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Športna enota SV: športni plezalci
Korenine Slovenske vojske segajo pred nastanke samostojne Slovenije, prav tako pa tudi
športna enota znotraj le nje. Šport je velik sestavni del vseh oboroženih sil po svetu, ne le v
smislu fizične pripravljenosti vojakov, temveč tudi na način povezanosti vrhunskih športnikov
s Slovensko vojsko. Ker spada Republika Slovenija v razmeroma hribovito državo je za nas
plezanje še posebej pomembna športna disciplina Poleg tega je športno plezanje zadnjih nekaj
let v velikem porastu, uvrstilo se je tudi na prihajajoče olimpijske igre, ki bodo leta 2020.
Vrhunski športnik iz športna enota Slovenske vojske, ki spada v podporno enoto ima tudi
nalogo zaposlovanja športnikov in trenerjev kakor tudi promocijo Slovenske vojske,
vključevanje športnikov v proces usposabljanja Slovenske vojske, pomoč pri izvedbi
preverjanja gibalnih sposobnosti, priprava in organizacija srečanja športnikov zaposlenih v
Športni enoti.
Ključne besede: vrhunski športnik, športno plezanje, slovenska vojska, promocija.

Sports unit of the Slovenian Armed Forces: sport climbing
The roots of the Slovenian Armed Forces, as well as the sports unit within the body, stretch
before the emergence of an independent Slovenia. Sports is a major component of all armed
forces around the world, not only in terms of the physical readiness of soldiers, but also on the
way links between top sportsmen and the Slovenian Armed Forces. Since the Republic of
Slovenia belongs to a relatively hilly country, climbing is especially important for sports
discipline. In addition, sports climbing has been on the rise in recent years, and it has been
ranked also in the upcoming Olympic Games in 2020. The top sportsman from the Slovenian
Armed Forces , which belongs to the support unit, also has the task of employing athletes and
trainers, as well as the promotion of the Slovenian Armed Forces, the involvement of athletes
in the training process of the Slovenian Armed Forces, assistance in carrying out the checking
of physical fitness, the preparation and organization of a meeting of athletes in the Sports
Unit.
Keywords: top athlete, sport climbing, Slovenian army, promotion.
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1

UVOD

Športno plezanje je v zadnjih letih postalo zelo popularno, ljudje so navdušeni nad
premagovanjem vertikalnih izzivov tako notri v dvoranah, kot zunaj v skali. To je tudi
razumljivo, saj ne le, da je šport zanimiv in vgrajen v naš sistem, saj smo plezali že od samega
začetka človeštva po raznih drevesih za dosego hrane, varnost pred divjimi zvermi ipd.,
Plezanje je šport pri katerem se aktivira kar 656 različnih mišic v našem telesu, pri tem pa
zaposlujemo tudi naš um, saj je treba vsak gib predvideti vnaprej, kar je na nek način podobno
igri šaha (IFSC, 2019a).

Plezanje se vse več uporablja tudi v psihoterapiji, saj je cilj

enostaven (priti do vrha), možnost uspeha pa prilagodimo s primernim izborom težavnosti.
Tako s tem športom posameznik veliko pridobi pri samouresničevanju in samopotrjevanju.
V človeški naravi je prisoten nagon po preživetju, kar narekuje obrambo pred naravnimi
sovražniki, kasneje pa tudi osvajanje med plemeni, ljudstvi, širjenje teritorija, zaščita svojega
ljudstva in materialnih dobrin. Skozi zgodovino so se oblikovale različne obrambne strukture,
danes pa ima vsaka država svojo vojaško obrambo.
V diplomskem delu z naslovom športna enota Slovenske vojske: športni plezalci, bom najprej
razčlenila Slovensko vojsko, in nato še podrobneje področje športne enote. V nadaljevanju pa
se bom osredotočala na enoto športnih plezalcev, raziskovala bom kakšna je njihova vloga,
koliko pripomorejo in na kakšen način. Ali je zaposlitev športnih plezalcev v Slovenski vojski
le reprezentativne narave na način boljših odnosov med vojaško in civilno družbo ali bi bili v
primeru izrednega stanja vpoklicani na vojaško služenje. Prav tako me zanima ali se
udeležujejo usposabljanj, v nadaljevanju pa primerjava še z nekaterimi drugimi evropskimi
državami in njihovo ureditvijo le tega. V nadaljevanju pa bom analizirala in primerjala
Slovensko vojsko in športne plezalce še z ureditvijo športnih enot v vojski pri drugih državah.
Vojaške organizacije morajo skrbeti tudi za zgledne odnose s civilno družbo v kateri
obstajajo. Športne enote, ki zaposlujejo vrhunske športnike nedvomno sodijo v kontekst
civilno-vojaških razmerij, ki so ključnega pomena za uspešen obstoj in delovanje vojaške
organizacije. Diplomsko delo bo analiziralo obstoj takšnih enot po izbranih državah. Tudi v
SV obstaja športna enota. Pri tem bo poudarek dan na vlogi športnih plezalcev v njej. Naloga
bo analizirala kaj zaposlovanje športnih plezalcev pomeni za SV, za njeno pripravljenost in
zmogljivosti, ter kakšno je njihovo urjenje.
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1.1

Predmet preučevanja

Predmet preučevanja je področje športnega plezanja v okviru športne enote SV. Zaradi
porasta prepoznavnosti športnega plezanja v svetu v zadnjih 20 letih in zaradi vrhunskih
rezultatov slovenskih športnih plezalcev , zaposlenih v športni enoti SV, to področje odpira
številna nova vprašanja. Poglobila se bom tudi v to, kako športna enota pripomore k
ohranjanju in stimuliranju socialnega imperativa. Predstavila bom tudi kako je to področje
urejeno v nekaterih drugih državah.

1.2

Hipoteze in raziskovalno vprašanje

Hipoteza: Športne enote so pomemben dejavnik ohranjanja socialnega imperativa vojaške
organizacije.
Raziskovalni vprašanji:
Ali športni plezalci dejansko tudi pripomorejo k bojni zmogljivosti SV? (Pri tem imam v
mislih, oborožen konflikt ali drugo resno situacijo, katere se morajo vrhunski športniki
dejansko udeležiti v kakšni posebni situaciji. Ali pripomorejo k boljši fizični pripravljenosti
ostalih vojakov, izvajajo razne treninge ter predajajo znanje za ostale člane zaposlene v
vojski)
Ali gre zgolj za podporo vrhunskih športnikov in promocijo Slovenske vojske?

1.3

Metode preučevanja

V diplomskem delu bo prevladovala metoda zbiranja podatkov, primerjalna metoda, analiza
primarnih in sekundarnih virov ter metoda intervjuja. Podatke bom zbirala preko interneta in
različnih medijev, ter jih med seboj primerjala. Ohranjala bom strokovnost in verodostojnost
literature. Opravila bom tudi intervju s pripadniki športne enote SV, s katerimi bom dobila še
zadnje želene odgovore za raziskovano področje.
Omejitev pri primerjavi držav so mi predstavljali pomanjkljivi oziroma zelo skopi podatki pri
nekaterih državah, za katere je bilo predvidljivo. Vendar pa sem po drugi strani izvedela
veliko koristnih informacij neposredno od zaposlenih vrhunskih športnih plezalcev v
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Slovenski vojski, ki so se že udeležili vojaških iger ter tam spoznali ostale tekmovalce iz
drugih držav ter se z njimi pogovarjali in tako veliko izvedeli.

1.4

Cilji diplomskega dela

Ciljev diplomskega dela je več. Za začetek bi rada povedala, da sem tudi sama športna
plezalka in si posledično želim razširiti znanje na tem področju. V diplomskem delu bom
poskusila potrditi zastavljeno hipotezo in sicer, da so športne enote pomemben dejavnik
ohranjanja socialnega imperativa vojaške organizacije.

Prav , tako pa odgovoriti še na

zastavljeni raziskovalni vprašanji: Ali športni plezalci dejansko tudi pripomorejo k bojni
zmogljivosti SV? In na vprašanje ali gre zgolj za podporo vrhunskih športnikov in promocijo
Slovenske vojske? Poleg tega pa med seboj primerjala tudi druge države, ter njihovo ureditev
športne enote v vojski.
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2

2.1

Opredelitev osnovnih pojmov

Civilna družba

• Pojem civilne družbe se je prvič bolj podrobno oblikoval s Heglovo opredelitvijo le tega, ki
v svoji Filozofiji prava razume civilno družbo kot sistem določenih potreb in načine
zadovoljevanja teh potreb (Igličar, 2011).
• Organizacija CIVICUS Monitor opredeljuje pojem civilne družbe kot širok spekter
organiziranja državljanov v skupine, ki delujejo izven okvira države in so po eni strani
dopolnitev, po drugi pa protiutež (REPUBLIKA SLOVENIJA GOV, 2019).

2.2

Slovenska vojska: športna enota

Športna enota Slovenske vojske (ŠPE) je enota znotraj poveljstva sil katere poslanstvo je:
• podpora športu, razvoju gibalnih sposobnosti in promociji športa v Slovenski vojski;
• vodenje vrhunskega športa v Slovenski vojski;
• izvajanje sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev (Slovenska vojska
zaposluje do 70 vrhunskih športnikov) (Slovenska vojska, 2019).

2.3

Športno plezanje

Športno plezanje je športna panoga, ki se je razvila iz alpinizma. Športno plezanje lahko
poteka zunaj v skali ali v dvoranah na umetnih stenah. Panogo delimo na tri zvrsti in sicer:
-balvansko plezanje ali balvaniranje,
-težavnostno plezanje
- hitrostno plezanje
Pri vseh zvrsteh je za rezultat ključna višina do katere uspe plezalec preplezati, razen pri
hitrostnem plezanju se šteje tudi čas, v katerem plezalec uspe premagati steno. Športno
plezanje je po novem tudi panoga na olimpijskih igrah, prvič se bo odvijalo leta 2020.
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3

SLOVENSKA VOJSKA: športna enota

3.1

Slovenska vojska

Predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, vojaško obrambo izvaja samostojno ali v
sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.
Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki:


izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije,



odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo,



vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter



prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti.

Bistvene naloge:


vzdrževanje pripravljenosti za delovanje,



aktiviranje in mobiliziranje sil,



premestitev v območje delovanja,



defenzivno in



ofenzivno delovanje.

Druge naloge:


prispevek k mednarodnem miru, varnosti in stabilnosti,



podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije
(Slovenska vojska, 2019).
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3.2

Sestava Slovenske vojske

Tabela 3.1: Slovenska vojska
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB
POVELJSTV
O SIL

CENTER
VOJAŠKIH ŠOL
SLOVENSKI
KONTINGENT

1. BRIGADA
72. BRIGADA

POVELJNIŠKOŠTABNA ŠOLA
ŠOLA ZA
ČASTNIKE

LOGISTIČNA
BRIGADA

ŠOLA ZA
PODČASTNIKE

15. POLK VOJAŠKEGA
LETALSTVA

ŠOLA ZA TUJE
JEZIKE

ENOTA ZA SPEC.
DELOVANJE

VEŠČINSKI
CENTER

430. MORNARIŠKI
DIVIZION

KATEDRA
VOJAŠKIH VED

ENOTA ZA
PODPORO

KIZC

ENOTA ZA ELEKTR.
BOJEVANJE

VOJAŠKI MUZEJ

SPECIALIZIRANA
ENOTA VOJ. POLICIJE

SEKTOR ZA
NAČRTOVANJE VIU

ENOTA ZA KOM.-INF.
SISTEME

SEKTOR ZA
PODPORO VIU

CENTER ZA ZDRUŽENO
USPOS.

