatov zaradi
prevelikega odklona ni bilo moč analizirati.
Tabela 4.3: Mnenje študentov obramboslovja o ugledu vojaških poklicev in Slovenske vojske
(povprečna ocena od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
ugled SV

5,4

5,1

4,8

4,5

6,0

poklic vojaka

5,1

5,7

4,2

4,5

3,9

poklic podčastnika

6,9

6,6

5,6

5,8

5,4

poklic častnika

7,9

7,3

6,9

7,0

6,1

Od anketiranih sem poleg ugleda želela tudi osebno mnenje glede samega delovanja Slovenske
vojske. V Tabeli 4.4 vidimo, da je v povprečju ponovno najpogostejši odgovor srednje vrednosti,
v tem primeru da delovanje ni niti slabo niti dobro. Višji letniki so se v primerjavi z nižjimi bolj
množično nagibali k slabem delovanju, medtem ko je predvsem pri študentih 1. letnika razvidno,
da je več posameznikov ocenilo delovanje kot dobro.
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Tabela 4.4: Mnenje študentov o delovanju Slovenske vojske (v odstotkih)
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
zelo slabo

-

25,0

-

7,7

12,5

slabo

21,4

33,3

15,4

38,5

50,0

niti slabo, niti dobro

50,0

33,3

61,5

46,1

25,0

dobro

28,6

8,3

23,1

7,7

12,5

-

-

-

-

-

zelo dobro

4.7 Motivacijski dejavniki
Ker je glavna tema diplomske naloge motiviranost študentov obramboslovja za zaposlitev v
Slovenski vojski ob trenutni zaposlitveni krizi in je nalogi namenjeno tudi teoretsko poglavje na
to temo, sem se odločila raziskati, katere oblike motivacije anketirani pri iskanju zaposlitve
najbolj cenijo in jim posledično pustijo vpliva na poklicno izbiro. Tako je v anketnem
vprašalniku zasnovano vprašanje na osnovi motivatorjev na splošnem/civilnem trgu ter na
specifičnem primeru Slovenske vojske, da bi ugotovili, če kandidati od Slovenske vojske kot
delodajalca pričakujejo enako ponudbo dela kot od kateregakoli delodajalca na trgu dela.
Dobra plača velja za daleč najpomembnejšo obliko motivacije na splošnem trgu dela (34,2 %)
(glej Sliko 4.3), sledijo dejavniki, kot so dobri delovni pogoji (22,5 %), dobri medsebojni odnosi
na delovnem mestu (11,7 %) ter možnost napredovanja (16,7 %), ki so ga kot pomemben motiv
prepoznavali predvsem študenti podiplomskega študija ter višjih letnikov. Ti opazno nižje
vrednotijo začetno vrednost plače, v kolikor se bo ta v prihodnosti lahko povišala kot posledica
napredovanja na delovnem mestu.
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Slika 4.3: Najpomembnejše oblike motivacije ob iskanju zaposlitve na civilnem trgu dela

Študenti obramboslovja za najpomembnejšo obliko motivacije za zaposlitev v Slovenski vojski
prav tako naštevajo dobro plačo (16,7 %), cenijo pa sicer tudi, da je tovrstno delo zanimivo in
dinamično (17,2 %) (glej Sliko 4.4). Možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti (9,8 %) je bil
pogostejši odgovor študentov nižjih letnikov, medtem ko ga starejši niso prepoznavali kot motiv.
Sledijo dejavniki, ki napovedujejo bolj tradicionalne vrednote zaposlenih v vojaških ustanovah,
kot so ljubezen do države (7,5 %), motiv, ki je predvsem prepoznan pri študentih 1. letnika, ter
tovarištvo in pripadnost skupini (10,9 %), pogost odgovor študentov 2. in 3. letnika. Zanimivo je,
da je najnižje na lestvici motivacijskih oblik prav možnost hitrega napredovanja, ki je na
splošnem trgu dela veljala za enega izmed najpomembnejših dejavnikov. To dokazuje, da mladi,
sodeč po teoretskih spoznanjih iz prejšnjih poglavij, pravilno zaznavajo politiko napredovanja in
nagrajevanja v Slovenski vojski, ki bi jo bilo potrebno glede na želje motiviranja mladih
spremeniti.
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Slika 4.4: Najpomembnejša oblika motivacije za zaposlitev v Slovenski vojski

