UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Magistrsko delo

PROUČITEV IN ZASNOVA
IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA
OBOROŽENIH SIL V REPUBLIKI SLOVENIJI
Evgen Primožič

Ljubljana, julij 2011

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

MAGISTRSKO DELO

PROUČITEV IN ZASNOVA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA
OBOROŽENIH SIL V REPUBLIKI SLOVENIJI

Kandidat:
Vpisna številka:
Študijski program:

Evgen Primožič
04037272
magistrski študijski program Uprava

Mentor:

red. prof. dr. Štefan Ivanko

Ljubljana, julij 2011

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA

Podpisani Evgen Primožič, študent podiplomskega magistrskega programa Uprava, z
vpisno številko 04037272, sem avtor magistrskega dela z naslovom: Proučitev in zasnova
izobraževalnega sistema oboroženih sil v Republiki Sloveniji.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
−

je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,

−

sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih
uporabljam v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s
fakultetnimi navodili,

−

sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric
navedena v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je
zapisan v skladu s fakultetnimi navodili,

−

sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti
prenesena v predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem
delu,

−

se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki
citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični
obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne –
kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št.
21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v
Ljubljani in Fakultete za upravo,

−

se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za
predloženo delo in za moj status na Fakulteti za upravo,

−

je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela ter
soglašam z objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Magistrsko delo je lektorirala Zlatka Rabzelj.

Ljubljana, 07.05.2011

Podpis avtorja:

iii

POVZETEK

Obrambni sistem Republike Slovenije zaradi razvoja svojega specifičnega obrambnovarnostnega okolja in zaradi vključitve v zvezo Nato ter vse tesnejšega sodelovanja z
evropskimi obrambnimi organizacijami prilagaja način zagotavljanja obrambne varnosti.
S spreminjanjem obrambne varnosti se mora temu procesu prilagoditi tudi izobraževalni
sistem v oboroženih silah v Republike Slovenije. Čedalje večji pomen ima kadrovska
funkcija, ki je načrtovalec in izvajalec kadrovske politike in s tem glavni oblikovalec
kakovostnega izobraževalnega sistema. Temeljni subjekt delovanja obrambnega sistema
je stalno vrhunsko izobražen, vzgojen, usposobljen in izurjen ter motiviran, v trg dela
vključen kader za opravljanje zahtevnih nalog, saj je izid v krizni situaciji pogosto odvisen
od iznajdljivosti, izvirnosti in prožnosti poveljujočega kadra.
Ustrezno naravnan izobraževalni sistem oboroženih sil in s tem usposobljen menedžment
ter strokovno vodeni in izvajani kadrovski procesi bodo omogočali profesionalno
upravljanje s človeškimi viri. Na takih temeljih sloneč kadrovski sistem bo lahko predlagal
ukrepe na osnovi analiz. Izoblikoval bo rešitve za nastale probleme, sprejel sistem
vrednot, stopnjo standardov za delovanje, kar bo omogočilo oblikovanje svoje kulture. To
bo podlaga za uspešnost organizacije, predvsem pa njeno sposobnost zaposlovanja,
razvijanja in ohranitve ljudi z visokimi zmožnostmi. Ti ljudje so odločilni dejavnik –
usmerjevalci in s tem motiv za razvoj ter ohranitev uspešne organizacije.
Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska morata biti oblikovana tako, da lahko hitro
spreminjata strukturo in o sprejemata odločitve. Odločitve morajo temeljiti na uspešnosti,
tehnologiji in na vseh spremembah v družbi, okolju, demografskih dejavnikih ter znanju in
spretnosti. To jima bo dalo družbeno moč, ki je potrebna za oblikovanje pravil, navodil ter
discipline, nujnih za delovanje in s tem doseganje dobrih rezultatov v notranjem okolju in
zaupanja ter verodostojnosti v zunanjem okolju ter medsebojne odvisnosti med njima.
Vse delo mora sloneti na kvalitetnih podatkih, pravočasnem pristopu, analizah in iz tega
izhajajočih ukrepov.
Trdim, da bo strukturiranje obrambnega sistema, ki bi upošteval navedena dejstva,
postavilo Slovenijo ob bok razvitim državam. Omogočilo bo tudi uspešnejše delovanje v
zvezi Nato in tesnejše sodelovanje z evropskimi obrambnimi organizacijami, saj vemo, da
je to zahteven proces, ki ga lahko uresniči le visoko izobražen kader.
Ključne besede: oborožene sile, vojaški sistem, kadrovski sistem, kadrovska funkcija,
izobraževalni sistem, vojaško izobraževane, znanje, vzgoja, usposabljanje, urjenje,
spretnosti in kompetence.
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SUMMARY
STUDY AND DESIGN OF THE ARMED FORCES EDUCATION SYSTEM IN THE
REPUBLIC OF SLOVENIA
Due to the specific defence and security environment and NATO membership as well as
the increasingly close cooperation with European defence organisations, the defence
system of the Republic of Slovenia has adjusted its way of providing defence security.
Along with the changes to defence security, the adjustments must also be made to the
education system in the armed forces of the Republic of Slovenia. Growing importance is
assigned to the personnel function, which plans and implements personnel policy, thereby
acting as the main designer of a quality education system. The fundamental entity of the
operation of a defence system is always top-educated, trained, qualified and motivated
personnel, included in the labour market to perform demanding tasks.
An adequately designed armed forces education system and thereby well-trained
managing personnel and implemented personnel processes will enable professional
human resource management. The personnel system based on such foundations will be
able to propose measures on the basis of analysis. It will design solutions to the problems
occurred, adopt a system of values, and the level of standards for the operation to enable
the formation of its own culture. This will form the basis for the performance of the
organisation, but mainly its ability to employ, develop and preserve people with high
capacity. These people are decisive factors, or facilitators, and thereby the motivation for
the development and preservation of a successful organisation.
The Ministry of Defence and the Slovenian Armed Forces should be formed in a way that
they can swiftly change structure and consequently make quick decisions based on the
performance, technology and changes in the society. This will provide them with the
social power necessary for the formation of rules, instructions and disciplines essential for
the operation and the achievement of good results in internal environment as well as
trustworthiness and credibility in the external environment. It will also determine their
correlations. The entire work should be based on quality data, timely approach, analysis
as well as measures and surveillance deriving thereof.
I claim that the structuring of a defence system that would consider these facts would
make Slovenia comparable to more developed countries. It would also enable a more
successful performance within NATO, and closer cooperation with European defence
organisations. It is a well-known fact that this is a demanding process, which can only be
implemented by highly educated personnel.
Key words: Armed forces, military system, personnel system, personnel function,
education system, military education, knowledge, education, training, drill, skills and
competence.
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1 UVOD