ODDELEK ZA
PODPORO

ŠPORTNA
ENOTA

ODD. ZA EIZOBRAŽEVANJE

Vir: Slovenska vojska (2019).
Najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje Slovenski vojski (razvidno iz tabele 3.1) je
Generalštab Slovenske vojske (GŠSV), ki je prav tako organ v sestavi Ministrstva za obrambo
(Slovenska vojska, 2019).
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Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV) je neposredno podrejeno Generalštabu Slovenske
vojske. PSSV zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in
enot SV v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno pripravljenost za učinkovito
delovanje in nudi podporo državnim organom v sistemu zaščite in reševanja. Poveljstvo sil je
združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki
Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. PSSV v vlogi nacionalnega
poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadna, obrambna in stabilizacijska
delovanja (Slovenska vojska, 2019).
Športna enota Slovenske vojske pa je podrejena enota poveljstvu sil Slovenske vojske, kot je
razvidno iz sheme.
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4

ŠPORTNA ENOTA SLOVENSKE VOJSKE

4.1

Zgodovina športne enote Slovenske vojske

Začetki Športne enote Slovenske vojske so se začeli leta 1991, ko se je porodila zamisel, da bi
se v četi vojaške policije zaposlilo nekaj vrhunskih športnikov, ki se ukvarjajo z tako rekoč
˝vojaškimi˝ športi, kot so streljanje, biatlon in judo. Kasneje leta 1996 se je zaradi vedno
večjih želja vrhunskih športnikov po zaposlitvi ustanovila Športna šola, v kateri je bilo konec
leta zaposlenih že dvajset športnikov. leta 2004 se iz Športne šole formira Športna enota. Od
začetka ustanovitve in do danes imamo že 8 nosilcev olimpijskih medalj (Postani vojak,
2019a).

4.2

Sporazum o zaposlovanju slovenskih športnikov in trenerjev

Osnovno izhodišče za zaposlovanje slovenskih vrhunskih športnikov in trenerjev je zapisano
v Sporazumu o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo –
slovenski vojski, na Ministrstvu za notranje zadeve – policiji in na Ministrstvu za finance –
carinski upravi. Sporazum je bil sklenjen 1996, istega leta, kot se je Športna enota
preimenovala iz Športne šole. v letih 2007 in 2013 pa je bil sporazum spremenjen in
dopolnjen. Poleg vseh zgoraj naštetih ministrstev pa sta ga podpisala še Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije- Združenje
športnih zvez, 2019).
Za zaposlitev v vojski mora športnik opraviti zahtevane kadrovske postopke, imeti mora
status mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, biti mora kategoriziran pri
Olimpijskem komiteju Slovenije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, ki je
predvidoma eno leto, lahko pa se podaljšuje.

4.3

Naloge športne enote


zaposlovanje športnikov in trenerjev,



promocija Slovenske vojske,



vključevanje športnikov v proces usposabljanja Slovenske vojske,
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pomoč pri izvedbi preverjanja gibalnih sposobnosti,



priprava in organizacija srečanja športnikov, zaposlenih v Športni enoti.

Glavne prednosti Športne enote pa so seveda zaposlitev in socialna varnost, poleg tega pa še
športnikom pomaga pri nakupu športne opreme, pri usposabljanju in urjenju, opravlja
zdravniške preglede, ter po potrebi izobraževanja in izmenjave. Po zaključku športne kariere
imajo športniki možnost poklicne zaposlitve v Slovenski vojski (Postani vojak, 2019a).

4.4

Naloge pripadnikov ŠPE:


Nastopati na domačih in mednarodnih vojaških tekmovanjih v okviru svojih
nacionalnih panožnih zvez,



Sodelovati na promocijah, propagandnih, protokolarnih in drugih prireditvah, ki jih
organizira ministrstvo,



Nuditi strokovno pomoč pri športih in profesionalnih pripravah, pri usposabljanju
profesionalnih delavcev in vojakov in strokovno svetovati pri pripravi programov in
analizi del,



Skrbeti za ohranjanje osebne športne pripravljenosti za doseganje vrhunskih športnih
dosežkov,

4.5



Udeleževati se predpisanih vojaških usposabljanj,



Redno predložiti delodajalcu poročila o delu in dosežkih (Postani vojak, 2019a).

Usposabljanje vrhunskih športnikov v Slovenski vojski

Vsak vrhunski športnik, ki je zaposlen v Športni enoti Slovenske vojske mora enkrat na leto
opraviti vojaško usposabljanje, ki traja 3 dni. Zaradi zelo zasedenih urnikov s treningi in
tekmami imajo na voljo tri različne termine. Na usposabljanju se seznanijo z osnovnimi
vojaškimi vsebinami kot je rokovanje z orožjem, oživljanje, (jedrska, biološka, kemijska)
obramba, tehnike reševanja zraven spada tudi učenje vojaških predpisov, spoznavanje
uporabe vojaških zaščitnih sredstev in topografije (Uršič, 2014).
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4.6

Športne reprezentance Slovenske vojske

Športniki zaposleni v Slovenski vojski na tekmovanjih doma in v tujini promovirajo
Slovensko vojsko ter s tem spodbujajo šport v vojski. Športniki in športnice v Slovenski
vojski so organizirani v športnih reprezentancah, v katerih so pripadniki Športne enote in
najboljši športniki stalne sestave. Člani reprezentanc se udeležujejo mednarodnih tekmovanj v
okviru Mednarodnega sveta za vojaški šport (CISM) (Kamnik info, 2019).
Vrhunski športniki, zaposleni v Športni enoti Slovenske vojske, ki so člani športnih
reprezentanc Slovenske vojske, se poleg načrtovanih priprav in tekmovanj v Slovenski vojski
še dodatno vključujejo v delo Slovenske vojske in sicer kot strokovni izvajalci pri
usposabljanjih pripadnikov stalne sestave v posameznih športih (Postani vojak, 2019b).
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5

VOJAŠKE IGRE

5.1

CISM

CISM - Conseil International du Sport Militaire oziroma Mednarodni svet za vojaški šport je
eden največjih multidisciplinarnih organizacij na svetu. Začetki njegove ustanovitve segajo v
leto 1948, ko je bil ustanovljen v Franciji (mesto Nica), trenutni sedež pa je v Belgiji v
Bruslju. Ustanovilo ga je pet držav: Belgija, Danska, Francija, Luksemburg in Nizozemska.
Danes je to tretja največja športna zveza na svetu, takoj za IOC (International Olympic
Commitee-Mednarodni olimpijski komite) in FIFA (Fédération Internationale de Football
Association-Mednarodna nogometna federacija). Predhodnik današnjega odbora je bil Športni
odbor zavezniških sil ustanovljen leta 1919, vendar je tudi kmalu prenehal obstajati, leta 1946
so ga ponovno oživeli in je nato zopet dokončno prenehal obstajati. Današnja organizacija
CISM ima 140 držav članic, katerih vojaki se prijateljsko srečujejo na mednarodnih tekmah,
za razliko od zgodovinskih srečanj na bojnem polju. CISM organizira različne športne
prireditve za oborožene sile, med njimi tudi vojaške igre. Prve poletne vojaške igre so se
odvijale v Rimu leta 1995, odvijajo se vsake štiri leta in sicer eno leto pred olimpijskimi
igrami. Zaradi uspešnosti poletnih iger pa se od leta 2010 odvijajo tudi zimske vojaške igre
(CISM INTERNATIONAL MILITARY SPORTS COUNCIL, 2019d).
Vizija in poslanstvo mednarodnega sveta so:


V športu in oboroženih silah:

- spodbujanje samozavesti in povezanosti med vojaki
- ustvariti kondicijsko in fizično pripravljeno vojsko z motiviranimi vojaki
- povečati privlačnost vojaškega poklica
- prepoznati, usposobiti in motivirati talente
- zagotoviti izkušnje v mednarodnem obsegu


Vojaški šport in družba

- okrepiti medkulturne in mednarodne kompetence
- uporabljati šport kot učinkovit diplomatski pripomoček
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- okrepiti solidarnost med narodi
- uporabljati šport za vzpostavljanje miru
- podpiranje širjenja človekovih pravic po vsem svetu
Moto mednarodnega sveta za vojaški šport je »prijateljstvo skozi šport« (CISM
INTERNATIONAL MILITARY SPORTS COUNCIL, 2019c).
Cilj združenja je spodbujanje razvoja vojaških in individualnih športov ter spodbujanje
prijateljskih odnosov med državami članicami in njihovimi oboroženimi silami. Med drugim
pa tudi podpira športnike iz držav, ki so manj naklonjene podpori na področju vrhunskih
športnikov in preživljanju s športom, ter se zavzema za razvoj mladih pri vseh članicah. Eden
pomembnejših ciljev je z igrami prispevati k globalnemu prizadevanju za mir na splošno, iz tu
tudi izhaja moto vojaških športnih igre, ki se glasi: prijateljstvo skozi šport.
Športi se delijo na vojaške športe, individualne športe, borilne športe, ekipne športe in druge
športe, med katere spada tudi športno plezanje.
Vsak šport ima tudi svojega predsednika odbora, plezanje ima trenutno Ruskega državljana po
imenu Artem Gromov (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Športno plezanje je bilo dodano kot šport v Svetovne igre na prvih zimskih vojaških igrah leta
2010. Leta 2017 pa je bilo na 72. kongresu v Bruslju športno plezanje povzdignjeno med
svetovne športe kot šport prve kategorije. Na poletnih vojaških igrah športno plezanje ni
zastopano. Ker raziskujem športno plezanje v Slovenski vojski bom zatorej podrobneje
obravnavala le sledeče vojaške igre (CISM INTERNATIONAL MILITARY SPORTS
COUNCIL, 2019b).
Do zdaj so se odvile tri zimske svetovne igre:


Aosta (Italija) leta 2010: igre so bile velik uspeh, saj je sodelovalo 43 držav in več
kot 800 športnikov.
Rezultati prvih treh mest:
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Tabela 5. 1: TEŽAVNOST moški
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Klemen Bečan

Slovenija

2. MESTO

Kilian Fischhuber

Avstrija

3. MESTO

Flavio Crespi

Italija

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Maja Vidmar

Slovenija

2. MESTO

Martina Čufar

Slovenija

3. MESTO

Marion Poitevin

Italija

Vir: Slovenska vojska.
Tabela 5. 2: TEŽAVNOST ženske
RAZVRSTITEV

Vir: Slovenska vojska.