Kar je pričakovano in na primeru anketnih vprašalnikov tudi dokazano, je plača eden izmed
glavnih dejavnikov, ki zaposlitev ali naredijo privlačno za iskalca ali pa se bo ta odločal med
drugimi, bolje plačanimi zaposlitvami, sem se odločila povprašati študente obramboslovja,
kolikšna bi morala biti po njihovem mnenju začetna (neto) plača poklicnega vojaka, da bi bil na
trgu dela ta poklic konkurenčen. Trenutna (neto) plača vojaka v Slovenski vojski znaša 700,71
evrov za vojake s IV. stopnjo izobrazbe ter 726,98 evrov za vojake s V. stopnjo izobrazbe.
Študenti obramboslovja bi vrednost povprečno zvišali na 1000 do 1050 evrov mesečno, kar
pomeni 30 % povišek (glej Tabelo 4.5).
Tabela 4.5: Povprečna vrednost začetne (neto) plače navadnega poklicnega vojaka v Slovenski
vojski glede na letnik študija, ki bi po mnenju študentov vplivala na povečanje interesa za
zaposlitev v Slovenski vojski (v evrih)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
plača (neto)

1050

1000

1000

1050

1050
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4.8 Kadrovska politika Slovenske vojske
Kot je bilo napovedano v predstavitvi Slovenske vojske kot delodajalca v trenutni zaposlitveni
krizi, so bili v anketni vprašalnik vključeni glavni cilji in načela, ki so po mnenju Bos-Bakxa
(2003, str. 92, v Vegič, 2006, str. 68) poglavitni za vodenje učinkovite kadrovske politike
oboroženih sil. Študente obramboslovja sem tako prosila, naj ocenijo, v kolikšni meri Slovenska
vojska po njihovem mnenju sledi tem ciljem in načelom, pri čemer pomeni 1 – ne sledi, 2 –
deloma sledi in 3 – popolnoma sledi. V Tabeli 4.6 je vidno, da Slovenska vojska po mnenju
študentov obramboslovja večini sledi deloma, izpostavljam le opaznejše izjeme. Skladnost
kadrovske strukture z modernimi oboroženimi silami ter ugoden položaj na trgu delovne sile sta
točki, ki po mnenju anketiranih na slovenskem primeru nista doseženi, kar pomeni, da so po
mnenju študentov to področja, na katerih Slovenska vojska trenutno najbolj zaostaja.
Tabela 4.6: Povprečna ocena kadrovske politike Slovenske vojske po mnenju študentov
obramboslovja glede na letnik študija (1 – ne sledi, 2 – deloma sledi, 3 – popolnoma sledi)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
zagotovitev možnosti za dobre delovne pogoje

1,9

1,9

2

1,9

1,5

delo, ki je izziv posameznikovim sposobnostim in
omogoča zadostitev

2,5

2

2,2

1,8

1,5

skladnost kadrovske strukture z modernimi
oboroženimi silami

1,8

2

1,6

1,,4

1,25

ugoden položaj na trgu delovne sile

1,3

1,7

1,8

1,2

1,25

varnost zaposlitve znotraj in zunaj organizacije

2,2

2,1

2,1

2

1,75

socialna politika, ki upošteva potrebo po
usklajevanju službenega in zasebnega življenja

2,3

1,9

2

2,2

1,9

jamstvo učinkovite podpore za osebje (in njihove
družine)