Problem. V delu bo predstavljen problem in predmet magistrskega dela. Problem
raziskave je zasnovati novi, optimalen model izobraževalnega sistema oboroženih sil
(OS) v Republiki Sloveniji (RS). Novi izobraževalni sistem mora zagotoviti
prilagodljivost in učinkovitost Slovenske vojske (SV), njeno funkcionalno moč,
organizacijsko strukturo, formacijo, model vodenja in poveljevanja ter način za izgradnjo
oboroženih sil. Tega v resnici ni mogoče narediti brez kompleksnih in temeljitih analiz
vseh dejavnikov, ki pogojujejo in dolgoročno določajo oborožene sile ter njihovo
infrastrukturo. Če takšnih analiz ni se aktivnosti opravljajo po ustaljenem »praktičnem«
načinu koncept oboroženih sil pa se gradi »ad hoc« s pogovori med določeno ravnjo
častnikov. Zato obstaja verjetnost, da bo nastala razlika med nerealnimi ter stvarnimi
oziroma ciljnimi oboroženimi silami. Z »ad hoc« pristopom bi si ustvarili »improvizirane«
oborožene sile, ki bi bile pogosto reorganizirane, z vsemi negativnimi posledicami tako v
bojni pripravljenosti kot tudi pripravljenosti oboroženih sil za vodenje oboroženega boja,
kar je temeljni smisel in namen obstoja oboroženih sil.
Predmet. Predmet magistrskega dela je opredeliti zasnovo novega modela izobraževanja
oboroženih sil (OS) v RS, v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (MO) in SV. V delu
bom najprej predstavil organizacijo državne uprave in organizacijo MO ter SV. Opisal bom
področje razvoja, razmestitve in uporabe človeških virov v MO in SV ter zatem predstavil
zasnovo modela izobraževanja vojaških profesionalcev v OS, ki bi častnikom omogočila na
podlagi javno preverljivega, predvsem pa mednarodno primerljivega študijskega
programa, pridobitev javno priznanega akademskega naziva.
Človeških virov ne enačimo z ljudmi, temveč z njihovimi zmožnostmi, kot to opredeljuje
Lipičnik (1998): z znanjem, s spretnostmi in kompetencami, ki jih lahko uporabijo pri delu.
Človeški viri so temelj vseh razvojnih sprememb. K njihovemu razvoju lahko največ
prispevajo kakovostno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj in uporaba nove
komunikacijske ter informacijske tehnologije za izvajanje nalog na področjih dela. To
skupaj je temelj novih razmer za delo in poslovanje, za nove domneve o organizaciji, njeni
povezanosti z notranjim in zunanjim okoljem ter razvojem ali celo preoblikovanjem MO in
SV.
Zaradi kompleksne vsebine, ki jo obravnavam v svojem magistrskem delu, moram najprej
razložiti temo, zatem pa še delovni naslov. Izhodišče za razumevanje teme je naslov
magistrskega dela, to je proučitev in zasnova modela izobraževanja oboroženih sil v
Republiki Sloveniji. Že naslov pove, da je tema raziskava kadrovskega sistema oziroma
sistema ravnanja s kadri, ki bo podlaga za proučitev in zasnovo modela izobraževanja za
izvajanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja profesionalcev v SV.
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V delu bo predmet proučitev in zasnova modela izobraževanja oboroženih sil v Republiki
Sloveniji. Kvalitetno organiziran obrambni izobraževalni sistem je zelo pomemben
dejavnik, ki ustrezno vzgoji, izobrazi, izuri in usposobi profesionalni častniški kader. Le-ta
je dejavnik, cilj in rezultat, torej bistveni sestavni del delovanja in razvoja obrambnega
sistema RS, saj je nosilec vseh zamisli in dejavnosti delovnih procesov ter
organizacijskega razvoja. Kadri v obrambnem sistemu zagotavljajo kakovost sistema, ki jo
bomo dosegli s pravilno razporeditvijo in aktiviranjem kadrovskih potencialov, s pravilno
oblikovanim in organiziranim sistemom napredovanja kadrov. V nadaljevanju bo primarna
želja po produktni zaposlitvi, po primerni uporabi znanja in kompetenc, uveljavljanju
sposobnosti in potencialov, seveda na podlagi načrtovanih dejavnosti. Potrdila se bo
soodvisnost med izobraževalnim sistemom OS ter organizacijsko strukturo SV, formacijo,
modelom vodenja in poveljevanja, načinom za izgradnjo SV ter njeno funkcionalno močjo.
Kakovost sistema se bo zagotavljala z obvladovanjem njegovih elementov, kot so vzgoja
in izobraževanje, usposabljanje, objektivno in stimulativno evidentiranje, predlaganje,
zaposlovanje, spremljanje, ocenjevanje in z določanjem nosilcev konkretnih nalog. Vse to
pa se bo doseglo, če bo za osnova kakovostno organiziran in oblikovan obrambni
izobraževalni sistem v oboroženih silah Republike Slovenije. Tako organiziran izobraževalni
sistem bo moral dobro oziroma vrhunsko izobraziti, vzgojiti, usposobiti in izuriti
profesionalni kader za opravljanje zahtevnih nalog, saj je v krizni situaciji pogosto izid
odvisen od iznajdljivosti, izvirnosti in prožnosti ter profesionalnosti poveljujočega kadra.
To zahteva drugače zasnovano in organizirano izobraževanje, vzgojo, usposabljanje in
urjenje, ki profesionalcem oziroma častnikom na različnih hierarhičnih ravneh zagotavljajo
potrebno znanje, značilnosti, veščine in vrednote oziroma kompetence. Tega pa ni
mogoče najučinkoviteje zagotoviti prek klasičnih vojaških akademij oziroma specializiranih
vojaških izobraževalnih ustanov, še manj pa jih pridobiti na trgu dela oziroma delovne sile.
Profesionalca oziroma častnika morajo OS zgraditi same.
Slovenske OS se nenehno spreminjajo, prilagajajo svojo strukturo izzivom zunanjega
okolja, optimizirajo svoje številčno sestavo glede na svoje poslanstvo in naloge, ki izhajajo
iz doktrinarnih dokumentov SV in obveznosti, ki jih je RS sprejela od mednarodne
skupnosti.
Zgoraj navedena dejstva narekujejo prilagoditev tudi izobraževalnega sistema OS RS.
Ustreznejša rešitev, kot bo predstavljena v mojem magistrskem delu, je oblikovanje
Fakultete za vojaške vede ter pravilno oblikovani in uravnoteženi izobraževalni moduli na
različnih civilnih visokošolskih ustanovah, z natančno določenim skupnim programskim
jedrom, v katerega so vključene ustrezne vsebine vojaškega izobraževanja in vzgoje ter
usposabljanja.
Aktivno povezovanje držav v mednarodne varnostne integracije (NATO, EU, OVSE),
skupen nastop obrambnih in varnostnih organizacij zagotavljajo varnost in preprečujejo
širjenje kriznih žarišč. V središču varnostnega programa teh varnostnih integracija je
kolektivna obramba. Ta način povezovanja zagotavlja zmanjševanje obrambnih
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proračunov in sodobni oborožitveni sistemi zahtevajo manjše enote, visoko usposobljene,
premične in hitro prilagodljive oborožene sile.
Hipoteze. S tem, ko se SV prilagaja in zmanjšuje organizacijsko ter številčno strukturo,
mora prilagoditi izobraževalno politiko, ki predstavlja dolgoročno opredelitev načina za
dosego dolgoročnih ciljev za doseganje poslanstva. SV mora preoblikovati izobraževalni
sistem, saj se zmanjšuje tudi zaposlovanje in s tem število štipendistov. Pri temu pa se
moramo zavedati, da SV ne more pridobiti vsega kadra predvsem pa ne častnikov in
podčastnikov z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki jih le-ti uporabijo pri svojem
delu na trgu dela. Zato mora SV sama izobraževati kader in imeti svoj izobraževalni sistem
prilagojen svoji velikosti in potrebam.
Glede na izhodišča lahko postavim temeljne hipoteze:
1. problemi v SV RS opozarjajo na neustreznost izobraževanja in razvoja človeških
virov v MO in SV;
2. trdim, da je možno zasnovati nov izobraževalni model OS RS;
3. izobraževalni model je možno uporabiti v več balkanskih in vzhodnoevropskih
držav.
Namen dela. Namen magistrskega dela je proučitev in zasnova modela izobraževanja
oboroženih sil v Republiki Sloveniji. Da bi videli celoto in da bi bilo razumevanje
predstavljene teme razumljivejše, predstavljam pregledno ravnanje s človeškimi viri in tudi
organizacijo državne uprave na področju obrambe ter značilnosti državne organizacije kot
celote.
Cilj dela. Cilj dela je, da skladno s teorijo sistemov, organizacijsko teorijo, tujimi in
našimi izobraževalnimi in organizacijskimi rešitvami ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje, zlasti Zakona o obrambi, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju in Zakona o visokem šolstvu ter izvedbenih aktov, Bele knjige o vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Programa reform za izvajanje lizbonske strategije
2008, zasnujem najboljšo strukturo izobraževalnega sistema, ki bo podpiral uvedbo in
delovanje novega modela izobraževanja v RS.
Za dosego cilja bom predstavil:
− temeljne značilnosti vojaške organizacije,
− organiziranost državne uprave, MO in SV,
− kadrovski sistem kot organizacijski okvir MO in SV,
− kadrovski sistem SV in MO kot proces,
− kritično oceno sistema, možnosti uvedbe učinkovitega kadrovskega sistema z
upoštevanjem nove zakonodaje in vojaške specifičnosti,
− potrebne značilnosti, znanja, veščine in vrednote oziroma kompetence
zaposlenih v SV, posebno častnikov – profesionalcev SV,
− prikazal obstoječo strukturo obrambnega izobraževalnega sistema,
− oblikoval ciljne procese,
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−

predlagal novo organizacijsko strukturo obrambnega izobraževalnega sistem na
zasnovi novega izobraževanja OS v RS.