Annecy (Francija) leta 2013: sodelovalo je 40 držav.
Rezultati prvih treh mest:

Tabela 5. 3: TEŽAVNOST moški
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Klemen Bečan

Slovenija

2. MESTO

Markus Hoppe

Nemčija

3. MESTO

Benjamin Blaser

Švica

RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Malamid Evgenija

Rusija

2. MESTO

Mina Markovič

Slovenija

3. MESTO

Jana Čerešneva

Rusija

Vir: Slovenska vojska.
Tabela 5. 4: TEŽAVNOST ženske

Vir: Slovenska vojska.
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Tabela 5. 5: HITROST moški
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Benjamin Blaser

Švica

2. MESTO

Klemen Bečan

Slovenija

3. MESTO

Nikita Devjaterikov

Kazahstan

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Jakob Schubert

Avstrija

2. MESTO

Kilian Fischhuber

Avstrija

3. MESTO

Klemen Bečan

Slovenija

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Anna Stohr

Avstrija

2. MESTO

Malamid Evgenija

Rusija

3. MESTO

Mina Markovič

Slovenija

Vir: Slovenska vojska.
tabela 5. 6: BALVANI moški
RAZVRSTITEV

Vir: Slovenska vojska.
Tabela 5. 7: BALVANI ženske
RAZVRSTITEV

Vir: Slovenska vojska.


Sochi (Rusija) leta 2017: sodelovalo je 25 držav.

Rezultati do šestega mesta:
Tabela 5. 8: TEŽAVNOST moški
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Jakob Schubert

Avstrija

2. MESTO

Domen Škofic

Slovenija

3. MESTO

Marcello Bombardi

Italija

4. MESTO

Dmitrii Fakiryanov

Rusija

5. MESTO

Sergei Luzhetskii

Rusija

6. MESTO

Georg Parma

Avstrija
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Vir: IFSC (2019b).
Tabela 5. 9: TEŽAVNOST ženske
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Jessica Pilz

Avstrija

2. MESTO

Katharina Posch

Avstrija

3. MESTO

Mina Markovič

Slovenija

4. MESTO

Daria Kan

Rusija

5. MESTO

Evgeniya Lapshina

Rusija

6. MESTO

Evgeniya Malamid

Rusija

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Vadim Timonov

Rusija

2. MESTO

Manuel Cornu

Francija

3. MESTO

Domen Škofic

Slovenija

4. MESTO

Marcello Bombardi

Italija

5. MESTO

Mario Lechner

Avstrija

6. MESTO

Dmitrii Sharafutdinov

Rusija

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Jessica Pilz

Avstrija

2. MESTO

Olga Iakovleva

Rusija

3. MESTO

Mina markovič

Slovenija

4. MESTO

Katharina Posch

Avstrija

5. MESTO

Tatiana Shemulinkina

Rusija

6. MESTO

Evgeniya Lapshina

Rusija

Vir: IFSC (2019b).
Tabela 5. 10: BALVANI moški
RAZVRSTITEV

Vir: IFSC (2019b).
Tabela 5. 11: BALVANI ženske
RAZVRSTITEV

Vir: IFSC (2019b).
Tabela 5. 12: HITROST moški
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RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Sergei Luzhetskii

Rusija

2. MESTO

Jakob Schubert

Avstrija

3. MESTO

Vadim Timonov

Rusija

4. MESTO

Christoph Hanke

Nemčija

5. MESTO

Arman Ter- Minasyan

Rusija

6. MESTO

Dmitrii Sharafutdinov

Rusija

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Anna Tsyganova

Rusija

2. MESTO

Jessica Pilz

Avstrija

3. MESTO

Evgeniya Lapshina

Rusija

4. MESTO

Tatiana Shemulinkina

Rusija

5. MESTO

Daria Kan

Rusija

6. MESTO

Olga Iakovleva

Rusija

Vir: IFSC (2019b).
Tabela 5. 13: HITROST ženske
RAZVRSTITEV

Vir: IFSC (2019b).
Na tretjih zimskih vojaških igrah je v športnem plezanju tekmovalo 11 držav, kar se mi zdi
glede na porast športnega plezanja še precej malo.
Naslednje igre bodo potekale v Berchtesgaden and Ruhpolding (Nemčija) leta 2021.
Igre imajo za zgled olimpijski duh, kar pomeni, da potekajo brez kakršnih koli političnih,
verskih in rasnih diskriminacij (CISM, 2019a).
V času pisanja moje diplomske naloge se je odvilo vojaško svetovno prvenstvo, na katerem je
bilo prvič zastopano tudi športno plezanje. Dogovor med Slovensko vojsko in športnimi
plezalci, ki so zaposleni v Slovenski vojski je, da si z medaljo na vojaških igrah ali vojaškem
svetovnem prvenstvu kljub slabi sezoni brez dobrih rezultatov zagotovijo mesto v Slovenski
vojski tudi za naslednje leto. Zatorej, ker so Mina, Katja in Domen pobrali medalje, so v
Slovenski vojski zaposleni tudi v letu 2019, ki pa se jim je pridružila še svetovno znana Janja
Garnbret.
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Moscow (Rusija) leta 2018: sodelovalo je 7 držav.

Rezultati do šestega mesta:
Tabela 5. 14: TEŽAVNOST moški
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Domen Škofic

Slovenija

2. MESTO

Nikolai Michurov

Rusija

3. MESTO

Dmitrii Sharafutdinov

Rusija

4. MESTO

Aleksey Rubtsov

Rusija

5. MESTO

Mathias Posch

Avstrija

6. MESTO

Florian Klinger

Avstrija

RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Mina Markovič

Slovenija

2. MESTO

Katja Kadić

Slovenija

3. MESTO

Laura Stöckler

Avstrija

4. MESTO

Elena Krasovskaya

Rusija

5. MESTO

Hannah Schubert

Avstrija

6. MESTO

Franziska Sterrer

Avstrija

RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

7. MESTO

Aleksey Rubtsov

Rusija

8. MESTO

Dominik Haertl

Avstrija

9. MESTO

Florian Klinger

Avstrija

10. MESTO

Dmitrii Sharafutdinov

Rusija

11. MESTO

Nikolai Michurov

Rusija

12. MESTO

Domen Škofic

Slovenija

Vir: CISM (2019a).
Tabela 5. 15: TEŽAVNOST ženske

Vir: CISM (2019a).
Tabela 5. 16: BALVANI moški

Vir: CISM (2019a).
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Tabela 5. 17: BALVANI ženske
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

7. MESTO

Elena Krasovskaya

Rusija

8. MESTO

Katja Kadić

Slovenija

9. MESTO

Evgeniya Lapshina

Rusija

10. MESTO

Laura Stöckler

Avstrija

11. MESTO

Franziska Sterrer

Avstrija

12. MESTO

Tatiana Shemulinkina

Rusija

RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Aleksander Shikov

Rusija

2. MESTO

Amir Maimuratov

Kazahstan

3. MESTO

Artyom Devyaterikov

Kazahstan

4. MESTO

Dmitrii Sharafutdinov

Rusija

5. MESTO

Matthias Erber

Avstrija

6. MESTO

Jan Luca Posch

Avstrija

Vir: CISM (2019a).
Tabela 5. 18: HITROST moški

Vir: CISM (2019a).
Tabela 5. 19: HITROST ženske
RAZVRSTITEV

IME IN PRIIMEK

DRŽAVA

1. MESTO

Evgeniya Lapshina

Rusija

2. MESTO

Elena Krasovskaya

Rusija

3. MESTO

Tatiana Shemulinkina

Rusija

4. MESTO

Katja Kadić

Slovenija

5. MESTO

Margarita Agambayeva

Kazahstan

6. MESTO

Anna Tsyganova

Rusija

Vir: CISM (2019a).
Izmed sedmih držav, ki so se udeležile tekmovanja, smo kot posamezna država v skupnem
seštevku zasedli četrto mesto. V disciplini težavnostnega plezanja pa smo kot že nekaj let
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zapored zopet dokazali, da se držimo samega vrha uspešnosti, kar kažejo tudi rezultati iz
zgornjih tabel (glej tabele od 5.1 do 5.19).

5.2

Športne reprezentance Slovenske vojske

V športni reprezentanci so športniki iz Športne enote, ter zaposleni v Slovenski vojski, ki
dosegajo norme. Vrhunski športniki zaposleni v Slovenski vojski, ki so člani športnih
reprezentanc v Slovenski vojski imajo poleg vsakoletnih usposabljanj še odgovornost oziroma
dolžnost usposabljati ostale pripadnike Slovenske vojske iz stalne sestave v posameznih
športih. Tekmovanja potekajo v 27 različnih športnih panogah: alpinizem, alpsko smučanje,
atletika, badminton, biatlon, boks, deskanje na snegu, gimnastika, gorsko kolesarstvo,
jadranje, judo, kajak-kanu, kickboks, kolesarstvo, lokostrelstvo, motokros, namizni tenis,
padalstvo, plavanje, smučarski tek, speedway, strelstvo, športno plezanje, teakwondo, tenis,
triatlon in veslanje (Postani vojak, 2019b).

5.3

Športni plezalci v Športni enoti Slovenske vojske

Športni plezalci, ki so nekdaj bili zaposleni v Športni enoti v Slovenski vojski, vendar niso
več: Klemen Bečan, Martina Čufar, Uroš Grilc, Maja Vidmar, ki je s pogodbo zaključila
konec januarja 2018. Anketo pa sem opravila tako z nekdanjimi športnimi plezalci
zaposlenimi v Slovenski vojski, kot z sledečimi, ki so trenutno zaposleni v Slovenski vojski.
Trenutno so v športni enoti zaposleni sledeči športni plezalci:
⁻

Mina Markovič: največji uspehi:
o 3. mesto, svetovno prvenstvo – težavnost, Pariz 2016,
o 2. mesto, svetovni pokal, Imst 2016,
o zmagovalka svetovnega pokala - skupno (težavnost 2015),
o 1. mesto, evropski prvenstvo - težavnost, Chamonix 2015,
o 2. mesto, evropsko prvenstvo – kombinacija, Chamonix 2015,
o 2. mesto, svetovno prvenstvo-težavnost, Gijon 2014,
o 1. mesto, svetovni pokal skupno-težavnost, 2011 in 2012,
o 1. mesto, svetovni pokal skupno-kombinacija, 2011, 2012 in 2013,
o 3. mesto, svetovno prvenstvo-kombinacija, Arco 2011,
26

o 2. mesto, evropsko prvenstvo-težavnost, Chamonix 2013,
o 2. mesto, evropsko prvenstvo-balvani, Eindhoven 2013,
o 3. mesto, evropsko prvenstvo-težavnost, Pariz 2008,
o 2. mesto, svetovne vojaške zimske igre-težavnost, Annecy 2013,
o 3. mesto, svetovne vojaške zimske igre-balvani, Annecy 2013,
o proglašena za najboljšo športno plezalko na svetu, 2012 - ''plezalni oskar'',
o 18 zmag na tekmah za svetovni pokal (Postani vojak, 2019b).
⁻

Domen Škofic: največji uspehi:
o 4 zmage v Svetovnem pokalu 2015 in 2016 (težavnost), dvakrat 3. mesto v
skupnem seštevku Kombinacije Svetovnega pokala 2014 in 2015, dvakrat
4. mesto Svetovno prvenstvo 2014 in 2016 (težavnost).
o 4. mesto, svetovno prvenstvo, Pariz, 2016
o 1. mesto, svetovni pokal, Chamonix, 2016,
o 1. mesto, svetovni pokal, Belgija, 2016,
o 1. mesto, svetovni pokal, Imst, 2016,
o 2. mesto, svetovni pokal, Kranj, 2016,
o 3. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v kombinaciji, 2016,
o zmagovalec svetovnega pokala – težavnost, 2016 (Postani vojak, 2019b).