2,3

2,25

2,1

1,6

1,75

Kadrovsko politiko Slovenske vojske je ocenil tudi intervjuvanec, ki iz lastnih izkušenj meni, da
je zagotavljanje dobrih delovnih pogojev in dela, ki predstavlja izziv posameznikovim
sposobnostim in omogoča zadostitev, v veliki meri odvisni od poveljujočega na ravni čete, ki
ustvarja klimo in pogoje za delo. Pri slednjem izpostavlja, da je veliko različic del znotraj
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Slovenske vojske in je tako posameznik hitro lahko ujet znotraj enote, ki mu ne ustreza. Tako
mnogi opazno ne opravljajo svojega dela z zadovoljstvom. Povsem neustrezna se mu v tej
povezavi zdi politika pridobivanja in zadrževanja kadra, saj v veliko primerih zazna, da vojska
ne upošteva vojakovih interesov in izobrazbe pri razporeditvi v formacije, ter vojaka ne
obravnava na način, da bi mu omogočila željeno poklicno kariero, temveč ga uporabi za svoje
cilje in nato ob priliki izvrže iz sistema. Na skladnost kadrovske politike z modernimi silami v
največji meri po njegovem mnenju vpliva članstvo v Natu, ki prisili da vsaj v teoriji oblikujemo
lastne oborožene sile v modernem duhu, vendar pa smatra da je ta transformacija Slovenske
vojske občutno izgubila svoj zagon v času recesije, sedaj pa jo je ponovno ustavila zaposlitvena
kriza.
Intervjuvanec meni, da Slovenska vojska nima ugodnega položaja na trgu delovne sile in tako ni
konkurenčna, saj si vojak po njegovo glede na specifičnost dela predvsem zasluži boljše plačilo,
ugodnosti in tudi pogoje zaposlitve. Dejstvo, da zaposlitev poteka le preko pogodb za določen
čas in le do dopolnjenega 45. leta starosti, šteje kot zelo neprivlačno za mladega iskalca
zaposlitve. Varnost zaposlitve znotraj organizacije obstoji, dokler posameznik ne odstopa od
vnaprej predpisanih pravil za kandidata, zunaj organizacije pa je odvisna od posameznikove
izobrazbe. Za področje usklajevanja službenega in zasebnega življenja intervjuvanec meni, da je
urejeno s predpisi ter odvisno od samega odnosa med nadrejenim in podrejenim, jamstvo
učinkovite podpore osebam in njihovim družinam pa nudijo v slovenskem primeru sindikati.

4.9 Interes študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski
Temeljni cilj diplomske naloge in raziskave je bil ugotoviti, kolikšen je interes med študenti
obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski. Zdelo se je pomembno, da odgovore analiziram
z vplivom spremenljivke – letnika študija anketirancev, ki pokaže, ali obstaja kakšna
generacijska povezanost med odgovori oziroma ugotovim, ali interes skozi čas študija narašča ali
upada. V Tabeli 4.7 opazimo, da se študenti nižjih letnikov številčneje nagibajo k srednji,
dokajšnji in veliki zainteresiranosti, medtem ko je pri višjih letnikih moč opaziti večje število
nezainteresiranih ali manj zainteresiranih študentov.
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Tabela 4.7: Osebna zainteresiranost študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski
glede na letnik (v odstotkih)

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik magisterij
sploh nisem zainteresiran/a

skupaj

-

8,4

7,7

23,1

12,5

10,0

sem manj zainteresiran/a

35,7

25,0

38,4

30,7

75,0

38,3

sem srednje zainteresiran/a

42,9

33,4

23,1

23,1

12,5

28,3

sem dokaj zainteresiran/a

21,4

16,6

15,4

23,1

-

16,7

sem zelo zainteresiran/a

-

16,6

15,4

-

-

6,7

Ker se je predvidevalo, da bodo študenti, ki so s Slovensko vojsko v preteklosti že sodelovali,
bolj zainteresirani za zaposlitev, sem obe spremenljivki skupaj analizirala v Tabeli 4.8. Rezultati
kažejo, da na primeru anketiranih ni opaziti odvisnosti med vrsto sodelovanja s Slovensko vojsko
in interesom študentov za zaposlitev v njej. Posamezniki so pokazali majhen in velik interes tako
po projektih MORS in mladi, vojaških taborih in prostovoljnem služenju vojaškega roka.
Tabela 4.8: Osebna zainteresiranosti študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski
glede na predhodno sodelovanje z njo

sploh nisem
sem manj
zainteresiran/a zainteresiran/a

sem srednje
sem dokaj
sem zelo
zainteresiran/a zainteresiran/a zainteresiran/a

MORS in mladi

1

-

1

-

1

vojaški tabor

4

8

4

5

4

PSVR

1

1

-

-

1

Intervjuvanec meni, da je interes študentov obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski tako
majhen, ker imajo le-ti znotraj obrambnega sektorja ter tudi širše na trgu dela ogromno boljših
alternativ. Dodaja, da je med kolegi opaziti, da je interes sprva v nižjih letnikih študija veliko
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bolj zaznan, kar je v veliki meri posledica idealistične predstave o delu častnika Slovenske
vojske, kakor se realizira kasneje.
Sam je takoj po maturi in pred vpisom na študij obramboslovja poletje preživel na prostovoljnem
služenju vojaškega roka v Bohinjski Beli, kjer so ga prav kakovost ekipe inštruktorjev in
zanimive vsebine motivirale za kasnejšo zaposlitev.