Ocena dosedanjih raziskovanj. Ob pregledovanju dostopnega gradiva v knjižnicah, v
katalogu Cobiss in na spletnih straneh sem ugotovil, da število raziskav zaradi aktualnosti
problema s tega področja raste, vendar tema na način, ki jo predvideva moja raziskava,
doslej ni bila obdelana. Večina opravljenih raziskav se po vsebini nanaša na ustanove t.i.
civilna področja, manj pa na vojaški sistem, ki je specifičen. Raziskave, ki so bile dostopne
se nanašajo na vsebino programov in drugo vsebinsko problematiko, na samo
organizacijo obrambnega izobraževalnega sistem v OS pa ne.
Ugotovljeno je, da do sedaj tema ni bila na predlagan način celovito raziskana, obdelana
ter predstavljena zunanji in notranji javnosti.
Metoda raziskovanj. Osnovna metoda pri proučitvi in zasnovi izobraževalnega sistema
bo metoda modeliranja. Pri uporabi metode se bom naslonil na strokovno literaturo tujih
in domačih avtorjev, pa tudi na vire, prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi in
praktičnimi spoznanji ter lastne izkušnje. Pri delu bom uporabil teoretična znanja in druge
uporabne metode s področja oblikovanja organizacijskih sistemov.
Pri obdelavi podatkov bom uporabljal pomožne metode:
− metodo dedukcije (pri delu, kjer bom empirični (izkustven) problem rešil z
uporabo in preverjanjem teorij kot pojmovnega okvira),
− metodo indukcije (pri empiričnem delu, kjer bom iz ugotovljenih empiričnih
dejstev posameznega primera ali zastavljenega problema sklepal na značilnosti
vseh primerov),
− metodo kompilacije (za zbiranje podatkov in za proučitev gradiva ter za
povzemanje tujih izsledkov in spoznanj),
− metodo analize (analiziranje vseh pridobljenih podatkov in informacij),
− metodo abstrakcije (pri raziskavi bom odmislil oziroma ne bom upošteval
nekaterih področij, sicer bi bila naloga preobsežna),
− metodo sinteze (rešitev strokovne literature iz področja kadrovskih sistemov in
organizacije izobraževanja tujih OS ter virov v katerih so le ti prikazani),
− metodo analize (analiziranje stanja in primerjava z želenim procesnim modelom
s katerim bi zagotovili delovanje in doseganje ciljev izobraževalnega sistema),
− druge metode, ki so bile potrebne ob sami izvedbi raziskave oziroma izdelave
magistrskega dela.
Pričakovani rezultati raziskovanja. Najpomembnejši rezultat raziskave bo izgradnja
oziroma oblikovanje enostavne in kakovostne organizacije obrambnega izobraževalnega
sistema OS v RS. Le-ta mora biti zasnovan na učinkovitem modelu izobraževanja v OS, ki
je kot podsistem soodvisen s podsistemom upravljanja s človeškimi viri in upravljanja z
znanjem ter drugimi podsistemi, saj le kakovosten in dobro organiziran izobraževalni
podsistem posledično zagotavlja urejen in učinkovit obrambni sistem RS. Raziskava bo
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prinesla različne ugotovitve, kako bi bilo mogoče na podlagi navedenih dejstev in spoznanj
teorije organizacije, teorije sistemov, pravnih podlag in izkušenj, oblikovati obrambni
izobraževalni sistem OS v RS. Raziskava bo zanimiva za širšo in uporabna za notranjo
javnost v obrambnem sistemu.
Preveritev hipotez. Raziskava bo prikazala osnovni problem uspešnega projektiranja in
zasnove modela izobraževanja OS v RS, zakoreninjenega v napačnem mnenju, da je
mogoče doseči pomembne izboljšave brez temeljitih sprememb sedanjih struktur v
sistemu izobraževanja v RS. Prav to mnenje sem poskušal pri raziskavi sistema ovreči in
dokazati, da je izgradnja novega modernega, na novih temeljih oblikovanega modela
izobraževanja v OS, obrambno-varnostna, gospodarska in nazadnje zgodovinska nujnost.
Z analitično metodo bo mogoče opredeliti razlike med obstoječim in novim sistemom in
procesi v njem, njegovo realizacijo in praktično uporabnost.
Delo bo dalo rešitev v več sklopih. Predstavljeno bo definiranje sistema in dejavnosti za
vzpostavitev ter za vzdrževanje izobraževalnega sistema. Definirana bo organizacija
obrambnega izobraževalnega sistema na predpostavkah, ki vodijo v dvig kakovosti in
učinkovitosti. Ponujeni bodo tudi izsledki novejših organizacijskih pristopov, katerih skupni
imenovalec je procesni pristop.
Zanimiva bo potrditev, da je mogoče s kakovostno organizacijo obrambnega
izobraževalnega sistema in seveda z izgradnjo obrambnega izobraževalnega sistema na
zasnovi novega modela izobraževanja OS v RS doseči edinstveno možnost, da vsebinsko
in organizacijsko uspešno poveže znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo ter na ta
način uveljavi načela, ki univerze postavljajo v središčno vlogo razvoja na znanju
temelječe družbe in konkurenčnosti negospodarstva in seveda tudi gospodarstva. Nova
organizacijska struktura bo povezala visoke šole in fakultete, ki izvajajo študijske
programe, namenjene obrambno varnostnim, družbenim in naravoslovnim študijam.
Diplomanti teh visokošolskih zavodov bodo zaposljivi v vojski, policiji in javni upravi, s
pravilno izbiro izbirnih predmetov pa tudi v gospodarstvu. Pomembno je, da diplomantom
oziroma zaposlenim, ki so vključeni v trga dela, omogoča prehode med organizacijami in
institucijami v sami javni upravi in tudi iz javne uprave v gospodarstvo. To ni samo interes
zakonodajalca, temveč tudi SV, ki mora za normalno oblikovanje enot in poveljstev
zagotoviti s sistemom izobraževanja in usposabljanja generacijske prilive in pretočnost
kadra, tako da bo oddajala odvečne in odslužene kadre v preostali del sistema državne
oziroma javne uprave in v gospodarstvo. To je primarni namen zasnove novega modela
izobraževanja. Fakultete članice univerze, v katero bo spadala tudi Fakulteta za vojaške
vede, bodo kot izobraževalne in znanstveno raziskovalne ustanove, sodelovale pri
izmenjavi študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev v RS in tujini.
Pričakovani prispevek k znanosti in stroki. Magistrsko delo bo prispevalo k večjemu
védenju o sistemu oziroma o teoriji sistemov ter dejavnosti za vzpostavitev in vzdrževanje
5

sistema. Težišče naloge bo vsekakor oblikovanje in vzpostavitvi nove organizacije
izobraževalnega sistema na novo zasnovanem izobraževanju OS v RS. Ponujeni bodo
izsledki novejših organizacijskih pristopov, katerih skupni imenovalec je procesni pristop. S
takim pristopom se bo zagotovilo, da se bo novi subjekt oblikoval in povezal oziroma
vzpostavil uspešno sodelovanje na regionalni, državni in mednarodni ravni. Omogočil bo
tudi aktivno sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, s podjetji, organizacijami,
strokovnimi združenji, organizacijami in institucijami javne oziroma državne uprave ter
drugimi zainteresiranimi udeleženci v okolju.
Delo bo tudi potrdilo, da je mogoče doseči pomembne izboljšave pri organizaciji
izobraževalnega sistema, vzpostavitev preglednega, enostavnega in kakovostnega
izobraževanja oboroženih sil v RS, s tem pa ustrezno motivacijsko usmerjen način
delovanja novega modela izobraževanja, ki neposredno vpliva na učinkovitost
zagotavljanja nacionalne varnosti RS.
Uporabnost rezultatov raziskovanja. Raziskava bo pokazala, da lahko samo s
pravilnim pristopom, z uporabo vseh znanih strokovnih metod, pristopimo k izgradnji
poslovnih sistemov. Analitično bo mogoče opredeliti razlike med obstoječo in prenovljeno
organizacijo obrambnega izobraževalnega sistema, ki bo skušal dati odgovor na
vprašanje, kako do sodobnega častnika, profesionalca SV.
Delo naj bi dalo rešitev v več sklopih in definiralo nov model obrambnega izobraževalnega
sistema. Ponujeni bodo tudi izsledki novejših organizacijskih pristopov, katerih skupni
imenovalec je procesni pristop.
Raziskava bo oblikovala model, ki bo splošno uporabljiv pri izgradnji in oblikovanju
učinkovitega, enostavnega in urejenega ter ustreznega obrambnega izobraževalnega
sistema na novo zasnovanem izobraževanju OS v RS. Ustrezno zasnovan in nadgrajen
modul je lahko primeren za Republiko Slovenijo, z majhnimi letnimi potrebami po novih
častnikih in omejenimi družbenimi viri. S povezovanjem izobraževalnih centrov na
obrambnem področju v državah sredneevropskega prostora, bi izmenjevali izkušnje,
krepili regionalno zaupanje in stabilnost ter racionalizirali stroške.
Strnjen opis predvidenih poglavij. Za uvodom sledi poglavje, v katerem so
predstavljene teoretične podlage organizacijske teorije in značilnosti vojaške organizacije.
Na kratko je predstavljena tudi splošna teorija sistemov, njena osnovna pravila, vrste
sistemov in posebnost vojaškega sistema ter entropije, ki nastaja v vseh poslovnih
procesih pri preoblikovanju vložkov v izide. Vložek v SV predstavlja izobraževanje in
usposabljanje posameznikov in enot, rezultat pa kakovostna izurjenost posameznikov in
enot, še posebej, če so le-te profesionalne.
V tretjem poglavju je predstavljena Slovenska vojska kot podsistem državne uprave
Republike Slovenije. Predstavljena je organiziranost državne uprave, namen, naloge in
organiziranost MO ter organiziranost njegovih notranjih organizacijskih enot, z njihovim
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namenom in nalogami. Predstavljena je Slovenska vojska, njen namen in naloge ter njena
notranja organizacija.
V četrtem poglavju je predstavljen kadrovski sistem MO in SV, naloge in organiziranost
kadrovske funkcije v MO in SV. Predstavljena je ocena sedanjega stanja in analiza podlag
za novo postavitev kadrovskega sistema v MO in SV. Predstavljene so tudi dejavnosti,
povezane z uveljavljanem Zakona o službi v SV in Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji in delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
ter operativno uresničevanje kadrovske funkcije. Predstavljen je predlog ukrepov za
izboljšanje delovanja kadrovske funkcije v MO in SV ter upravljanja s kadrovskimi viri.
V petem poglavju se magistrsko delo prevesi v osrednji del; tu je prikazano oblikovanje
kadrovskega sistema, ki podpira uvedbo in delovanje sistema upravljanja s človeškimi viri
ter upravljanje znanja (angl. knowledge management) kar bo omogočilo razumevanje
nove zasnove in organizacije obrambnega izobraževalnega sistema OS RS.
Šesto poglavje predstavi, zagotavljanje razmer za ravnanje s človeškimi viri v MO in SV.
Kadrovski sistem v MO in SV je sestavni del vsebinskih sprememb, ki morajo biti
opravljene tudi zaradi uvajanja sprememb oziroma nove zakonodaje. Skrb za kader je
strateškega pomena, saj je v soodvisnosti in neločljivo povezan s sistemom kakovostnega
vodenja in poveljevanja v SV, torej je odgovornost na strokovnih službah in na
poveljniškem kadru. Ta mora zagotoviti, da imajo zaposleni potrebna znanja in spretnosti
za trenutno operativno opravljanje dela in za delo v prihodnosti. Predlagana je
organizacija dela pri uresničevanju kadrovske funkcije in kadrovske evidence ter sistem
kariernih poti v SV.
V sedmem poglavju je za boljše razumevanje novega modela izobraževanja v OS RS
predstavljena organizacija izobraževalnega sistema vojaškega izobraževanja častnikov v
OS ZDA, OS Kraljevine Belgije, Kraljevine Švedska in Republike Hrvaške.
V osmem poglavju je predstavljena zasnova in organizacija novega sistema izobraževanja
v oboroženih silah v Republiki Sloveniji. Ključni cilji, ki jih dosežemo z vlaganjem v
človeške vire in znanje za razvoj, je večja učinkovitost oziroma produktivnost, večja
konkurenčnost in zaposljivost. V delu bodo predstavljene teoretične rešitve oblikovanja
sistema izobraževanja, kajti te omogočajo v okolju najprimernejše rešitve. Te rešitve so
vključene tudi v veljavno pozitivno zakonodajo RS. Z uveljavljanjem Zakona o javnih
uslužbencih, Zakona o visokem šolstvu ter izvedbenih aktov, Bele knjige o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji in Programa reform za izvajanje lizbonske strategije
2008 se vzpostavlja možnost preseči sedanji odnos do vzgoje in izobraževanja v OS. Z
zasnovo najboljše strukture izobraževalnega sistema bom dosegel uvedbo in delovanje
novega modela izobraževanja OS v RS.
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2 TEORETIČNE PODLAGE ORGANIZACIJE IN ZNAČILNOSTI
VOJAŠKE ORGANIZACIJE KOT SISTEMA