⁻

Katja Kadić: največji uspehi:
o 5. mesto, svetovni pokal v balvanih, Vail, 2017
o 5. mesto, svetovni pokal v balvanih, Navi Mumbai, 2017
o 7. mesto, svetovni pokal v balvanih, Nanjing, 2017
o 8. mesto, evropsko prvenstvo v balvanih, Munchen, 2017
o 2. mesto, Triglav The Rock Ljubljana – balvani, Ljubljana, 2017
o 3. mesto, Arco Rock Master – balvani, Arco, 2017 (Postani vojak, 2019b).

⁻

Janja Garnbret: največji uspehi:
o 1. mesto, svetovni pokal v balvanih, Hačiodži, 2019
o 1. mesto, svetovni pokal v težavnosti, Hačiodži, 2019
o 1. mesto, svetovni pokal v kombinaciji, Hačiodži, 2019
S temi rezultati se je že uvrstila na Olimpijske igre leta 2020.
o 1. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v balvanih, 2019
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o 1. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti, 2016
o 1. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti, 2017
o 2. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v balvanih, 2017
o 1. mesto, svetovno prvenstvo v balvanih, Pariz, 2018
o 1. mesto, svetovno prvenstvo v kombinaciji, Pariz, 2018
o 2. mesto, svetovno prvenstvo v težavnosti, Innsbruck, 2018
o 1. mesto, skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti, 2018
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6

ANKETA

Ankete (priloga A), sem poslala vsem športnim plezalcem, ki so kadarkoli bili zaposleni v
Slovenski vojski v športni enoti. Markovič Mina, Škofic Domen, Kadić Katja, Vidmar Maja,
Čufar Martina, Bečan Klemen Garnbret Janja in Grilc Uroš. Na moja vprašanja so se odzvali
vsi, odgovore anket sem dobila po elektronski pošti, in sicer v časovnem razponu od februarja
2018 do junija 2019. Odgovori so bili med seboj zelo podobni in v skladu z mojimi
pričakovanji.
- Prvo vprašanje je bilo povsem informativne narave, se je pa pokazalo, da o vojski in
delovanju vedo več tisti, ki so že dlje časa oziroma so bili dlje časa zaposleni v vojski.
- Drugo vprašanje so vsi odgovorili enako, da le to za njih predstavlja finančno in socialno
varnost, tako da so se lahko v polnosti posvetili treningom in tekmam.
- Pri tretjem vprašanju sem prav tako dobila zelo podobne odgovore, in sicer, predvsem
prispevajo k promociji vojske na lokalni, državni in mednarodni ravni, s svojimi
vrhunskimi rezultati in udejstvovanji na vojaških tekmah. Promocija na dogodkih
Slovenske vojske (razni sejmi, dnevi odprtih vrat in po šolah), udejstvovanje na medijskih
ali drugih dogodkov, dobrodelnih akcijah, dražbah, taborih za mlade.
- Pri četrtem vprašanju se jih več nagiba k temu, da se držijo plezanja in izključujejo
kasnejšo redno zaposlitev v vojski, vendar pa nekateri puščajo tudi odprte možnosti,
medtem ko je eden od njih trenutno redno zaposlen v vojski.
- Peto vprašanje zopet ponuja tako rekoč enake odgovore, kjer se vsi strinjajo, da so igre
odličen način za spoznavanje in sklepanje prijateljstva med državami, prav tako so vsi
enotnega mnenja, da je vzdušje zelo podobno kot na ostalih mednarodnih tekmah, saj so
sodelujoči večinoma iste osebe.
- Šesto vprašanje kot povzetek odgovorov, da ima večina držav, ki sploh imajo enoto za
vrhunske športnike zelo podoben sistem, razlika je le v obveznostih in plačah. Koncept pa
je pri vseh enak in sicer kot je omenjeno že zgoraj socialna, in finančna varnost za
promocijo države, športa in vojske.
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- Vsi se strinjajo, da je plezanje (pri tem ne mislim športno plezanje) pomemben aspekt
vojske, saj vključuje fizično pripravljenost, motoriko in vrvno tehniko, ki je pomembna za
vojaka predvsem za tiste, ki so v gorskih enotah. Športno plezanje pa je povsem
nepomembno, saj ima tudi gorska enota mogoče le enega ali dva, ki sta sposobna
preplezati smer z oceno 6a.
- Glede podajanja plezalskega znanja drugim v vojski, sem zasledila da je večina
pomagala pri raznih enodnevnih izletih z vojaško ekipo na plezalnem terenu.
- Pri zadnjem vprašanju, so vsi odgovorili, da so več kot zadovoljni s podporo kakršno jim
nudi ali je nudila vojska. Je pa večina pripisala, da bi lahko namenili v Slovenski vojski
več mest (trenutno samo tri) glede na uspešnost in rezultate v mednarodnem merilu.
Med odgovori prvih članov in zdajšnjih zaposlenih se opazi tudi vidna razlika, da se stvari
izboljšujejo. Že sam primer je pri tekmah oziroma vojaških igrah, kjer je v samih začetkih
tekmovalo le borih 10 vrhunskih športnih plezalcev ostalo pa navadni vojaki, danes pa lahko
vidimo večinoma le še vrhunske športne plezalce.
Dobila sem tudi podatek, da je na začetku obstajala dve leti tudi vojaška športno plezalna
reprezentanca, vendar ni bilo dosti zanimanja, zato je to propadlo. Tisti čas ni bilo zanimanja,
ker so vsi imeli svoje že utečene trenerje in vsak je bil z drugega konca Slovenije. Zanimivo
mi je bilo, da je nekdo izpostavil, da bi lahko odprli tudi kakšno mesto za trenerja športnega
plezanja, kar nekatere druge države imajo. Glede na to, da so naši trenerje res na vrhunskem
nivoju, kar se vidi že po rezultatih naših tekmovalcev, dodatno pa potrdi še dejstvo, da jih
druge države vabijo v njihove reprezentance, se mi v tem primeru zdi to ideja za razmislit,
vendar pa je to že izven mojega področja diplomske naloge.
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7

PRIMERI OSTALIH DRŽAV

Primerjava z drugimi državami je malce otežena, saj imajo različne države to področje
urejeno na različen način. Opisala bom kako so te stvari urejene v Rusiji, Avstriji, Franciji,
Švici in Nemčiji. Države sem izbrala na podlagi rezultatov na svetovnih igrah, tako da se je
vsaka od teh vsaj enkrat znašla med boljšimi uvrstitvami. Švica se mi zdi še posebej zanimiva
zaradi njenega statusa nevtralne države, Francija pa je ena izmed petih prvotnih članic pri
ustanovitvi Mednarodnega sveta za vojaški šport.

7.1

Rusija

Uradni dan ustanovitve športnega kluba v vojski Ruske Federacije je 29. april 1923, trenutno
poimenovan Centralni športni klub vojske (Central Sport Club of the Army- CSKA).
Prednostne naloge CSKA ne vključujejo le razvoja vojaško uporabnih športov, temveč tudi
razvoj

športa

za

otroke

in

mladino

in

razvoj

vrhunskih

športnikov.

Fizično usposabljanje v oboroženih silah RF je opredeljeno kot "osnovni element vojaške
strokovne in moralno-psihološke pripravljenosti vojakov". Fizična pripravljenost vojakov je
zelo pomembna, zato imajo tudi eno uro aktivnosti dnevno vključeno v delovni čas, prav tako
se glede na telesno pripravljenost razlikuje višina plače od 50% do 300%, kar predvidevam,
da je velik motivator za dobro telesno pripravljenost vojakov (CSKA, 2019).
Ruski športni klub prav tako kot slovenski vsebuje več različnih športov, katerih skupine in
posamezniki tekmujejo na regionalnim mednarodnih in svetovnih igrah (CSKA, 2019).
Ruska plezalna ekipa je že več let ena najmočnejših na svetu. Plezanje v športni vojaški enoti
imajo razčlenjeno na več podzvrsti in sicer: hitrostno plezanje, plezanje po naravnem terenu
po pripravljenih poteh, plezanje po naravnem terenu po nepripravljenih poteh, skakanje, več
raztežajno plezanje, težavnostno plezanje, plezanje on sight (plezalec prvič vidi in poskusi
preplezati steno čim višje in čim hitreje) (CSKA, 2019).
Za razliko s Slovensko vojsko, ima športna plezalna reprezentanca v vojski Ruske Federacije
treninge na katerih se urijo le za športno plezanje, za razliko pri nas, kjer imajo enkrat letno le
splošno vojaško urjenje. V športnem klubu imajo prav tako poskrbljeno za splošne in
specialne zdravstvene preglede.
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Zelo zanimivo je, kako imajo razvrščene vrste plezanja, povsem drugače kot pri nas,
balvanskega plezanja niti ni zraven, vendar ga poznajo in tudi trenirajo, saj so ruski plezalci
na vojaških igrah tekmovali tudi v tej zvrsti in niso zasedli slabih mest.
Trenutno je v Ruski vojski zaposlenih 670 športnikov (Ministry of Defence of the Russian
Federation, 2019).
Rusija ima zelo malo napisano o športnem klubu Ruske vojske na splošno in prav tako o
športnem plezanju v športnem klubu.

7.2

Avstrija

V Avstrijski vojski imajo Športno zvezo avstrijske vojske (OHSV- Osterreichischen
Heeressportverband), ki je bila ustanovljena 19. Oktobra 1967. Ves čas imajo zaposlenih
okoli 300 športnikov, ki jim ponujajo socialno in finančno podporo za njihovo športno
poklicno kariero. Avstrijska vojska je eden najpomembnejših športnih sponzorjev v Republiki
Avstriji, od leta 1958 pa je tudi članica Mednarodnega sveta za vojaški šport (CISM). Enako
kot ostale države, ki jih primerjam med seboj, daje Avstrijska vojska velik poudarek na šport,
torej fizično pripravljenost vojakov, kar se odraža v vsakodnevnih eno urnih športnih
treningih. Trenutno je v Športni zvezi v Avstrijski vojski zaposlenih 11 športnih
plezalcev(Erber Matthias, Klingler Florian, Lach Nina, Lechner Mario, Parma Georg, Pilz
Jessica, Posch Jan-Luca, Posch Katharina, Rock Magdalena, Schranz Christine, Schubert
Jakob). Športna zveza avstrijske vojske je neprofitno združenje, katerega namen je:
- krepitev zmogljivosti vojakov in ostalih pripadnikov vojske, poglabljanje medosebnih
odnosov in spodbujanje telesnih dejavnosti
- sponzoriranje in izobraževanje
- vzpostavitev in vzdrževanje odnosov z domačimi in tujimi športniki oziroma športnimi
združenji
- združevanje, izobraževanje in aktivnosti športov v Republiki Avstriji
Športna zveza avstrijske vojske je povezana in sodeluje tudi z ministrstvom za obrambo,
ministrstvom za šolstvo, ministrstvom za šolstvo, umetnost in kulturo, Avstrijsko zvezno
športno organizacijo, Avstrijskim olimpijskim komitejem (Bundesheer, 2019).
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Športna zveza avstrijske vojske je zelo močen in funkcionalen del vojske oziroma države., ki
je danes glavni podpornik vrhunskih športnikov v Republiki Avstriji. In vse to zahvaljujoč
finančni podpori zvezne vojske (Bundesheer, 2019).
- zagotavljanje internih športnih objektov in objektov za usposabljanje,
- zagotavljanje vojaških vozil za potniški promet,
- nudenje športne opreme, prirejanje športnih dogodkov, športnih oblačil,
- nudenje nastanitev in obrokov,
- odobritve za ne udeležitev tekmovanja, tečaja ipd.,
- zagotavljanje strokovnjakov za telesno usposabljanje,
- odobritev organizacijskega dela med službovanjem uradnikov ali vodij vojaške službe,
če to dovoljujejo uradne okoliščine.
Dejavnosti športne zveze avstrijske vojske so športne, organizacijske in materialne narave.