4.10 Primernost diplomantov obramboslovja za častniški poklic
Študija na primeru Slovenije kaže, da pridobivanje častnikov na splošno ni težavno, saj imajo ti v
družbi še vedno velik ugled, možnosti dolgoročne zaposlitve, boljšega zaslužka in dodatnega
izobraževanja pa še spodbudo k odločitvi za častniški poklic (Tresch, 2008, str. 230−236). Kljub
pomanjkanju predvsem navadnih vojakov je bilo z anketnim vprašalnikom moč ugotoviti, da
študenti obramboslovja v večini niso pripravljeni opravljati tega poklica, saj se zanj počutijo
preveč izobražene in tako segajo po višjih činih. Pa so po končanem študiju primerni za poklic
častnika?
Najprej je potrebno poudariti, da so vsi anketirani vpisani na splošni študij, saj je bil vojaški
modul ukinjen leta 2012, in so del konvergentnega vojaškega izobraževanja, kjer so prevladujoči
del učiteljskega kadra profesorji s civilnih univerz, predmeti so po naravi večinoma civilni,
vojaško urjenje je manjši del izobraževalnega procesa, diploma pa je v civilnem okolju povsem
enakopravno priznana z diplomami drugih študijskih smeri.
Kljub temu je veliko anketiranih (predvsem nižjih letnikov), ki menijo, da je študent
obramboslovja po končanem študiju dovolj usposobljen in s tem primeren za poklic častnika v
Slovenski vojski. Drugi prepoznavajo konvergentnost izobraževanja in poudarjajo, da študij
splošnega modula nima dovolj specifičnega vojaškega znanja, ki se ga pridobi na častniški šoli,
diplomant pa tako ni v psihofizični pripravljenosti, potrebni za tak poklic.
Podobno meni tudi intervjuvanec, ki ugotavlja, da noben študent civilne fakultete ni po
končanem študiju dovolj usposobljen za poklic častnika, saj ni dovolj vpeljan v specifike
vojaškega okolja. Študent obramboslovja ima sicer na področju teoretičnega znanja odlično
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podlago, da postane dober častnik, v celotnem procesu pa manjka neka vmesna faza, ki bi
takšnega kandidata spremenila v dobrega častnika, ki bi znal ustrezno razmišljati in bi razumel
organizacijo Slovenske vojske.
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5 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo analizirali trenutno krizo vojaškega kadrovskega stanja in izpostavili
dejavnike, ki po mnenju študentov obramboslovja prispevajo k šibki politiki virov. Trajnejša
kriza ima lahko resne negativne dolgoročne posledice ne le za kader, temveč za celoten koncept
nacionalne varnosti. Ponovno se prepoznava potreba po uravnoteženem dolgoročnem
obrambnem načrtovanju, ki bi postavilo jasne obrambne cilje, ustrezno distribuiralo vire za
dosego načrtovanih ciljev, pri čemer bi moralo imeti učinkovito upravljanje s človeškimi viri v
vojski in uspešnost kadrovske politike v tem trenutku osrednjo vlogo.
Mlade je potrebno motivirati za sodelovanje s Slovensko vojsko s pomočjo dobre strategije
oglaševanja, splošnega družbenega ugleda, zanesljivosti in zanimivosti ponudbe dela ter drugih
spodbudbujevalnih dejavnikov. Dobra plača, možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti,
zanimivo in dinamično delo in okolje, tovarištvo in pripadnost skupini ter ljubezen do države so
glavni motivatorji študentov obramboslovja za zaposlitev v vojski. Kljub temu je interes za
zaposlitev v Slovenski vojski zaskrbljujoče majhen. Hipotezo “študenti obramboslovja
Slovenske vojske ne bodo rešili trenutne zaposlitvene krize pridobivanja kadra, saj je interes za
tovrstno zaposlitev premajhen” se potrdi. Le 23,4 % anketiranih občuti močan ali dokajšen
interes za zaposlitev v Slovenski vojski, 28,3 % je srednje zainteresiranih, nekaj pod polovico pa
manj ali nikakor zainteresiranih za tovrstno poklicno izbiro. Preverjano je bilo tudi, ali so tisti, ki
so do izpolnitve vprašalnika že sodelovali s Slovensko vojsko (vojaški tabor, projekt MORS in