Organizacija določa strukturo, organizacijski sistem. Poudarek je na nizu elementov, ki so
sestavljeni in medsebojno povezani v odnose. Torej lahko rečemo, da organizacija
združuje ljudi, ki so povezani med seboj, da bi dosegli nek cilj – želeno stanje.
Organiziranje je proces, ki ga lahko razumemo kot urejanje organiziranosti. V povezavi z
organiziranostjo se ponuja tudi zahteva po usklajevanju in usklajenosti. To je posebno
pomembno pri usklajevanju strukturnih elementov med seboj in glede na cilje kot želene
izide. Potrebne so še drugačne razsežnosti usklajevanja, kot na primer časovno, ki je stvar
načrtovanja. Usklajevanje je v tem primeru v okvirih sistema, in sicer po nad- in podsistemih.
Organiziranost se izraža v urejenosti oziroma v stanju urejenosti organizacijskega sistema.
Besedi urejenost in urejanje se kar ponujata za pojmovanje oziroma prikaz stanja in
procesa organizacije (Primožič, 2002, str. 83).
Organizacija je eden najpomembnejših pojavov v življenju sodobnega človeka in družbe.
Pomen organizacije za današnji svet in človeka v njem je najbolje viden v dejstvu, da
sodobni človek večino svojega časa preživi kot pripadnik neke organizacije, med drugim
tudi zato, ker večino svojih potreb zadovolji samo prek organizacij ene ali druge vrste, ki
so sredstvo za doseganje ciljev njihovih članov oziroma posameznikov.
Organizacija je proces delitve dela in hkratnega sistematičnega povezovanja delovnih
operacij, razdeljenih med različne ljudi (funkcionalna opredelitev) oziroma je združba
(zveza, povezana skupina) ljudi, ki delujejo zaradi uresničevanja skupnih ciljev (strukturna
opredelitev).
Organizacija je vedno specializirana in opredeljena s svojo nalogo. Organizacija je
učinkovita le, če se osredotoča na izvajanje ene dejavnosti oziroma naloge. Šola se
osredotoča na učenje in poučevanje, sodišča na reševanje sporov, vojske na vojskovanje
(Drucker, 1993, str. 48-49).
Z organizacijo v funkcionalnem smislu, kot smo videli, mislimo na delitev dela in hkratno
sistematično povezovanje delovnih operacij. V teh procesih se oblikujejo različne
organizacije kot sestavni deli vsega sistema javne uprave, te organizacije pa se znotraj še
naprej delijo na notranje organizacijske enote. Delovne operacije je mogoče organizirati
po različnih merilih oziroma principih (resorni, funkcionalni ali teritorialni) (Primožič 2001,
str. 95-96).
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Organizacija je sestavljen pojav. Organizacijske probleme lahko uspešno rešujemo le
interdisciplinarno. Do sedaj so različna vprašanja organizacije proučevali znanstveniki
različnih disciplin vsak po svoje, s svojimi pogledi in metodami. Večine organizacijskih
težav ne more nobena disciplina reševati samostojno sama zase. Organizacija je celota, ki
je ni mogoče razdeliti po področjih posameznih disciplin. Treba je združiti spoznanja
interdisciplinarnega proučevanja v enotni, splošni teoriji organizacije (Ivanko, 2007, str.
1).
V vsaki organizaciji obstaja poleg formalne organizacije še neformalna organizacija.
Organizacijsko učinkovitost in uspešnost določa rezultanta sil paralelograma formalne in
neformalne organizacije (Ivanko, Stare, 2007, str. 20-21).
Vzporedno s formalno organizacijo in formalnimi delovnimi skupinami, kot rezultat
organizacijskega ustroja, obstaja v vsaki organizaciji še neformalna organizacija in
neformalne delovne skupine (Ivanko, Stare, 2007, str. 20-21).
Neformalna organizacija postavlja dejanske, nenačrtovane odnose med ljudmi, ki
nastajajo v procesu dela in vodenja, ki vselej bolj ali manj odstopajo od formalnih
odnosov v organizaciji. Neformalna organizacija predstavlja skupen odmik dejanskega
vedenja od projektiranega v formalni organizaciji (Ivanko, Stare, 2007, str. 20-21).
Formalna organizacija je projektirana in normirana organizacijska zgradba, namenjena
optimalnemu usklajevanju tokov in odnosov vseh virov v delovnih procesih, v katerih se ti
viri uporabljajo in dosegajo cilji organizacije (Ivanko, Stare, 2007, str. 20-21).
V formalni organizaciji, ki je projektirana in normirana, delovni proces izvajajo skupine
sodelavcev in vodij, ki jih imenujemo formalne delovne skupine. Formalne delovne
skupine se v organizaciji oblikujejo v skladu s potrebami organizacije in so rezultat
zavestnega in načrtnega delovanja vodstva (Ivanko, Stare, 2007, str. 20-21).