Športne dejavnosti:
-

Širjenje športnih dejavnosti, zdravja in rekreacijskega športa ter
promoviranje športa in vrhunskih športnikov.

-

Posebno pozornost posvečajo promociji mladih in mladih talentov, to
vključuje dejavnosti poučevanja, učenja in usposabljanja.



Organizacijske dejavnosti:
-

Organizacija mednarodnih in nacionalnih tekmovanj in prireditev.

-

Sodelovanje v zveznih in državnih športnih organizacijah, zlasti pri
organizaciji družabnih dogodkov, da bi izpolnili svojo vojaško
poslanstvo kot povezavo med vojsko in civilnim prebivalstvom.



Materialne dejavnosti:
-

Gradnja športnih objektov na vojaškem posestvu ter skrb za
vzdrževanje teh objektov, ki so na voljo tudi za uradni šport.
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-

Nabava športne opreme ter njeno upravljanje in vzdrževanje
(Bundesheer, 2019).

7.3

Francija

Francoske oborožene sile (Forces armées françaises) zaposlujejo vrhunske športnike, katerih
naloga je zastopanje vojske na državnih in mednarodnih civilnih in vojaških tekmovanjih. Za
zaposlitev vrhunskih športnikov v vojski imajo visok kriterij in sicer morajo biti identificirani
s strani njihove športne zveze, ter Ministrstva za šport, stari med 18 in 29 let, francoskega
državljanstva. Postopek do zaposlitve gre skozi več faz: potrditev na nacionalnem centru
obrambnega športa (CNSD- National center of defense sports), potrditev na kadrovskih
upravah vojske, na športni zvezi posameznega športa, ministrstvu za šport. Posameznik mora
biti član francoskega nacionalnega olimpijskega in športnega odbora (CNOSF-

Comité

national olympique et sportif français).
Mesečna neto plača, ki jo prejme vrhunski športnik zaposlen v vojski znaša 1.362,00 evrov,
pogodbe so vse za določen čas, tako kot pri ostalih državah, ki jih primerjam med seboj,
pogodbe o podaljšanju pa so lahko za 2,3,5,8 ali 10 let. Profil njihove poklicne poti je kot
podoficirski pripadnik vojske po koncu prvih šestih mesecev, nato pa ima možnost
napredovanje, glede na razvoj in dosežke. Kot ostale države ima tudi Francija na voljo, da se
med celotno poklicno kariero športnik razvija in pridobiva znanje. Kasneje se lahko tudi
preusmeri na drugo specialno vojsko glede na njegove želje in pridobljeno znanje, po štirih
letih imajo celo možnost postati poveljnik (Ministère des Armées, 2019).
Leta 2002 je propadel bataljon Joinville, ki je sprejel do 21.000 vrhunskih športnikov, ker je
bilo to izgubo treba nadomestiti, je tako 8. aprila 2003 ministrica za obrambo in šport
podpisala okvirni sporazum za razvoj visokega športa in množičnega športa v oboroženih
silah. Leta 2014 so ta sporazum prilagodili, tako, da je možna večja prilagodljivost pri
zaposlovanju in vodenju vrhunskih športnikov v vseh disciplinah. V Francoskih oboroženih
silah imajo na voljo 88 mest za podporo oziroma zaposlitev vrhunskih športnikov, med
katerimi lahko zaposlijo tudi invalidne športnike. Trenutno v bataljonu Joinville športnike
delijo na poletno družbo in zimsko družbo. Športno plezanje spada pod poletne športe, ta hip
pa je zaposlen le en športni plezalec in sicer Manuel Cornu. Enota v katero spadajo vrhunski
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športniki se uradno imenuje »Armée de champions« (Centre National des Sports de la
Defense, 2019).
Vrhunski športniki zaposleni v vojski predstavljajo vzor za spodbujanje športa , ki je nujen v
vojski, poleg tega pa predstavljajo vojsko in njene vrednote v civilni družbi in tako
predstavljajo vez med vojsko in ostalim narodom. Prav tako prirejajo razne tabore, za mladino
za spodbujanje športa in vojaškega poklica (Centre National des Sports de la Defense, 2019).
Leta 2004 so na Olimpijskih igrah v Atenah osvojili 14 zlatih, 10 srebrnih in 15 bronastih
medalj. Na paraolimpijskih igrah v Pekingu in Londonu leta 2008 pa so osvojili 1 zlato, 1
srebrno in 2 bronasti medalji (Centre National des Sports de la Defense, 2019).

7.4

Švica

Švicarske oborožene sile sestavlja obrambni sektor, ki je organizacija Zveznega ministrstva za
obrambo, civilno zaščito in šport (DDPS- The Federal Department of Defence, Civil
Protection and Sport). Organizacija oboroženih sil je sestavljena na vrhu iz vodje oboroženih
sil, pod njim je osebje oboroženih sil, pod osebjem pa so štiri enote:
-

Poveljstvo skupnih operacij (JOC- Joint Operations Command)

-

Organizacija za logistiko oboroženih sil (AFLO- Armed Forces
Logistic Organization)

-

Organizacija za podporo poveljevanju (AFCSO- Armed Forces
Command Support Organization)

-

Uprava za usposabljanje in izobraževanje (TEC- Training and
Education Command) (The Swiss Armed Forces, 2019).

Pod slednjo spada tudi zvezni urad za šport sestavljajo (FOSPO- Federal Office of Sport) :
-

Športna politika in viri

-

Mladinski in odrasli športi

-

Švicarski zvezni inštitut za šport Magglingen EHSM

-

Nacionalni športni center Magglingen
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-

Nacionalni mladinski športni center Tenero CST

V zveznem uradu za šport imajo tudi razdelek promocija športa, med katere spada tudi
promocija športa v vojski. Resnično se trudijo izboljšat finančno stabilnost vrhunskih
športnikov v času njihovega delovanja ter po upokojitvi. Res pa je, da imajo tudi veliko večje
zadolžitve glede vojaškega urjenja, prisotnosti in obveznosti v vojski kot ostale države, ki jih
primerjam med seboj (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Namen vrhunske športne promocije vojske je namenjen združevanju vrhunskega športa z
vojaškimi obveznostmi. Švicarska vojska podpira vrhunske športnike z nacionalnimi in
mednarodnimi cilji s pomočjo treh načinov:
-

šola vrhunskega športnega rekrutiranja 79

-

vrhunski športni obnovitveni tečaj

-

vojaški elitni športniki

Vse možnosti financiranja so enako odprte za ženske in moške (The Swiss Armed Forces,
2019a).
Šola vrhunskega športnega rekrutiranja traja 18 tednov. Prvi trije tedni potekajo na šoli za
reševanje za osnovno vojaško usposabljanje, ostalih 15 tednov pa v centru Magglingen, kjer je
poudarek na treniranju in izboljšanju njihove športne panoge. Poleg tega imajo na voljo tudi
osebno in individualno treniranje (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Pri obnovitvenem tečaju imajo športniki dolžnost vsako leto po zaključeni tekmovalni sezoni
se udeležiti nadaljnjega usposabljanja (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Od junija 2010 vojska podpira tudi po 18 vrhunskih oziroma elitnih športnikov, ki so
zaposleni kot začasno vojaško osebje (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Vsi pripadniki vojske , ki se ukvarjajo z vrhunskim športom pa uživajo posebno svobodo za
usposabljanje kot »usposobljeni športniki«. Registracijo kvalificiranega športnika izvaja
Center za športne kompetence vojske (The Swiss Armed Forces, 2019a).
Švica ima tudi center kompetenčnih športov vojske (Komp Zen Sport A), katerega namen je
prispevati z izboljšanju športne in telesne aktivnosti v vojski. Odgovoren je za kadrovsko
usposabljanje vojaških športnikov in inštruktorja vojaškega športa, hkrati pa izvaja vrhunsko
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promocijo vojske. Organizira športne dneve, tečaje in vojaška tekmovanja za izboljšanje
športne in telesne aktivnosti v vojski. V okviru CISM pa spodbuja tudi nacionalne in
mednarodne vojaške elitne športe, da bi okrepili ugled švicarske vojske doma in v tujini (The
Swiss Armed Forces, 2019a).
Švica ima vrhunsko infrastrukturo za priprave športnikov, kot je Švicarski olimpijski
medicinski center Magglingen-Biel, ki nudi nasvete, različne preglede in terapevtske ukrepe.
In nacionalni center za uspešnost Magglingen, katerega lahko uporabljajo vrhunski športniki,
ki jih priznava Swiss Olympic (The Swiss Armed Forces, 2019b).
Švica ima že dolgo zgodovino kot nevtralna država, zaradi česar ne sodeluje v nobenih
konfliktih, je pa dejavna na področjih ohranjanja miru in je prav tako tudi članica NATO
programa za mir. Švica ima malo profesionalnih vojakov, večino vojske sestavljajo
prostovoljci (The Swiss Armed Forces, 2019b).
Švica je članica CISM od leta 1968. Švicarske oborožene sile se udeležujejo prvenstev CISM
predvsem zaradi krepitve njihovega ugleda doma in v tujini. Prvenstva so namenjena za
spodbujanje prijateljstva in razumevanja med narodi. Vendar pa kljub načelu, da je
»sodelovanje bolj pomembno od zmage«, Švica pošilja na prvenstva le udeležence, ki imajo
razmeroma dobre možnosti za uspeh (The Swiss Armed Forces, 2019b).
Športniki, katerih športi so v programu CISM prvenstev, se morajo na prvenstvo prej
pripravljati, izbrani pa so glede na rezultate preteklega leta. Na prvenstvih lahko sodelujejo le
športniki, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
-

So člani oboroženih sil

-

So člani nacionalne skupine zadevnega civilnega združenja

-

Izpolnjujejo merila za izbor, ki jih je določil vodja discipline CISM

(The Swiss Armed Forces, 2019b).