mladi, prostovoljno služenje vojaškega roka), za zaposlitev pokazali večji interes od ostalih, pri
čemer ni bilo opaziti korelacije med danima spremenljivkama. Študenti, ki so na tak način
sodelovali so sedaj ali zelo zainteresirani ali pa popolnoma nezainteresirani. Nasprotno je sicer
nakazala kvalitativna raziskava, v kateri je poklicni vojak predhodno sodelovanje s Slovensko
vojsko v obliki prostovoljnega služenja vojaškega roka označil za ključno pri njegovi poklicni
izbiri. Pri manj zainteresiranih je bilo moč ugotoviti tudi slabše mnenje glede splošnega ugleda
vojaških poklicev ter ugleda Slovenske vojske, za slabo pa so opredelili tudi delovanje Slovenske
vojske.
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Študenti obramboslovja opažajo, da mora Slovenska vojska za zagotavljanje boljše kadrovske
politike okrepiti svoj položaj na trgu delovne sile in doseči večjo skladnost kadrovske strukture z
modernimi oboroženimi silami, ki trenutno uspešneje pridobivajo in zadržujejo svoj kader.
Slovenija se je bila zaradi članstva v Natu ter večjo skladnost z modernimi oboroženimi silami
do neke mere prisiljena transformirati, danes pa se čuti, da je ta ista transformacija prekinjena, in
sicer kot posledica zaposlitvene krize, ki trenutno onemogoča njeno napredovanje. Prav tako je
potrebno zagotoviti potrebne možnosti za dobre delovne pogoje, mladim omogočiti varnost
zaposlitve znotraj in zunaj organizacije predvsem po poteku delovne pogodbe ter graditi na
socialni politiki, ki upošteva potrebo po usklajevanju službenega in zasebnega življenja, ter
učinkoviti podpori za osebje in njihove družine.
Študenti menijo, da bi morala Slovenska vojska plačo poklicnega vojaka, ki velja za glavnega
motivatorja tako na splošnem kot vojaškem trgu dela, povišati za 30 %, da bi med mladimi v
Sloveniji vzpodbudila interes za tovrstno zaposlitev. Obstoji namreč povezanost med
zaposlovanjem in zadrževanjem vojaške delovne sile in gospodarskimi/ekonomskimi dejavniki.
Posebne denarne spodbude in primerljiv plačni sistem s civilnim trgom dela sta potrebna za
začetno motiviranost kandidatov. Pozornost je potrebno preusmeriti k plačni politiki, dopolnjeni
z različnimi oblikami nedenarnih ugodnosti, karierni poti z možnostjo napredovanja in dodatnega
izobraževanja ter usposabljanja in družinski podpori, ki temelji na usklajevanju službenih
obveznosti z družinskim življenjem. Da bi postala bolj konkurenčen delodajalec, bi Slovenska
vojska morda morala omiliti nekatere vstopne omejitve ter narediti ponudbo dela zanimivejšo ter
privlačnejšo. Daleč največja količina zavrnjenih vlog kandidatov za pripadnike ima dvojno
državljanstvo, kar še danes ni sprejemljivo za vstop v Slovensko vojsko. Ponudba dela pa iskalcu
zaposlitve na trgu dela nikoli ne bo primerljiva s civilnim sektorjem, dokler pripadniki ne bodo
imeli možnosti zaposlitve za nedoločen čas ter ponudbo poklicne kariere, znotraj katere bo
prehod iz Slovenske vojske v civilno okolje podprla država. Tudi hipotezi, da so “razlogi za
nezainteresiranost študentov obramboslovja za delo v Slovenski vojski posledica njene
nekonkurenčnosti na trgu delovne sile” in da bi “spodbudni dejavniki, kot je višja plača, varnost
zaposlitve (možnost zaposlitve za nedoločen čas) in socialna varnost naredili ponudbo dela
privlačnejšo za mlade iskalce zaposlitve in pripomogli k pridobivanju in zadrževanju kadra
Slovenske vojske”, tako potrdimo.
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Slovenska vojska mora v prihodnje nadaljevati s transformacijo, slediti načelom učinkovitosti in
racionalnosti pri uporabi virov ter se zavedati njihove omejenosti, se prilagajati spremembam v
varnostnem okolju ter zagotoviti ustrezno stopnjo nacionalne varnosti ter verodostojno prispevati
k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti.
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PRILOGA A: Anketni vprašalnik