2.1 ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN STRUKTURE ORGANIZIRANOSTI
Struktura organiziranosti je izid organiziranja in kaže statični vidik organiziranosti odnosov
med nosilci organizacijskih nalog. Ne glede na to, da je pojem strukture organiziranosti
dokaj znan, se njegove definicije pri šolah in avtorjih zelo razlikujejo.
Strukturo organiziranosti oblikujejo naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja.
Prikažemo jih z organizacijsko shemo (Ivanko, 2006, str. 22).
Struktura organiziranosti je sredstvo za uresničevanje organizacijskih ciljev. Cilji se s
časom spreminjajo, zato moramo strukture organiziranosti prilagajati spremenjenim
ciljem. Cilji oblikujejo strukturo organiziranosti in ne obratno (Ivanko, 2006, str. 22).
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Vplivni dejavniki izbire in rabe strukture organiziranosti so vsi tisti, ki vplivajo neposredno
in posredno na strukturiranje organiziranosti. Glede na to, ali dejavniki izhajajo iz okolja
organizacije ali iz organizacije, razlikujemo zunanje in notranje vplivne dejavnike.
Pri oblikovanju strukture organiziranosti vsake organizacije moramo proučevati njene
zunanje in notranje vplivne dejavnike, pomembne za izbiro in učinkovito uporabo njene
strukture organiziranosti. Poznavanje teoretsko opredeljenih struktur organiziranosti
pomeni le polovico uspeha pri strukturiranju organiziranosti in je pri konkretnem
strukturiranju notranjih odnosov v vsaki organizaciji prav tako pomembno, kot je
pomembno poznavanje razpoložljivih struktur organiziranosti. Najpomembnejši vplivni
dejavniki za organiziranje struktur so prikazani v prilogi 1 tega dela.
Temeljna cilja pri strukturiranju organizacijske zgradbe sodobnih organizacij sta stabilnost
in prožnost (fleksibilnost). Razmerje med njima mora biti v ravnotežju, ki mora biti
doseženo v vsakem primeru oblikovanja strukture organiziranosti.
Tudi Drucker ugotavlja, da mora biti danes iz izkušenj povsem jasno, da je nesmiselno
govoriti o obstoju ene same prave organizacijske oblike. Obstajajo namreč le
organizacijske oblike, med katerimi ima vsaka svoje jasne prednosti, omejitve in namene.
Danes bi moralo biti vsem očitno, da nobena organizacijska oblika ne more biti končna in
edina rešitev. Je namreč orodje za povečanje produktivnosti ljudi pri njihovem skupnem
delu. Glede na to opredelitev je posamezna organizacijska struktura primerna za določene
naloge v določenih razmerah ob določenem času.
Danes veliko slišimo o »koncu hierarhije«. Ta izjava je očiten nesmisel. Vsaka ustanova
mora imeti najvišjo oblast, »šefa«, torej nekoga, ki je pristojen za sprejemanje končnih
odločitev in ki lahko pričakuje, da bodo odločitve spoštovane. V kriznih razmerah – in
vsaka ustanova slej ali prej zabrede v takšne razmere – je preživetje ustanove in vseh
njenih članov odvisno od jasnih ukazov.
Za MO, še toliko bolj pa za SV velja, da v kriznih razmerah in vojni delujeta avtoritarno po
načelu hierarhije, saj morajo vsi pripadniki SV izpolniti ukaze kam morajo iti in kaj morajo
storiti, pri čemer morajo vsi to opraviti brez »sodelovanja pri odločanju« ali ugovarjanja.
Hierarhija in brezpogojna pokornost vseh posameznikov sta edino upanje oziroma edina
pot za izhod države iz krize oziroma obrambo države.
Strukture organiziranosti oblikujemo za ponavljajoče se dejavnosti. Z delitvijo dela
organizacijsko oblikujemo strukturo nalog, sestav njihovih izvajalcev, delovno hierarhijo in
oblike komuniciranja za doseganje postavljenih ciljev (Ivanko, 2004, str. 39).
Organizacije so pri oblikovanju svoje strukture organiziranosti svobodne. Svobodno
oblikovanje strukture organiziranosti pa mora biti usklajeno z zakonskimi zahtevami.
Organizacije so omejene z zakoni predvsem glede organiziranja strukture vodenja oziroma
odločanja in makroorganiziranosti. Tudi v sodobnih organizacijah morajo upoštevati
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zakonske zahteve glede odločanja, kar se kaže v različnih oblikah udeležbe sodelavcev pri
odločanju. Svoboda pri oblikovanju strukture organiziranosti je zato le navidezna, ker
mora organizacija upoštevati načela racionalnosti in mora biti oblikovana tako, da
omogoča učinkovito in uspešno uresničevanje želenih ciljev. Zato so stroški in učinki
najpomembnejši omejitveni dejavniki pri strukturiranju organiziranosti. Če jih ne
upoštevamo, bo oblikovana struktura organiziranosti neučinkovita (Lipičnik 2003, str. 47).
Z oblikovanjem strukture organiziranosti želimo doseči njeno čim večjo trajnost oziroma
stabilnost, ki pa hkrati pomeni njeno togost. Zaradi vse večje nestabilnosti okolja so
spremembe v organizaciji vse pogostejše. Neprilagajanje organiziranosti zahtevam okolja
znižuje organizacijsko učinkovitost, zato se postavlja prožnost kot drugi temeljni cilj
organiziranja struktur. Prilagodljivost se kaže v manjši formalizaciji in pripravljenosti ljudi,
da sprejmejo nove naloge, pa tudi v odločanju posameznika v okviru zadanih nalog.
Prilagodljivost pomeni tudi sposobnost lastnega spreminjanja. S tega vidika je organizacija
izziv za posameznika in delovne skupine (Ivanko 1999, str. 49).
Namesto da bi iskali eno samo pravo organizacijsko obliko, se morajo menedžerji naučiti,
kako iskati, razviti in preizkusiti organizacijsko obliko, ki je najustreznejša za opravljanje
dane naloge. Enako to velja za vojaške poveljnike (menedžerje) na vseh ravneh vodenja
in poveljevanja1 v SV in za menedžerje v MO.

2.2 ZNAČILNOSTI VOJAŠKE ORGANIZACIJE
Razmerja med vojaško organizacijo in družbenim ter političnim sistemom se odvija
predvsem prek profesionalne elite. Zato so študije profesionalnih vojakov ključnega
pomena za boljše razumevanje razmerij med oboroženimi silami in družbo (Doorn, v:
Jelušič, 1997, str. 106).
Z raziskovanjem vojaške profesije2 kot ene od še danes najznačilnejših profesij je mogoče
priti do mnogo dejavnikov, ki določijo odnos med vojakom in družbo, med vojakom in
politično skupnostjo. Vojaški profesionalizem sodi med tiste značilnosti vojaštva, ki
1

Poveljevanje je proces, v katerem poveljnik uveljavlja svoje pristojnosti ter vodi poveljstvo in
podrejene enote pri uresničevanju sprejete naloge ali rešitvi problema. Proces poveljevanja
vključuje zmogljivosti, dejavnosti in postopke, ki jih poveljnik uporablja pri načrtovanju,
organiziranju, vodenju in kontroli naloge.

2

Med najbolj znane profesije sodijo zdravniki, pravniki, duhovniki in vojaki. Za profesijo velja, da
njeni člani a) posedujejo visoko stopnjo specializiranega, teoretičnega znanja ter določene
metode in načrte za uporabo tega znanja v vsakodnevni praksi; b) opravljajo svoje naloge po
nekakšnih etičnih pravilih, kodeksu; c) spadajo skupaj ozirma jih povezuje visoka stopnja
korporativnosti, skupnosti, ki izhaja iz skupnega urjenja in kolektivne navezanosti na določene
doktrine in Metode (Abrahamsson, v: Jelušič, 1997,str. 106). Nekaj težav v tej klasifikaciji
povzroča uvrstitev podčastnikov, za katere nekateri avtorji, kot na primer Caforio (1998), menijo,
da gre za poklic, ki ne dosega profesionalne ravni, pač pa bi ga bilo možno razvrstiti med
polprofesinalne poklice.
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predstavljajo način legitimiranja oboroženih sil kot državne institucije (Higgs, v: Jelušič,
1997, str. 106). O profesiji govorimo, ko za opravljanje poklica obstaja formalen sistem
izobraževanja in ko se pojavi nadzor nad tem, kdo lahko to delo opravlja. Ta nadzor se
izvaja s pomočjo certificiranja. Profesije praviloma predstavljajo formalno organizirane
socialne skupine (zbornice, društva…), ki se prepozna kot take. V profesijah obstajajo
strokovna, poklicna in sindikalna združenja. Prav tako je za profesije značilno, da imajo s
pravili urejen sistem kariernih poti in skrbijo za razvoj le-teh.
Koncept profesije je osrednjega pomena za proučevanje razvoja v industrijski in
poindustrijski družbi, kajti s pomočjo proučevanja tega pojava je mogoče razumeti
družbene spremembe in družbeno strukturo. Ravno tako je mogoče podobno kot s
proučevanjem vojaške profesije3 analizirati spremembe v sodobnih vojaških organizacijah
in notranjo strukturo vojaške organizacije.
»Organizacijska pruske armade je bila v 70. letih 19. stoletja tako čudo za svet, kakršno je
bil tekoči trak Henrya Forda v 20. letih 20. stoletja. Vojska je bila organizirana po
hierarhičnem načelu in ta zgled so posnemale organizacije in podjetja ter večina drugih
institucij« (Drucker, 1998, str. 126).
Vojaška organizacija je sistemsko organizirana celota, sestavljena iz številnih med seboj
povezanih podsistemov z naslednjimi značilnostmi (Pfeifer - Cesar, 2001, str. 3):
Zapletenost – ne samo zato, ker vključuje veliko število elementov (vojaških enot in
ustanov, bojnih sistemov, orožja in vojaške opreme), ampak tudi zaradi odnosov med
temi elementi in velikega števila sistemskih medsebojnih odvisnosti in procesov.
Odprtost – s svojim okoljem intenzivno izmenjuje tvarine, energijo in informacije.
Dinamičnost – prisiljena je v nenehno spreminjanje in prilagajanje vplivom iz okolja. To
prilagajanje pravzaprav pomeni prehajanje iz enega stanja v drugo, pri čemer pa ostajajo
temeljne značilnosti strukture sistema in narave njegovih notranjih zvez in odnosov
nespremenjene.
Stohastičnost sprememb – za razmere, v katerih deluje vojaška organizacija, so
značilne spremembe, ki jih ni mogoče v celoti predvideti, kar velja tudi za njihove
posledice. Upravljanje in vodenje vojaške organizacije je zato še posebej težka naloga.
Nestacionarnost – vsak nov položaj, bodisi v fazi oboroženega boja ali pripravi nanj,
predstavlja novo dogajanje, ki zahteva prilagajanje. Kljub temu pa je s posploševanjem
preteklih dogajanj mogoče ugotoviti nekatere zakonitosti spreminjanja in razvoja, ki jih
lahko koristno uporabimo pri prilagajanju vojaške organizacije novim razmeram.