7.5

Nemčija

Nemška vojska (Bundeswehr) se deli na kopensko vojsko (Heer), vojno mornarico
(Bundesmarine), vojno letalstvo (Luftwaffe), skupno podporno službo (Streitkräftebasis) in
saniteto (Zentraler Sanitätsdienst).
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Nemška vojska (Bundeswehr), ima oddelek za zaposlovanje vrhunskih športnikov, ki pa je
tudi eden večjih podpornikov športnikov v Nemčiji. Odprtih imajo kar 827 mest za zaposlitev
vrhunskih športnikov. Bundeswehr veliko prispeva pri razvoju in spodbujanju športa v
Nemčiji, kar pa je v javnem interesu, saj ima šport visoko družbeno in politično vrednost, ter
veliko prispeva v zdravstvenem in socialnem smislu. Zaposleni so le vrhunski športniki iz
posameznih panog, ki so zaradi tega hkrati tudi vzorniki. Financiranje vrhunskih športnikov je
ena pomembnejših nalog Bundeswehra, kar se odraža tudi pri številkah zaposlenih. Nemška
olimpijska športna konfederacija prav tako daje velik pomen promociji Bundeswehra in je v
njihovem nacionalnem konceptu označena kot nepogrešljiva (Bundeswehr, 2019).
Športni oddelek je razdeljen na 15 skupin za promocijo športa, naloge teh enot so vodenje
športnih vojakov, kateri so jim zaupani. Te enote so nahajajo v bližini olimpijskih centrov in
drugih centov za usposabljanje in treniranje, tako da imajo zaposleni vse potrebno za trening
in urjenje v bližnji okolici. Prav tako pa ima še 744 podpornih centrov za šport. Bundeswehr
poleg tega podpira še 40 vojakov na tekmovanjih za vojaške športe, ter 14 civilnih
paraolimpijskih športnikov, ki niso zaposleni v nemški vojski (Bundeswehr, 2019).
Nemška vojaška stran ponuja veliko podatkov o športni enoti oziroma promociji vrhunskih
športnikov v vojski. Med drugim tudi podatek, za letne stroške sponzorstva in sicer je za leto
2019 predvidenih 35 milijonov evrov, večina tega denarja gre za stroške osebja oziroma
zaposlenih, nekaj pa tudi za stroške nabave, kot so recimo športni dresi za Bundeswehr
(Bundeswehr, 2019).
Sistem zaposlovanja vrhunskih športnikov, je v večini primerov urejen tako, da so določeni
kot vojaki za prostovoljno služenje za obdobje enajst mesecev. Po tem obdobju, pa so
najboljši od najboljših športnikov, kar je odvisno od vojaške usposobljenosti ter športnih
dosežkov, lahko imenovani za začasnega vojaka, kasneje pa ima tudi možnost napredovanja.
Nemška vojska razume potrebe športnikov in da je njihov urnik zelo poln s treningi in
tekmami, zato imajo bolj prilagodljivo in prilagojeno poklicno usposabljanje od ostalih
vojakov. Bundeswehr se ves čas razvija in izpopolnjuje na področju financiranja in
organiziranja, tako da resnično lahko nudi najbolj optimalno oskrbo in usposabljanje. Ena od
novosti je tudi, da nekdanje člane športnih promocijskih skupin premestijo v službo kot redni
vojaški inštruktor. To je velik napredek, saj teh novih 15 inštruktorjev, ki imajo že toliko
izkušenj in strokovnega znanja, veliko prispevajo k profesionalizaciji športne vzgoje v vojski
(Bundeswehr, 2019).
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Od leta 2013 ima Bundeswehr sporazum tudi z nemško športno zvezo za invalide, ta hip
vojska podpira dva obetavna civilna športnika s posebnimi potrebami (Bundeswehr, 2019).
Uspeh promocije in podpore se pokaže predvsem na olimpijskih igrah, na katerih se je od leta
1964 osvojilo 304 olimpijske medalje. Od leta 1992 pa so nemški vrhunski športniki pobrali
44 odstotkov olimpijskih medalj. Čeprav se športniki udeležujejo tudi drugih mednarodnih
tekem pa le te niso tako pomembne oziroma niso tako učinkoviti pri promociji športa kot
olimpijske igre (Bundeswehr, 2019).
Nemška vojska se prav tako udeležuje tudi CISM, ki je kot sem že omenila eno največjih
športnih združenj na svetu. Vojaške igre in sodelovanje pri le teh so pomembne za
razumevanje in večnacionalno prijateljstvo, ki ga ohranjajo izključno vojaki. Šport in
solidarnost sta glavna motiva vseh CISM dogodkov, poleg tega se z miroljubnostjo in
prijateljstvom skozi šport to uporablja tudi v prid za stabilizacijo konfliktnih regij. CISM
poleg različnih vrst tekem in iger organizira tudi redne mednarodne simpozije in seminarje na
temo »Šport in mir«. Kljub temu, da je Mednarodni svet za vojaški šport, kot že ime pove,
vojaške narave, pa je postal ključni igralec tudi v mednarodnem vrhunskem športnem svetu,
in je na številnih področjih ustvarjalec kariere za boljšo prihodnost. V skladu s tem
Mednarodni svet sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodni olimpijski
komite, Združeni narodi in Evropska unija (Streitkräftebasis, 2018).
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8

PRIMERJAVA MED OPISANIMI DRŽAVAMI

Slovenija, Rusija, Francija, Švica, Nemčija, Avstrija
Nekatere države imajo veliko več napisanega o vrhunskih športnikih zaposlenih v vojski kot
druge, ter podano veliko več podatkov. Predvsem pri Rusiji so zelo skopi z podatki, ko pri
Franciji recimo podajo celo višino mesečnega zneska, ki ga dobijo zaposleni. Torej, če
povzamem nekaj glavnih točk:
-

Naloge in obveznosti vrhunskih športnikov zaposlenih v vojski
Pri vseh državah je glavni namen zaposlovanja športnikov, promocija vojske, boljši
odnosi med državami in med vojaki, ter steber med civilnim prebivalstvom in vojsko.
Pri vseh državah so obveznosti, ki jih imajo športniki do vojske, sodelovanje na
vojaških tekmovanjih, promocija in zastopanje vojske na vojaških in ostalih
tekmovanjih. Pri nekaterih državah se morajo vsakoletno udeleževati tudi vojaškega
urjenja, ki je pri nekaterih državah bolj zahteven kot pri drugih. Poleg tega pa imajo
udeleževati tudi raznih dni odprtih vrat ter podajanju znanju iz športa njihove panoge.

-

Plačilo in konec športne kariere
Pačilo se od države do države seveda razlikuje, pri tistih državah kjer sem dobila
podatek o višini mesečnega zneska, so pričakovano povsod višji od zneska v Sloveniji,
prav tako po drugih državah zaposlujejo več vrhunskih športnikov kot pri nas, kar pa
ne velja za panogo športno plezanje, kjer je v Franciji recimo zaposlen samo en športni
plezalec v Avstriji pa kar 11. Vse države imajo možnost zaposlitve v vojski tudi po
koncu športne kariere, nekatere imajo celo odprtih nekaj mest za razne športne
trenerje.

-

Urjenje
V Sloveniji mora vrhunski športnik zaposlen v vojski enkrat letno opraviti splošno
vojaško urjenje, za razliko v drugih državah kjer imajo poleg splošnega urjenja tudi
treninge in priprave prilagojene le za njihovo posamezno disciplino. Med Slovenijo in
ostalimi državami, ki jih primerjam je poglavitna razlika tudi v tem, da imajo vse na
voljo olimpijske centre za treniranje, medtem ko v Sloveniji tega ni.
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Katerokoli državo pogledamo, pa je glavni namen vrhunskih športnikov v vojski še zmeraj
promocija vojske, ohranjanje socialnega imperativa vojaške organizacije, spodbujanje športa
in fizične pripravljenosti, oziroma gre bolj za tako rekoč »sponzorski« odnos.
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9

SKLEP

Hipoteza: športna enota je pomemben dejavnik ohranjanja socialnega imperativa vojaške
organizacije, lahko več kot očitno potrdim, oziroma, še celo dodam, da veliko prispevajo k
občutku večje povezanosti med civilnimi in vojaškimi osebami. Kot je napisano že na uradni
strani Slovenske vojske pod poslanstvom športne enote, da le ta služi predvsem podpori
športu ter promociji športa v Slovenski vojski. Pod naloge športne enote v Slovenski vojski pa
je zapisano tudi in predvsem promocija Slovenske vojske. Športniki zaposleni v Slovenski
vojski na tekmovanjih doma in v tujini promovirajo Slovensko vojsko ter s tem spodbujajo
šport v vojski. Člani reprezentanc pa se udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj v okviru
Mednarodnega sveta za vojaški šport (CISM).
V diplomski nalogi sem med seboj primerjala tudi športne enote vojsk različnih držav, in
prišla do sklepa, da je pri:
- Avstrijski športni enoti zelo podobno kot pri naši: združevanje, izobraževanje in
aktivnosti športov, sponzoriranje in krepitev zmogljivosti, ter vzpostavitev in vzdrževanje
odnosov z domačimi in tujimi športniki.
- O Ruski športni enoti je zelo malo napisanega, vendar dajejo športnim enotam večji
poudarek oziroma imajo veliko več dolžnosti predvsem glede urjenja kot pri Slovenski
vojski.
- v Nemški vojski imajo odprtih največ mest za vrhunske športnike in to kar 827, njihova
vojska zelo veliko prispeva pri razvoju in spodbujanju športa. Tudi proračun namenjen
športnikom v vojski je precej višji.
- v Švicarski vojski se prav tako trudijo izboljšati stabilnost vrhunskih športnikov med
delovanjem in po upokojitvi. Imajo pa precej večje zadolžitve kot ostale države, ki jih
primerjam med seboj, saj njihovo osnovno urjenje traja kar 18 tednov, medtem ko v
Sloveniji le 3 dni.
- v Francoski vojski je prav tako kot v ostalih glavna naloga vrhunskih športnikov
zastopanje vojske na državnih in mednarodnih civilnih in vojaških tekmovanjih. Je edina
država za katero sem dobila podatek o mesečni plači, ki znaša 1.362 evra, medtem ko v
Sloveniji znaša okoli 800 evrov.
42