Pozdravljeni,
pred Vami je vprašalnik, ki je nastal z namenom analize motiviranosti študentov
obramboslovja za zaposlitev v Slovenski vojski.
Anketni vprašalnik je anonimen in je namenjen raziskavi v sklopu diplomske naloge pod
mentorstvom prof. dr. Ljubice Jelušič.
Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem.
Klara Kren
1. Spol anketiranca:
❏ moški
❏ ženski
2. Letnik študija:
❏ dodiplomski študij
❏ 1. letnik
❏ 2. letnik
❏ 3. letnik
❏ 4. letnik
❏ podiplomski študij
❏ drugo: absolvent ...
3. Regija stalnega prebivališča:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Posavska
Dolenjska (jugovzhodna)
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Primorsko-notranjska

4. Kaj Vas je motiviralo za vpis na študij obramboslovja?
Označite za Vas najprimernejšo obliko motiva.
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

želja po zaposlitvi znotraj obrambnega kadra
nadaljnje izobraževanje za možnost napredovanja znotraj obrambnega kadra
ugled študija
zanimiv program študija
priložnost mednarodnega sodelovanja v sklopu programa
priporočilo znanca, prijatelja ..
nisem bil/a sprejet/a na željen študij
drugo: _________________________________

5. V kolikšni meri je študij izpolnil oz. izpolnjuje Vaša pričakovanja?
❏ ne izpolnjuje
❏ deloma izpolnjuje
❏ popolnoma izpolnjuje
6. Kakšen ugled imajo po Vašem mnenju naslednji vojaški poklici?
Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled:
Poklic navadnega vojaka:
1
Poklic podčastnika:
1
Poklic častnika:
1
Poklic vojaškega uslužbenca v SV: 1
Poklic civilnega osebja v SV:
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

7. Kakšen ugled ima po Vašem mnenju Slovenska vojska?
Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Kako po Vašem mnenju deluje Slovenska vojska?
❏
❏
❏
❏
❏

zelo dobro
dobro
niti slabo niti dobro
slabo
zelo slabo

9. Katere izmed spodaj naštetih so po Vašem mnenju najpomembnejše oblike
motivacije za delo na splošno?
Označite dve obliki motivacije, ki se Vam zdita najpomembnejši.
❏
❏
❏
❏

dobra plača
organizirana prehrana
možnost napredovanja
možnost dodatnega izobraževanja
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10
10
10
10
10

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

dobri medsebojni odnosi na delovnem mestu
dobri delovni pogoji
dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
dober ugled delodajalca
dobro vodstvo v organizaciji
možnost najema kredita
drugo:___________________________

10. Katere izmed spodaj naštetih oblike motivacije za zaposlitev v Slovenski vojski bi
bile za Vas najpomembnejše?
Označite največ tri oblike motivacije, ki se Vam zdijo najpomembnejše.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

dobra plača
zanimivo in dinamično delo
varnost zaposlitve
spoznavanje novih krajev in ljudi
možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti
dober družbeni ugled
možnost hitrega napredovanja
možnost vodenja
tovarištvo in pripadnost skupini
ljubezen do države
možnost samostojnega dela
športni aspekt dela
red in disciplina
drugo:_________________________

11. Kakšna bi morala biti po Vašem mnenju začetna (neto) plača navadnega vojaka, da
bi se povečal interes za zaposlitev v Slovenski vojski?
Obkrožite za Vas najprimernejšo vsoto! (v evrih)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1300+
12. V kolikšni meri kadrovska politika znotraj Slovenske vojske (po vašem mnenju)
sledi naslednjim ciljem in načelom?
Pri vsaki točki obkrožite za Vas najprimernejšo vrednost, pri čemer pomeni 1 – ne sledi, 2 –
deloma sledi ter 3 – popolnoma sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zagotovitev možnosti za dobre delovne pogoje:
1
delo, ki je izziv posameznikovim sposobnostim in omogoča zadostitev:
1
skladnost kadrovske strukture z modernimi oboroženimi silami:
1
ugoden položaj na trgu delovne sile:
1
varnost zaposlitve znotraj in zunaj organizacije:
1
socialna politika, ki upošteva potrebo po usklajevanju službenega in zasebnega
življenja:
1
49

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2

3

7. jamstvo učinkovite podpore osebju (in njihovim družinam):

1

2

3

13. Ocenite osebno zainteresiranost za zaposlitev v SV:
Izberite za Vas najprimernejši odgovor.
❏
❏
❏
❏
❏

sem zelo zainteresiran/a
sem dokaj zainteresiran/a
sem srednje zainteresiran/a
sem manj zainteresiran/a
sploh nisem zainteresiran/a