3

Ko govorimo o vojaški profesiji, mislimo na najbolj profesionalizirani del vojaške poklicne skupine,
to je oficirski zbor. Ta enoznačnost pomena je nedvoumna samo na prvi pogled, morda se zdi bolj
jasna tudi zato, ker izhajamo iz evropskega kontinentalnega kulturnega okolja, kjer so armade
sestavljene iz prevladujočega obvezniškega dela in manjšega poklicnega jedra v katerem so
predvsem oficirji, torej profesionalni vojaki. Drugače je v angleški ali ameriški vojski, kjer
obveznikov ni, pač pa so prostovoljni poklicni vojaki in profesionalni vojaki – oficirji (Jelušič, 1997,
str. 106).
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Hierarhičnost – je hierarhično ustrojen sistem organizacije, razčlenjen na več ravni, med
katerimi obstajajo odnosi subordinacije4.
Dvosmernost odnosov – značilen je dvosmerni odnos človek–človek in človek–tehnika,
in sicer tako znotraj vojaške organizacije kot glede na okolje, zlasti nasprotnika, njegove
možnosti, namere, reakcije. Ta odnos je v večji ali manjši meri prisoten tudi v drugih
družbenih sistemih, v vojaški organizaciji pa je bistven in posebno izražen z vidika njenega
upravljanja in vodenja ter s tem uspešnega oboroženega boja.
Vojaška organizacija ni samo ena največjih, ampak tudi najbolj kompleksnih organizacij v
družbi. Kot taka je podsistem velikega družbenega sistema, ne glede na to, da vsebuje
tudi nekatere elemente, ki so tipični za odnos človek–tehnika, in ima tudi zato nekatera
obeležja tehničnega sistema.
Vojaška organizacija pripada velikemu družbenemu sistemu v glavnem iz naslednjih
razlogov oziroma posebnosti:
− deluje v najbolj neugodnih razmerah,
− stopnja zanesljivosti uresničitve ciljev vojaške organizacije se približuje ničli,
− učinkovitost delovanja je zelo težko ugotoviti,
− deluje z dvojnim namenom, odvrača agresorja in uspešno izvaja oborožen boj,
− delovanje je zelo odvisno od človeka,
− dve bistveno različni stanji in dve obliki organiziranosti – mirnodobna in vojna
organiziranost,
− izkušnje in spoznanja ter kompetence5, pridobljene v preteklem dogajanju, imajo za
delovanje vojaške organizacije v prihodnosti sorazmerno velik pomen.
Slovenska vojska se mora zgledovati po organizacijah, ki so razvile učinkovito
organiziranost in vodenje. Vodenje in poveljevanje morata zagotoviti temeljni namen
delovanja SV. Pri vodenju in poveljevanju je treba dovoliti več samoiniciativnosti, kar
spremeni medosebne odnose. Funkcijsko organiziranost mora vse bolj nadomeščati
procesna, še posebej na višjih ravneh organizacije. Za procesni model organiziranosti
organizacije so značilne lastnosti, kot so dovzetnost za izmenjavo informacij z okoljem in
za nove iznajdbe, sprejemljivost za nove ustvarjalne pobude, ki vzpodbujajo sistem k
razvoju, k neprenehnemu procesu sprememb, ki teži k dinamičnemu, prilagodljivemu in
fleksibilnemu delovanju. Za ta model je značilno tudi to, da ga vzpodbuja ustvarjalnost,
tekmovalnost, kooperativnost in prodornost. Njegova lastnost je tudi neprestano delujoče
4

5

V vseh sodobnih vojaških organizacijah (ne glede na družbenopolitično ureditev v posamezni
državi) je uveljavljeno načelo subordinacije, ki pomeni, da ima nadrejeni (ne glede na hierarhično
stopnjo) pravico in dolžnost izdajati ukaze (v okviru svoje pristojnosti), podrejeni pa so jih dolžni
točno in pravočasno izpolniti. Navedeno načelo izhaja iz specifične vloge oboroženih sil. Od
vojaške organizacije (oboroženih sil) se namreč zahteva zelo hitro odzivanje v določenih
situacijah. Zaradi tega je njena učinkovitost odločilno odvisna od doslednega spoštovanja načela
subordinacije, in sicer tako v sferi strateškega kot operativnega in taktičnega poveljevanja
(Božidar Merc, Vojstvo, Ljubljana, MORS, 1996, str.: 68).
Kompetence so posamezne lastnosti, značilnosti, sposobnosti in posamezna znanja, ki jih
zaposleni morajo imeti za opravljanje del in nalog.
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usklajevanje nasprotujočih si procesov in konfliktnih situacij na novih vrednotah, ki
omogočajo aktualno družbeno kohezivnost. Ta organizacija je v popolnem soglasju z
razvojem moderne organizacije, ki govori o decentralizaciji, demokraciji, ukinjanju
centralne oblasti, projektnih timih, matrični organizaciji, kompleksnem in dinamičnem
okolju, timih za reševanje specialnih nalog itn. Takšna organizacija ni predvidena za
običajne stvari, predvidena je za posebne, specialne in težko uresničljive naloge, ki jih
znajo opraviti le sposobni in pametni ter kompetentni6 ljudje. Uspešnost SV je neposredno
odvisna tudi od kulture okolja, saj naslonitev na njegove vrednote zagotavlja njeno
uspešnost. Iz navedenega je razvidno, da morata vodenje in poveljevanje temeljiti na
mnogih uspešnih menedžerskih prijemih.
Učinkovite in uspešne organizacije (odlične) so tiste, ki znajo hitro reagirati na vplive
okolja in organizirati svoje notranje dejavnike. Uspešne in učinkovite organizacije
posvečajo največ pozornosti t. i. mehkim variablam, kot so: skupne vrednote, kadri,
znanje in sposobnosti ter slog delovanja (Ivanko, 1999, str. 20).
Čedalje več organizacij temelji na informacijah, »zato se preobražajo v nogometne ali
teniške, to je organizacije, zasnovane na odgovornosti, v katerih mora biti vsak član
odgovoren za sprejemanje odločitve. Vsi člani se morajo z drugimi besedami imeti za
vodstvene delavce« (Drucker, 2004, str. 139). To naj bi veljalo tudi za vojaško
organizacijo na vseh ravneh.
Poveljevanje je proces, v katerem poveljnik uveljavlja svoje pristojnosti ter vodi poveljstvo
in podrejene enote pri uresničevanju sprejete naloge ali rešitvi problema. Proces
poveljevanja vključuje zmogljivosti, dejavnosti in postopke, ki jih poveljnik uporablja pri
načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroli za izvedbo naloge.
Poveljevanje je pristojnost posameznika (poveljnika), pridobljena z zakonom, in sicer za
izvajanje funkcij uporabe enot in njihovega organiziranja ter kontrole pri uresničevanju
nalog. Namen poveljevanja je izpolniti naloge oziroma rešiti problem in tako doseči
zastavljeni cilj. Objekti poveljevanja so poveljstva, enote in posamezniki.
Poveljevanje vključuje pristojnost in odgovornost za učinkovito izrabo razpoložljivih
človeških virov pri izvedbi naloge. Odgovornost za zdravje, moralo, disciplino in blaginjo
podrejenih ter sprejem tveganja sta sestavna dela poveljevanja.
Poveljnik je odgovoren za vse, kar njegovo poveljstvo oziroma enota naredi ali česar ne
naredi, in svoje odgovornosti ne more prenesti na drugega. Poveljnik je tisti, ki sprejme
6

Začetek uvajanja kompetenc sega v leto 1967, ko je Argyle razvil koncept kompetenc, ki naj bi
pomagale prepoznati odličnost ravnanja posameznika. Koncept je bil orientiran predvsem na
celotni področje človekovih lastnosti in zmožnosti. Posebno so bili poudarjeni sposobnosti
posameznika, njegove navade, spretnosti in znanje, motivacija, interesi in nagnjenja (Stare,
2010, str. 367).
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končno odločitev in je zanjo tudi odgovoren. Poveljnik prenese del svojih pooblastil za
vodenje poveljstva na druge ter spodbuja vzajemno zaupanje, tesnejše sodelovanje in
timsko delo med vsemi člani poveljstva (Primožič, 2002, str. 98–99).
»Delovanje enote je odvisno od učinkovitosti in uspešnosti ljudi v njej« (Drucker, 1973,
str. 9).
Organizacija mora biti sredstvo za učinkovitost. Ob takih vsebinah vedno znova
postavljam vprašanje, s kakšnimi sredstvi se bomo bojevali.