Če povzamem, tudi odgovore iz anketnega vprašalnika. Vsi nekdanji in trenutni športni
plezalci zaposleni v vojski so zelo hvaležni za podporo, brez katere bi težko dosegali
vrhunske rezultate in svoje talente izpilili do popolnosti. Zavedajo se svoje dolžnosti glede
promocije vojske in njenega dobrega glasu in to tudi vestno in s ponosom opravljajo.
Prav tako pozitivno vplivajo na mnenje ljudi o Slovenski vojski, kar je še posebej koristno,
glede na to, da v zadnjem času podpora in dobro mnenje o vojski s strani civilnega
prebivalstva upadata. Še posebej vrhunska gesta pa so dnevi odprtih vrat, kjer se lahko vsak
seznani z delovanjem vojske in si pobližje ogleda kje so vojaki nastanjeni, njihovo opremo,
delovanje opreme, preizkusijo nekaj orožja, se vozijo v vojaških vozilih ter spoznajo osebe
zaposlene v vojski med njimi tudi pripadnike športne enote. Tudi letos sem na socialnih
omrežjih zasledila, da so bili športni plezalci zaposleni v Slovenski vojski zelo angažirani na
dnevih odprtih vrat. Poleg tega, da je zanimiva že sama Slovenska vojska pa so dodatni bonus
tudi vrhunski športniki, ki jih osebe lahko pobližje in bolj osebno spoznajo, ter z njimi tudi
poklepetajo. To naredi še posebej velik in močan vtis na mlajše obiskovalce, ki pa se jim te
spomini močno vtisnejo in tam tudi postanejo, kar je po mojem mnenju ključno za kasneje za
prihodnje generacije, saj ko te osebe odrastejo, jim to pozitivno mnenje in spomin ostanejo in
ga je tako težje omadeževati. Vsi pa vemo, da so v večini primerih, največji vzori otrokom
njihovi starši ter tako rekoč »slavne« osebe (športniki, igralci…). Torej, če otroci vidijo, da so
njihovi vzorniki kakorkoli povezani z vojsko ter imajo o njej pozitivno mnenje je večja
verjetnost, da bodo tako mnenje prevzeli tudi sami tako v otroških letih kot v odrasli dobi, saj
se le to vtisne v podzavest. In še en razlog za potrditev hipoteze je dejstvo, da so športniki v
športni enoti Slovenske vojske pravzaprav civilne osebe, torej stojijo ravno nekje na sredini
med vojaki ter ostalim prebivalstvom in so nekako v prispodobi rečeno »mostovi«.
Raziskovalni vprašanji:
o Ali športni plezalci dejansko tudi pripomorejo k bojni zmogljivosti SV?
V primeru zmogljivosti sem imela v mislih, da so v primeru oboroženega konflikta ali druge
resne situacije, vrhunski športniki dejansko vpoklicani na bojno polje, pripomorejo k boljši
fizični pripravljenosti ostalih vojakov, izvajajo razne treninge ter predajajo znanje za ostale
člane zaposlene v vojski.
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V tem primeru lahko torej raziskovalno vprašanje bolj ovržem, čeprav sem dobila podatek, da
je eden od slovenskih športnih plezalcev na taboru podajal znanje ostalim, ter v nekaterih
državah vrhunski športniki skrbijo tudi za kondicijo in fizično pripravljenost ostalih članov.
o Ali gre zgolj za podporo vrhunskih športnikov in promocijo Slovenske vojske?
To raziskovalno vprašanje pa lahko v polnosti potrdim, saj gre predvsem samo za
»sponzorski« odnos tako v Slovenski vojski kot v ostalih državah, ki sem jih primerjala.
Vrhunski športniki zaposleni v vojski, skrbijo za promocijo vojske, za prijateljski odnos, ter
predstavljajo »most« med vojsko ter civilnim prebivalstvom.
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PRILOGE:

Priloga A: Anketa:
1. Kako dolgo ste že zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
2. Kaj za vas predstavlja biti zaposlen v Slovenski vojski?
3. Kakšen doprinos ste za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
4. Kakšni so vaši načrti po končani športni karieri? Ali veste, da imate možnost poklicne
zaposlitve v Slovenski vojski? Vas ta možnost zanima?
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav
med seboj razumete?
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
8. Ali prispevate svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da dobivate dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske
vojske?

Priloga B: Odgovori na anketo
-

Katja Kadić:

1. Kako dolgo ste že zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
Malo več kot 3 mesece.
2. Kaj za vas predstavlja biti zaposlen v Slovenski vojski?
Osebno zame to pomeni dejanska zaposlitev, kjer mi poleg finančne podpore teče tudi
delovna doba. Zaradi tega se lahko športnemu plezanju prvič po trinajstih letih posvetim v
celoti. Poleg tega je zame to priložnost, da dobro ime in podobe Slovenije ter Slovenske
vojske predstavljam širši tuji javnosti.
3. Kakšen doprinos ste za Slovensko vojsko po vašem mnenju?

48

Kot zgoraj že omenjeno je zaposlitev v Slovenski vojski dobra priložnost za širjenje
prepoznavnosti Slovenske vojske, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini.
4. Kakšni so vaši načrti po končani športni karieri? Ali veste, da imate možnost poklicne
zaposlitve v Slovenski vojski? Vas ta možnost zanima?
Vem za možnost poklicne zaposlitve, trenutno pa je moja želja, da bi se po končani
športni karieri posvetila področju mojega študija - fizioterapija. Idealno bi bilo, da bi
lahko plezanje in fizioterapijo v prihodnosti združevala.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Sama osebno še nimam izkušnje s tovrstnih tekmovanj, se mi pa zdi to vsekakor lepa
priložnost za navezavo novih stikov ter ustvarjanje novih poznanstev.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Težko komentiram na to vprašanje, ker še ne poznam programa športnih enot v ostalih
vojskah.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Da, saj je vertikalno gibanje eno izmed osnovnih gibalnih prvin človeka. Poleg tega doda
k sami motoriki gibanja posameznika, kar je lahko uporabno tudi pri drugih oblikah
gibanja.
8. Ali prispevate svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Za enkrat nisem še nikomur podala nobenega nasveta, bo pa sigurno prišlo tudi do
izmenjave znanj med posameznimi športniki.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da dobivate dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske vojske?
Zelo sem hvaležna za možnost zaposlitve, ob kateri se lahko v celoti posvetim treningom
in tekmovanjem.
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-

Domen Škofic:

1. Kako dolgo ste že zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
2 leti.
2. Kaj za vas predstavlja biti zaposlen v Slovenski vojski?
Zame je zaposlitev v SV zelo pomembna, saj mi dovoljuje, da lahko tekmujem in treniram
nemoteno čez celo leto in s tem dosegam vrhunske rezultate.
3. Kakšen doprinos ste za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
S svojimi vrhunskimi dosežki in vidnostjo promoviramo vojaški poklic. Dokazujemo
kako sta šport in vojaški poklic povezana, saj je za vojaški poklic potrebno veliko fizičnih
sposobnosti.
4. Kakšni so vaši načrti po končani športni karieri? Ali veste, da imate možnost poklicne
zaposlitve v Slovenski vojski? Vas ta možnost zanima?
Po končani tekmovalni karieri želim še naprej ostati v plezanju. Imam velik osebni
projekt. Seveda pa me veseli, da imam tudi to možnost in jo ne izključujem.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Mislim, da je to daleč najboljša rešitev za združitev in sodelovanje. Nastopal sem na
vojaških igrah v Sočiju lani, kjer je bilo vzdušje zelo prijetno, prav nič drugačno kot na
klasičnem svetovnem pokalu.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
V nekaterih državah imajo športniki nekaj več obveznosti do vojske in nekaj več plače.
Mislim, da je pri nas lepo uravnoteženo.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Mislim, da za vojaški poklic potrebujemo vse možne fizične sposobnosti. Bojevanje lahko
poteka na vseh možnih terenih in zato more biti vojak pripravljen na vse.
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8. Ali prispevate svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Na svojem prvem vojaškem usposabljanjem smo plezali na Bohinjski beli, kjer sem
pomagal ostali s svojim znanjem in izkušnjami.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da dobivate dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske vojske?
Vedno je lahko še več podpore… Sam sem zelo vesel in zadovoljen, da imam možnost
svoj šport početi profesionalno. Je pa res, da smo trenutno zaposleni le trije plezalci, kar
se mi zdi premalo, glede na to koliko uspešnih plezalcev je v naši državi.
-

Klemen Bečan:

1. Kako dolgo ste bili zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
Od 2009 do 2015
2. Kaj je za vas predstavljalo biti zaposlen v Slovenski vojski?
Možnost treniranja in pripravljanja na tekmovanja. Brez tega bi več časa moral posvečati
pridobivanju denarja kje drugje in ne bi moral dosegati dobrih rezultatov zaradi
pomanjkanja treningov.
3. Kakšen doprinos ste bili za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
Na mednarodnih tekmovanjih sem dosegal dobre rezultate in s tem prispeval k promociji
slovenske vojske. Zastopal sem jih tudi na vojaških tekmovanjih, kjer sem prav tako
dosegal vrhunske rezultate
4. Imate še kakšne načrte/ želje za prihodnost, ki vključujejo Slovensko vojsko?
Trenutno ne, z veseljem pa bi sodeloval kot inštruktor/trener na plezalnih taborih.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Vojaške igre so bile super. Všeč mi je bilo, da smo se na ta način družili tudi z ostalimi
člani Slovenske vojske in bolje razumeli kakšno delo opravljajo. Z ostalimi plezalci smo
se vedno dobro razumeli.
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6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Nekateri imajo bolj naporno, drugi manj. Razlike so v obveznostih, ki jih imajo športniki
in kolikokrat se morajo zglasiti v vojašnici. Nekateri opcije zaposlitve v vojski sploh
nimajo. Pri nas mislim da je ok tako kot je.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Športno plezanje je pomembna tehnika za vsakega človeka, prav tako za vojaka. Mislim
da bi ji morali posvečati več pozornosti.
8. Ali ste prispevali svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Enkrat smo s padalci plezali v vojašnici v Mostah, drugače pa samo kot predstavitev na
raznih sejmih.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da ste dobivali dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske
vojske?
Seveda bi je bilo lahko več ampak sem bil s pogoji zelo zadovoljen in mi je precej olajšalo
življenje in izboljšalo pogoje za treninge.
-

Maja Vidmar:

1. Kako dolgo ste bili zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
V slovenski vojski – športni enoti sem bila od leta 2008 do 2018. 10 let.
2. Kaj je za vas predstavljalo biti zaposlen v Slovenski vojski?
Slovenska vojska mi je zagotavljala, finančno varnost (plača vsak mesec), da sem se s
športom lahko profesionalno ukvarjala in se plezanju, tekmam 100% posvetila.
3. Kakšen doprinos ste bili za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
Lahko rečem da sem sodelovala na veliko promocijskih prireditvah in svojimi rezultati, ki
mi jih je deloma omogočila slovenska vojska, na tekmah promovirala Slovenijo tudi kot
državo.
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4. Imate še kakšne načrte/ želje za prihodnost, ki vključujejo Slovensko vojsko?
Ne, v slovenski vojski se ne vidim več, sem pa zelo vesela da sem jo ta čas imela.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Vojaške igre so bile super. Seveda se s tekmovalci poznamo in dobro razumemo že iz
tekem za svetovni pokal. Na tej tekmi pa vsi pridemo s svojo vojaško ekipo in je še
posebej zanimivo videti vsako ekipo v svoji uniformi. Tekma je pa seveda tako kot vsaka
na katero se pripraviš in jo preplezaš čim bolje.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Zagotovo se razlikujejo. Ne vem podrobnosti, vendar mislim da ima vsaka država svoja
pravila, kriterije, dolžnosti.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Ja, mislim da je zaželena. Plezalci na splošno nimamo strahu pred višino, naj bi znali tudi
nekaj vrvne tehnike, zagotovo pa smo tudi fizično dobro pripravljeni in iznajdljivi na
določenem področju.
8. Ali ste prispevali svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
V bistvu ne, samo enkrat smo nekaj plezali, ampak drugih nismo učili. Naša funkcija je
bila bolj usmerjena v promocijo slovensko vojske.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da ste dobivali dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske
vojske?
Glede na to, da je bilo v športno enoto težko priti, sem zagotovo bila zadovoljna z vsem
kar so mi nudili. Seveda pa se več podpore nebi noben branil.
-

Martina Čufar:

1. Kako dolgo ste bili zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
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V Športni enoti Slovenske vojske sem bila zaposlena skoraj 16 let, od leta konca leta 2000
do julija 2016.
2. Kaj je za vas predstavljalo biti zaposlen v Slovenski vojski?
To mi je predstavljalo velik privilegij predvsem pa neke vrste varstvo (finančno in
socialno) tako da sem se lahko popolnoma posvetila plezalni karieri in mi ni bilo treba
misliti na zaposlitev oz. pravo službo. Kljub temu nisem pozabila na študij, in sem ga
dokončala, ne glede na to, da bi si lahko vzela več časa.
3. Kakšen doprinos ste bili za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
Ne vem, če je imela Slovenska vojska razen promocije, od mene kak poseben dobiček,
sem pa opravljala naloge, ki smo jih imeli, razne promocije po sejmih in šolah in
sodelovanje na vojaških tekmah. Ko sem kazala slike s plezalnih potovanj, so jih vsi z
zanimanjem gledali, a ne vem, če je zato kak vojak več v Sl vojski. Kasneje sem pomagala
pri sodelovanju slovenskih in francoskih vojakov gornikov.
4. Imate še kakšne načrte/ želje za prihodnost, ki vključujejo Slovensko vojsko?
Ne.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav
med seboj razumete?
Na vojaških tekmah je bilo na splošno zelo dobro vzdušje, saj so najprej vsi športniki
plezalci in šele potem vojaki. Tako, da je bilo kot na »normalnih« tekmah, le da v bolj
sproščenem vzdušju in z manj tekmovalnega pritiska. Zdi se mi dobro za sodelovanje,
prijateljstvo med vojaškimi ekipami različnih držav, mislim, da Slovenija na področju
plezanja v to ne vlaga dosti interesa, saj je podobnih vojaških tekmovanj po Evropi še več.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Res je. Nimajo vse športne vojaške enote zaposlenih vrhunskih športnikov, tekmovalcev
svetovnega pokala, tako da je nivo na tekmah zelo širok…od 6b do 9a. V Franciji na
primer. V Franciji je veliko udeležencev vojaških tekem resnično zaposlenih v vojski ali
»žandarmeriji«, imajo pravo službo in zato manj časa za trening.
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7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Vsekakor, predvsem za tiste, ki so v gorskih enotah.
8. Ali ste prispevali svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Nekajkrat smo jih peljali plezat, sodelovali smo na dnevih odprtih vrat na umetni steni v
vojašnici v Mostah, kaj več pa ne.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da ste dobivali dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske
vojske?
Kot sem že rekla, manjka neki plezalni vojaški vodja (vsaj pred leti je bilo tako), a ker je
sama reprezentanca dobro organizirana, to ni moteče. Sicer pa se mi zdi sistem čisto ok.
-

Uroš Grilc:

1. Kako dolgo ste bili zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
6 let
2. Kaj je za vas predstavljalo biti zaposlen v Slovenski vojski?
Če gledam iz oči športnikov (plezalcev) je to ena velika pomoč države saj nudi stalno
plačo (ki sicer ni prav velika), si zaposlen in teče delovna doba, zdravstveno
zavarovanje..... Predvsem za plezanje in podobne športe s katerimi se ne da »živeti«.
3. Kakšen doprinos ste bili za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
SV ima od športnikov predvsem nekaj promocije. Udeležba na raznih dogodkih, kjer se
SV predstavlja.
4. Imate še kakšne načrte/ želje za prihodnost, ki vključujejo Slovensko vojsko?

Sam sem trenutno v NATO centru za gorsko bojevanje v Poljčah. Prav tako pa sem
vključen v vojaško in tudi civilno padalsko reprezentanco. Mogoče v prihodnosti tudi
inštruktor padalstva v SV.
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5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Meni osebno so bile igre super. Mogoče vrhunskim športnikom malo manj, saj ni bilo
veliko tistih najboljših plezalcev. (Annecy FRA 2013), bil sem vodja ekipe Čufar,
Markovič, Vidmar in Bečan. Ko sem videl kako plezajo Črnogorci sem tekmoval še sam
-10 znanih plezalcev, ki so se med seboj poznali, ostalo pa bolj
kot ne naključni vojaki, ki so mogoče v enoti pokazali največ.... praktično začetniki.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Prav veliko se ne razlikujejo. Mogoče še najbolj po plači. In mogoče tudi po zaključku
kariere vrhunskega športnika. Tudi v SV so včasih nudili zaposlitev po zaključeni karieri,
vendar poznam bolj malo primerov.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Mogoče najbolj osnovne veščine. Športno plezanje sploh ne. Tudi gorske enote naj bi med
svojimi pripadniki imele samo kakšnega specialista, ki je sposoben splezati recimo do 6a.
8. Ali ste prispevali svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Jaz osebno ja. V Ljubljani-Moste, kjer je sedež športne enote in kjer je tudi stena v
telovadnici sem izvajal nekakšen tečaj za oddelke po dogovoru. Vendar je bila to samo
dodatna aktivnost za katero pa dostikrat nisem imel časa, saj poučevanje ni bila moja
dolžnost.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da ste dobivali dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske
vojske?
Jaz osebno mislim da ja. Dve leti je obstajala tudi vojaška športno plezalna reprezentanca
vendar ni bilo kaj dosti zanimanja. Tu bi lahko pridobili nekaj denarja za treninge same
(prevoz, nastanitev) Takrat so po večini pripadniki športne enote (Čufar, Bečan, Markovič
in Vidmar) plezali bolj vsak zase.
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Moramo pa se tudi zavedati, da je plezanje edini šport kjer lahko do kategorizacije prideš
izven tekmovanja, kar nekaterim ni prav preveč všeč.
-

Mina Markovič:

1. Kako dolgo ste že zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
Od 3.2013
2. Kaj za vas predstavlja biti zaposlen v Slovenski vojski?
Finančno in socialno podporo, da se lahko popolnoma posvetim športu in treningu.
Zaposlitev je res zelo velika podpora, ki vrhunskemu športniku sigurno zelo olajša
vsakodnevno shajanje.
3. Kakšen doprinos ste za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
Vojsko predstavljamo tako na lokalni, državni, kakor tudi mednarodni ravni. Slovenijo in
njeno ime pa ponesemo v svet… na dogodkih Slovenske vojske se udejstvujemo tudi
preko medijskih ali drugih dogodkih, sodelujemo pri promocijah slovenske vojske,
dobrodelnih akcijah, dražbah (recimo športnih rekvizitov), taborih za mlade ipd…
4. Kakšni so vaši načrti po končani športni karieri? Ali veste, da imate možnost poklicne
zaposlitve v Slovenski vojski? Vas ta možnost zanima?
Točno izdelanih načrtov po koncu kariere žal se ni… vsekakor se gibljejo v smeri in želji
ostati povezana s športom in plezanjem. Ja, vem da obstajajo (teoretične) možnosti
zaposlitve v vojski tudi kasneje, vendar se mi zdijo te precej omejene. No, upam da ne ☺
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Vojaške igre zelo odobravam in pozitivno sprejem. misli. Da imajo res dober namen, tudi
koncept je dobro dodelan in organizacija navadno na res visoki ravni. Ja, menim da je
njihov učinek preko športa v povezovanje vojaških sil različnih držav zelo dober. Tudi
športniki se seveda med seboj dobro razumemo. Večino se tako ali tako poznamo že iz
svojih tekem za svetovni pokal.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
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Ja, kolikor mi je znano imajo nekatere države nekoliko drugačen 'dnevni' delovni režim,
druge delujejo precej podobno. Kje je obveznosti več, kje manj…ampak koncept pa je,
kolikor vem pri vseh državah precej podoben. Socialna in finančna varnost za promocijo
države, športa in vojske.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Ja, sigurno je ena izmed vrlin vojaka. Treba je znati se obrnit tudi čez bolj razgibane in
skalnate predele, tudi znanje vrvne tehnike pri tem ni odveč.
8. Ali prispevate svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Na skupnih letnih izobraževanjih, če pride do takšne situacije, seveda in z veseljem.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da dobivate dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske vojske?
Ja, podpora je ustrezna, menim morda, da bi lahko bilo edino glede na uspešnost
slovenskih plezalcev v mednarodnem merilu namenjenih v slovenski vojski več mest
(trenutno 3), (število plezalcev trenutno med 10 na svetovni jakosti lestvici pa 5 in seveda
se trenerji)
-

Janja Garnbret:

1. Kako dolgo ste že zaposleni v Slovenski vojski v športni enoti?
Zaposlena sem od 11. marca 2019.
2. Kaj za vas predstavlja biti zaposlen v Slovenski vojski?
Za mene je zaposlitev v Slovenski vojski zelo pomembna, saj mi omogoča, da se lahko
profesionalno ukvarjam s športom.
3. Kakšen doprinos ste za Slovensko vojsko po vašem mnenju?
S športnimi dosežki in vidnostjo promoviramo vojaški poklic in s tem se bo morda več
mladih odločilo za ta poklic.
4. Kakšni so vaši načrti po končani športni karieri? Ali veste, da imate možnost poklicne
zaposlitve v Slovenski vojski? Vas ta možnost zanima?
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Po končani športni karieri se še vedno vidim v plezanju. Zelo si želim biti v prihodnosti
trenerka. Z Domnom Škoficem imava pa tudi velike plane za prihodnost z gradnjo
plezalnega centra, kar pa mi bo tudi omogočilo, da postanem trenerka. Veseli me, da
imam možnost poklicne zaposlitve v SV in je seveda ne izključujem.
5. Kakšno je vaše mnenje glede vojaških iger? Menite, da imajo pozitiven učinek glede
vojaškega sodelovanja? Se športniki s področja športnega plezanja iz različnih držav med
seboj razumete?
Z vojaškimi igrami se združujemo in še bolj sodelujemo. Nisem še imela možnosti
nastopiti na vojaških igrah, verjamem pa da je vzdušje izjemno, ravno takšno kot na
svetovnem pokalu. Vsi se zelo dobro razumemo, podpiramo in zabavamo.
6. Športne enote v ostalih vojskah se po vašem mnenju kaj razlikujejo? Na kakšen način?
Nekateri športniki v drugih državah imajo več obveznosti in višjo plačo. Pri nas je zelo
dobro urejeno, da lahko usklajujemo obveznosti do vojske in treninge ter tekme.
7. Se vam zdi športno plezanje oziroma plezanje na splošno pomemben dejavnik/
pomembna tehnika ki je zaželena oziroma nujna za vojaka?
Mislim, da za vojaški poklic moramo biti zelo dobro fizično pripravljeni, zato menim, da
je tudi plezanje pomembna tehnika nujna za vojaka, saj mora biti pripravljen na vse.
8. Ali prispevate svoje plezalsko znanje tudi ostalim enotam v Slovenski vojski?
Nisem še bila na vojaškem usposabljanju, zato še nisem imela te možnosti, da bi lahko
prispevala svoje znanje.
9. Glede na to, da ste športni plezalci v Sloveniji v samem svetovnem vrhu se vam zdi,
da dobivate dovolj podpore ali bi je bilo dobrodošle še kaj več s strani Slovenske vojske?
Zelo sem vesela in zadovoljna, da mi SV omogoča, da se lahko profesionalno ukvarjam s
športom in da mi nudi del finančne podpore. Trenutno smo zaposleni samo 4 plezalci in
glede na to, da smo zelo uspešni bi lahko bil zaposlen še kakšen več.
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