14. Ali ste že bili vključeni v katerokoli obliko sodelovanja med vojsko in civilnim
okoljem?
Primer: vojaški tabor, prostovoljno služenje vojaškega roka, MORS in mladi ..
❏ DA: katero? __________________________________
❏ NE
15. Ali menite, da je študent obramboslovja po končanem študiju dovolj usposobljen in
posledično primeren za poklic častnika v Slovenski vojski?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ponovno hvala za odgovore in še naprej uspešen študij.
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PRILOGA B: Transkripcija intervjuja s študentom in poklicnim vojakom Slovenske
vojske

1. Koliko časa ste že zaposleni v Slovenski vojski in na katerem delovnem mestu?
V Slovenski vojski sem zaposlen od decembra 2015, torej skoraj tri leta, in sicer na formaciji
vojaka pehotnika v 10. pehotnem polku, vendar pa sem že skoraj 2 leti začasno prerazporejen
na formacijo gardista Slovenske vojske.
2. Za katero vrsto pogodbene zaposlitve gre, ali Vam to ustreza?
Ob zaposlitvi sem podpisal pogodbo za 5 let, za kar sem dobil nagrado, ki pa bi jo, če bi
podpisal še enkrat in bi bilo to možno, zavrnil, saj sem mnenja, da se vsakemu vojaku kdaj
ponudi kakšna druga, mogoče boljša priložnost, pa je zaradi stroškov odpovedi, ki nastanejo
kot posledica prejetja nagrade, ne more izkoristiti.
3. Kaj Vas je motiviralo za zaposlitev v Slovenski vojski?
Že od malega me je vedno zanimala zgodovina, predvsem zgodovina vojaških in političnih
odnosov, tudi zato sem se vpisal na študij obramboslovja z željo postati častnik Slovenske
vojske. Ker pa se mi je med samim študijem zalomilo, sem se odločil že pred koncem
zaposliti in ga končati ob delu.
4. Ste bili že pred zaposlitvijo vključeni v katerokoli obliko sodelovanja med vojsko in
civilnim okoljem (PSVR, vojaški tabor) in je to vplivalo na Vašo željo po zaposlitvi?
Da, takoj potem ko sem maturiral, sem poletje med srednjo šolo in fakulteto preživel na
služenju prostovoljnega vojaškega roka v Bohinjski Beli. Kakovost ekipe inštruktorjev in
zanimive vsebine so me takrat le še bolj motivirale za zaposlitev v Slovenski vojski.
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5. Menite, da Slovenska vojska vodi dobro kadrovsko politiko v trenutni zaposlitveni
krizi?
Menim, da Slovenska vojska naredi vse, kar je potrebno, da bi zagotovila ustrezen kader,
vendar pa se mi zdi, da razlog za zaposlitveno krizo tiči predvsem v tem, da je tovrstni poklic
zelo specifičen in bi zatorej moral biti tudi ustrezno nagrajen.
6. V Kolikšni meri sledi naslednjim načelom in ciljem?
-

zagotovitev možnosti za dobre delovne pogoje

To menim, da je v veliki meri odvisno od sposobnosti poveljujočega na ravni čete. Ta
namreč nezanemarljivo prispeva h klimi pri delu in kakovosti pogojev za dobro opravljeno
delo.
-

delo, ki je izziv posameznikovim sposobnostim in omogoča zadostitev

Podobno kot pri prejšnjem vprašanju, dodal bi le še to, da mogoče v Slovenski vojski zaradi
zaposlitvene krize, ki jo preživlja, trenutno mnogi ne delajo svojega dela z zadovoljstvom,
predvsem tisti, ki so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov našli ujete v enotah, ki jim ne
ustrezajo. Vemo pa, da je vojska kakor država v državi – predvsem mišljeno z vidika, da si
lahko v njej razporejen na mesto pehotnega vojaka, avtomehanika, logista, nenazadnje tudi
kuharja.
-

skladnost kadrovske strukture z modernimi oboroženimi silami

V osnovi nas seveda Nato na nek način prisili, da vsaj v teoriji oblikujemo lastne oborožene
sile v modernem duhu, vendar pa je ta transformacija Slovenske vojske nekako začela
izgubljati svoj zagon v času recesije, in se je sedaj ob zaposlitveni krizi popolnoma ustavila.
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-

ugoden položaj na trgu delovne sile

Nikakor, kot sem dejal že pri prejšnjem vprašanju, je vojak, še posebej glede na specifičnost
dela in pa tudi pogoje zaposlitve (le do 45. leta starosti, pogodba za določen čas), premalo
plačan in zato položaj na trgu delovne sile za Slovensko vojsko ni ugoden in konkurenčen.
-