2.3 SPLOŠNA TEORIJA SISTEMOV IN VOJAŠKI SISTEM
Teorija organizacije raziskuje zakonitost, metode, načela in organizacijska sredstva za
organiziranje, vodenje in prilagajanje sociotehničnim sistemom ter vsem spremenjenim
razmeram dela in poslovanja (Ivanko, 2000, str. 22). Že na začetku tega dela sem
navedel, da so predmet proučevanja teorije organizacije sociotehnični sistemi.
Številne vojaške študije obravnavajo sistemsko teorijo, saj le z njeno pomočjo lahko
dokažejo razpad določenih vojaških formacij. Še več, z njeno pomočjo dokažejo pojav
entropije in kolaps enot ter poveljstev (Nanut, 2002, str. 234–235).
Uporabnost te teorije je v sinergični zvezi z mnogimi znanstvenimi disciplinami, zato
sistemsko teorijo opredeljuje kot sestavo medsebojno odvisnih in povezanih delov, ki
sestavljajo njegovo strukturo. Za vsak sistem je torej značilno določeno število delov in
povezav. Ravno tega se ni zavedalo poveljstvo JLA leta 1991 (Nanut, 2002, 234–235).
Skladno s sistemsko teorijo lahko za vojaško organizacijo ugotovimo:
− da je sistem,
− da je podsistem velikega družbenega sistema,
− da je specifičen sistem.
Vsakemu sistemu, tudi vojaškemu moramo določiti cilj, kriterije kakovosti in delovanje.
Vojaški sistem je delno odprti sistem, s kadrovskega vidika pa sistem sorazmerno izolirane
množice elementov, ki so za doseganje ciljev SV med seboj povezani v delujočo celoto.
Elementi sistema so objekti, ki jih ne razčlenjujemo naprej. Odnosi in povezave med
elementi določajo dejavnosti in njihove lastnosti ter karakterizirajo vedenje sistema.
Struktura sistema pa je oblikovana z razporeditvijo elementov, kar predstavlja njegovo
notranjo ureditev.
Struktura kadrovske sestave in izobraževalni sistem SV sta zaradi komplicirane hierarhije
(vojaki, podčastniki, višji podčastniki, visoki podčastniki, častniki, višji častniki in generali)
velikega števila rodov ter specialnosti SV in velikega števila enot (oddelki, vodi, čete,
bataljoni, brigade idr.) zelo razvejana (Žabkar, 2003, str. 206).
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Če naj bo vojska poslušno orodje, mora biti organizirana kot birokratska organizacija:
organizirana mora biti hierarhično, vsa oblast mora prihajati z vrha, vsaka višja stopnja
mora biti sposobna obvladati premise odločanja na višji stopnji, pravila obnašanja in
ravnanja morajo biti povsem depersonalizirana, družbena moč slehernega člana
organizacije more izvirati izključno samo iz njegovega statusa v organizaciji, vsa družbena
moč je utemeljena na legitimnosti, ki jo izvajamo z vrha organizacije itd. če kontroliramo
vrh organizacije, kontroliramo vso organizacijo (Bučar, 1981, str. 206-207).
S kadrovskega in izobraževalnega vidika je cilj vojaškega sistema oblikovati potrebne
elemente in odnose (vezi) med njimi ter način odnosov z okolico, vse v mejah zahtev
oblikovanja SV za opravljanje njenih nalog, predvsem na področju razvoja, zagotavljanja
bojne pripravljenosti, usposabljanja pripadnikov stalne sestave in vojakov pogodbene
rezerve ter mednarodnih dejavnosti, ki jih je sprejela Republika Slovenija.
Vojaški sistem je organizacijsko-sociološki sistem, ki ga lahko opredeljujemo po načinu
nastanka kot umetnega, po vedenju v okolju kot delno odprtega in glede na časovno
odvisnost kot dinamičnega. Delno odprt pomeni, da omogoča vstop energiji iz okolja, ki
ustavlja entropijo, vzdržuje trdnost sistema in deluje nanj. Izmenjava energije omogoča
sistemu, da se obdrži. Delna odprtost vojaškega sistema omogoča njegovo stabilnost. To
pomeni, da je vojaški sistem v nenehnem gibanju – delovanju. To delovanje označujeta
neprekinjeno dotekanje energije - inputa iz zunanjega okolja in neprestano odtekanje
oziroma outputa, ki je za vojaški sistem specifičen, to so stalne priprave na obrambo in
varnost države, saj je po Clausewitzu vojna »zgolj nadaljevanje politike z drugimi
sredstvi« (Clausewitz, 1997, str. 22). »Vojna neke skupnosti – celih narodov, in še
posebno kulturnih narodov – se vedno začne iz političnega stanja in je vedno izsiljena s
političnim motivom. Je torej politični akt« (Clausewitz, 1997, str. 21). Za razumevanje
sistema je temeljnega pomena poznavanje njegovih lastnosti.
Notranji sistem vključuje dejavnosti, stike, občutke in norme skupine. Ti dejavniki
sestavljajo socialno strukturo skupine in so med seboj povezani; sprememba v enem
lahko povzroči spremembo v drugem dejavniku (Ivanko, Stare, 2007, str. 43).
Slika 1: Povezanost elementov znotraj sistema in z okoljem

Vir: Kljajić (1994, str. 14).
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Iz slike 1 je razvidno, da so nekateri elementi znotraj omejenega obrisa, ki mu rečemo
meja sistema, nekateri pa so zunaj. Elementi znotraj meje pripadajo obravnavanemu
sistemu, elementom z zunanje strani meje pa rečemo okolje sistema. To lahko vpliva na
funkcioniranje sistema in obratno. Iz okolice sistem črpa materijo, energijo in informacije,
kar mu omogoča obstanek, delovanje in razvoj.
Spremembe v zunanjem sistemu lahko povzročajo precejšnje spremembe v notranjem
sistemu. Zunanji sistemi lahko ustvarjajo pogoje za preživetje skupine. Znižanje števila
zaposlenih, na primer ne povzroči samo pretresa v obstoječi strukturi skupin, nekatere se
lahko ukinejo, druge se morajo preoblikovati idr.
Zunanji sistem vpliva na kakovost7, produktivnost in zadovoljstvo članov, odsotnost z dela
in fluktuacijo. S povratnimi informacijami omogočamo tako notranjemu kot zunanjemu
sistemu, da se prilagaja in spreminja (Ivanko, Stare, 2007, str. 51).
Neupoštevanje teh dejstev se je slabo obrestovalo ravno enotam in poveljstvom JLA v
osamosvojitveni vojni na Slovenskem leta 1991 (Nanut, 2002, str. 236).
Slika 2: Struktura sistema, sestavljenega iz podsistemov

Vir: Kljajić (1994, str. 15).
Elementi na sliki 2 so drugače razporejeni kot na sliki 1, in sicer tako, da znotraj sistema S
najdemo tri manjše enote podsistema, S1, S2 in S3, ki so zgrajene iz elementov.
Vezi oziroma relacije označujejo odnose, odvisnosti in vplive med elementi sistema ali
okolja. Z njihovim proučevanjem lahko pridemo do zakonov obnašanja sistema. Odnose
med elementi ponazarjamo z usmerjenimi črtami, vejami. Pri tem smer puščice označuje
smer vpliva. Skupek vezi med elementi sistema tvori njegovo strukturo.

7

Kakovost je skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa ali storitve, ki se nanašajo na
sposobnost, da izpolnijo postavljene ali neposredno izražene potrebe. Kakovost pomeni skladnost
s potrebami in pričakovanji. Kakovost je torej lastnost izdelka ali storitve (Ferjan, 2005, str. 271).
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Zgoraj navedene relacije bi morali natančneje proučevati v vojaškem izobraževalnem
sistemu, saj je od tega odvisna komplementarnost podsistemov v večji in močno
strukturirani sistemski strukturi. Predvsem bi bilo koristno to znanje med uvajanjem
mirovne operacije v okolje, ko nastajajo vprašanja soodvisnosti podsistemov.
Če hočemo opraviti strukturne spremembe v sistemu, moramo spoznati značilne lastnosti
njegovih elementov in sistema kot celote. Značilne so tiste lastnosti, ki neposredno
vplivajo na stanje in delovanje sistema. Na kadrovskem in izobraževalnem področju nas
zanimajo predvsem njihovi elementi in lastnosti, značilnosti, povezave, sredstva za
uresničitev teh povezav, poleg tega pa tudi procesi znotraj kadrovskega in
izobraževalnega sistema SV in medsebojne interakcije z drugimi sistemi v organizaciji SV.
Na tem mestu lahko še dodamo, kot navaja Bučar (1981) v svoji knjigi, da je za sleherni
sistem eno osnovnih vprašanj, na katerih mestih se sprejemajo odločitve. Od te
razporeditve je odvisen dotok informacij in udeleženost članov v delovanju sistema. Od
tega pa učinkovitost.
S tega vidika bi sistem oziroma organizacije lahko razdelili na dve temeljni kategoriji, z
ustreznimi prehodnimi stopnjami od ene do druge: na instrumentalne in demokratične.
Demokratične temelje na visoki participaciji v odločanju na vseh ravneh, so zato
decentralizirane, primarni kriterij za sodelovanje pa je enakopravnost vseh članov.
Instrumentalne naj bi pa bile samo sredstvo za doseganje ciljev, ki se oblikujejo izven
njih, strogo vertikalno in hierarhično organizirane, brez udeležbe članov v postavljanju
ciljev na katerikoli stopnji upravnega procesa, glavni kriterij za delo pa učinkovitost in
doseganje pozitivnih ciljev. Stroga instrumentalnost vodi do premajhne informacijske
sposobnosti in prevelike odtujenosti, ki sta obe disfunkcionalni (Bučar, 1981, str. 269).
Slika 3: Organizacija kot sistem, njena notranja zgradba, podjetje kot sistem