varnost zaposlitve znotraj in zunaj organizacije

Ob zaposlitveni krizi seveda lahko pričakujemo, da bo večina pripadnikov, ki še zadostujejo
pogojem (niso prestari, zdravstveno brez večjih hib ipd.), pogodbe o zaposlitvi lahko
podaljšala, sama varnost zaposlitve zunaj organizacije pa je čisto odvisna od izobrazbe, saj z
ustrezno izobrazbo lahko predhodna zaposlitev v vojski služi le kot dodaten plus.
-

socialna politika, ki upošteva potrebo po usklajevanju službenega in
zasebnega življenja

To področje je urejeno s predpisi, vendar pa je ogromno odvisno od odnosa poveljujočega in
vojaka, če je odnos korekten, potem se izkaže razumevanje.
-

jamstvo učinkovite podpore za osebje in njihove družine

Da, predvsem v okviru sindikatov.
7. Menite, da Slovenska vojska vodi ustrezno in uspešno obliko pridobivanja in
zadrževanja kadra? Kaj bi lahko spremenila (ponudba dela, plača …)?
Neustrezno se mi zdi predvsem to, da v veliko primerih Slovenska vojska ne upošteva
vojakove smeri izobrazbe pri razporeditvi na formacije oz. vojakovih želja in ne obravnava
posameznika na način, da bi mu omogočila kariero, na katero bo gledal z zadovoljstvom,
ampak ga uporabi za svoje cilje in nato v veliko primerih preprosto izvrže.

53

8. Kaj Vas je motiviralo za študij obramboslovja?
Prva želja je bila študirati zgodovino, saj so mi bili veliki vojskovodje in na splošno vojaškopolitični dogodki vedno zelo zanimivi, nato pa sem preko prijatelja v srednji šoli prvič slišal
za študij obramboslovja. Ko sem začel prebirati tematiko študija, opise in usmeritve, sem
takoj vedel, katera bo moja prva izbira za študij.
9. V kolikšni meri je študij izpolnil oz. izpolnjuje Vaša pričakovanja?
Kar v veliki meri, vsaj kar se tiče obramboslovnih predmetov. Edino razočaranje je mogoče
majhna peščica bolj naravoslovnih predmetov (npr. statistika, temelji ekonomije ipd.), ki po
mojem mnenju niso slabi predmeti, mogoče le zastavljeni na prezahtevni ravni glede na to,
da je velika večina študentov usmerjena zelo družboslovno.
10. Menite, da je študent obramboslovja po končanem študiju dovolj usposobljen in
posledično primeren za poklic častnika Slovenske vojske?
Noben študent civilne fakultete ni po končanem študiju dovolj usposobljen za poklic
častnika, saj po mojem mnenju za večino pozicij, ki bi jih opravljal kot častnik, ni dovolj
socializiran v specifike vojaškega okolja. Na področju znanja ima dober študent
obramboslovja (kot dober mislim predvsem tistega, ki ga tematike zanimajo tudi preko
okvirjev posameznih predmetov) odlično podlago, da postane dober častnik, v celotnem
procesu pa manjka neka vmesna faza, kjer bi takšnega kandidata spremenili v dobrega
častnika, ki bi znal razmišljati na ustrezen način in bi razumel organizacijo Slovenske vojske
kot take.
11. Zakaj menite je med študenti obramboslovja interes za zaposlitev v Slovenski vojski
tako majhen?
Predvsem zato, ker imajo tako v obrambnem sektorju, kakor tudi v širšem okolju ogromno
lažjih in boljših alternativ – civilna zaščita, razni uradi ipd., veliko pa se jih nato z diplomo
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zaposli v neki popolnoma nepovezani panogi. Menim, da si ogromno obramboslovcev pred
študijem želi zaposlitve v Slovenski vojski, vendar pa je njihova predstava o tem, kako
poteka delo častnika Slovenske vojske, mogoče malo idealistična.
12. Kakšni so Vaši cilji v smislu študija in zaposlitve v prihodnosti?
Moji prvi cilj je diplomirati, se nato vpisati na podiplomski študij iste smeri, nekega dne pa je
želja tudi stopnička višje, a si nerad postavljam tako dolgoročne cilje. Želji za zaposlitev pa
sta dve – akademski obramboslovec ali pa kariera v eni izmed obveščevalno-varnostnih
služb.
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