Vir: Vintar (1999, str. 45).
Izid proizvodno-poslovnega sistema je tem ugodnejši, čim manjše so izgube v poslovnem
procesu, ki preoblikuje prvine poslovnih zmogljivosti (vložka) v izide poslovanja (izložek).
Za vsako organizacijo, tudi vojaško, je potrebna ustrezna struktura poslovne zmogljivosti,
to je vložka. Strukturo poslovne zmogljivosti vsake organizacije, tudi vojaške, lahko
opazujemo z vidikov, kot so ljudje s svojimi zmožnostmi, predmeti dela, delovna sredstva,
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storitve, denar in informacije. Vložek v SV predstavlja izobraževanje in usposabljanje
posameznikov in enot, izložek pa dobra izurjenost posameznikov in enot, še posebej, če
so le-te profesionalne.
Kakovostna, količinska in časovna usklajenost vseh sestavin poslovne zmogljivosti je pogoj
za uspešno doseganje želenih ciljev. Neustrezna struktura ali neusklajenost potrebnih
prvin poslovne zmogljivosti povzroča izgube v procesu izobraževanja in usposabljanja v
vojski. Sistem postopoma prehaja v stanje slabše organiziranosti, pojavljajo se napake,
neorganiziranost, disfunkcije. Pravimo, da se povečuje entropija sistema (pojem je iz
termodinamike). Ravno tega se mora vojaška organizacija zavedati, saj se predstopnja
vsake entropije skriva v neustrezni strukturi in dinamiki vojaške organiziranosti in iz nje
izpeljanih nalog.
Bučar pojasnjuje to stanje kot »bolezen, ki se začne takrat, kadar je notranja struktura
sistema tako toga, da na njeni osnovi ni možno nikakršno bistvenejše prilagajanje
spremembam v okolju oziroma kadar je integratvni okvir (ideologija je lahko bolj
pomembna sestavina tega okvirja) prilagojen strukturi družbe na bistveno nižji stopnji
razvoja« (Bučar, 1981, str. 35).
Medsebojno odvisnost doseženih poslovnih izidov (izložek) in poslovnih zmogljivosti
(vložek) ter nastajanje entropije zaradi strukturne neusklajenosti in neusklajenega
delovanja prvin poslovnih zmogljivosti v poslovnem procesu proizvodno-poslovnega
sistema lahko prikažemo po Nemcu tudi s poenostavljenim narisom (Ivanko, 2006, str.
64).
Slika 4: Oporišča nastajanja entropije v proizvodni organizaciji
Entropija prvin poslovnega procesa
Poslovni sistem
VLOŽEK
1. ljudje
2. delovna
sredstva

PROCES
Posredovalci:
nadzorni
izboljševalni
vzdrževalni

3. delovni
predmeti

IZID
1. zadovoljitev
določenih
potreb
2. finančni izid
3. druga
pričakovanja

4. storitve
5. denar
6. informacije
Entropija

Vir: prikaz po Nemcu, v Ivanko (2006, str. 65).
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Vsako preoblikovanje vložkov v izide spremlja entropija 8 . »Na področju vodenja in
komunikacij se vedno borimo zoper težnje narave, da bi degradirala tisto, kar je
organizirano, da bi uničila tisto, kar ima smisel, zoper težnje entropije, da neprestano
raste«, prvi utemeljitelj kibernetike N. Wiener (Kralj, v: Ivanko, 2005, str. 65).
Če povzamemo, je sistemski pristop razvoja kadrovskega in izobraževalnega sistema, tudi
v SV, tisti, ki upošteva soodvisnost, da lažje razumemo, obvladujemo in ustvarjamo
sinergije. Pri tem so zlasti pomembne vezi (odnosi), iz njih nastajajo naravna, družbena ali
tehniška organizacija in interakcije. Razlike so vir odnosov in zato sinergij ter so vsaj tako
pomembne kot skupne lastnosti elementov, med katerimi obstajajo ali nastajajo odnosi
(povezave, stiki, relacije). Zadostna in potrebna celovitost namesto (pretirane)
enostranskosti naj bi bila pogoj, da bi se izognili razpadu in propadu, ki sicer grozita
(težnjo k njima na kratko izraža entropija).

8

Entropija je mera za stopnjo dezorganizacije v poslovnem sistemu. Kot nastajajo neizogibne
izgube v energiji in mehanskih procesih, tako nastajajo tudi neizogibne izgube sestavin poslovne
zmogljivosti (vložka) pri njihovem preoblikovanju v poslovnem procesu v izid. Velikost teh izgub
nas opozarja na večjo ali manjšo entropijo pri mobilizaciji prvin poslovne zmogljivosti v
poslovnem procesu. Entropija nastaja v vseh poslovnih procesih. Zato moramo učinkovitost
vsakega poslovnega ali družbeno-gospodarskega sistema ocenjevati z relativnostnega vidika.
Sorazmerno najučinkovitejši je tisti poslovni sistem, katerega struktura poslovne zmogljivosti je
najbolj usklajena. Relativna usklajenost poslovne zmogljivosti vpliva na sorazmerno majhno
entropijo poslovnega sistema (Ivanko, 2006, str. 65).
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3 SLOVENSKA VOJSKA KOT PODSISTEM DRŽAVNE UPRAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
3.1 DRŽAVNA UPRAVA
Državna uprava predstavlja segment izvršilne oblasti. Državna uprava in vlada sta
medsebojno povezani. Vlada je politični vrh državne uprave, usmerja, koordinira in
nadzira njeno delo. Lahko rečemo, da je vlada politični segment izvršilne oblasti, državna
uprava pa je njen strokovni segment.
Državno upravo lahko definiramo kot strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za
sprejemanje političnih odločitev vlade (in posledično Državnega zbora) in neposredno
izvršuje sprejete politične odločitve (zakone, proračun, vladne uredbe…) (Virant, 2009,
str. 76).
Zahteve glede delovanja državne uprave se vedno bolj zaostrujejo, pričakovanja
državljanov in gospodarskih subjektov pa se višajo, kar se odraža predvsem v zahtevah
po manjšanju obsega sredstev za delovanje državne uprave ob ohranjanju obsega
storitev, ki jih državna uprava zagotavlja, večji prilagojenosti storitev državne uprave
zahtevam uporabnikov, večji odzivnosti države uprave ter vzpostavljanju partnerskega
odnosa med javnim sektorjem, zasebnim sektorjem in državljani (Žurga, 2010, str. 113).
Državna uprava ureja regulativno funkcijo v okviru izvršilnih nalog uprave, v okviru katere
uprava za izvrševanje zakonov izdaja svoje abstraktne akte. Del te funkcije je tudi
inšpekcijski nadzor, ki pomeni zagotavljanje zakonitosti v družbi. Pospeševalno funkcijo
ureja v okviru razvojnih nalog, servisno funkcijo pa v okviru zagotavljanja javnih služb.
Funkciji sta v svojem bistvu trajno, sistematično in iniciativno delovanje upravnih organov
v sestavi državne uprave.
Skladno z naravo odločanja je tudi se organizacijska struktura državne uprave
organizirana po ravneh. Tu se srečujemo z množico organov oziroma organizacijskih enot,
ki so sestavljene iz profesionalnih delavcev, katerim je to delo stalni poklic. Kdor hoče biti
zaposlen pri tem delu organizacije, mora izpolnjevati določene strokovne pogoje, ki se
pridobe v ustreznih strokovnih šolah in z delovnimi izkušnjami (Vlaj, 2006, str. 37). Pri nas
se je to dokazalo pred osamosvojitveno vojno leta 1991, med njo in po njej. Na tej ravni
se zahtevajo: stalnost, strokovnost in profesionalnost. Ta posebnost prihaja najbolj do
izraza v SV, saj mora za zasedbo častniških ali podčastniških dolžnosti posameznik
izpolnjevati, kot bomo videli v nadaljevanju, obvezno vse tri prej navedene pogoje.
Državna uprava je aparat, ki mora delovati v javnem interesu. Skozi zgodovino so se
oblikovala številna načela, ki državno upravo vežejo pri njenem delovanju. Nekatera med
temi načeli so po svojem izvoru starejša, lahko bi jih označili kot klasična ali »pravno
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politična« načela. Drugi sklop načel je sodobnejši in se je razvil s t. i. novim javnim
menedžmentom. Med klasična načela sodijo načelo zakonitosti, načelo predvidljivosti
oziroma pravne varnosti, načelo politične nevtralnosti, načelo strokovnosti, načelo
strokovne samostojnosti in odgovornosti. V sklop sodobnejših načel sodijo načelo
usmerjenosti k uporabniku, načelo odprtosti in preglednosti ter načelo učinkovitosti
(Virant, 2009, str. 90-91).
Državna uprava je, organizacijsko gledano, skupek organov, ki upravljajo državo, vendar
ne v smislu določanja njene politike oziroma družbenih koristi, temveč v smislu
uresničevanja te politike. Funkcionalno gledano je državna uprava dejavnost upravljanja
javnih zadev na instrumentalni ravni. Položaj državne uprave v upravnem sistemu oziroma
v upravnem procesu je torej dokaj jasen – državna uprava sodi v instrumentalni del tega
procesa. Na tej ravni se odločitve institucionalne ravni konkretizirajo, strokovno obdelujejo
in pripravljajo za neposredno izvajanje. Vse to se mora odražati v pristojnosti posameznih
organov, ko se določajo obrambne zadeve.
Organizacijo državne uprave podrobneje ureja zakon o upravi. Skladno z ustavo je
državna uprava organizirana po resorjih, torej po ministrstvih. Ministrstva se ustanovijo
lahko samo z zakonom, in sicer za posamezno upravno področje ali za več med seboj
povezanih področij. Za izvrševanje nalog posameznega ministrstva na posameznih
področjih pa se lahko z zakonom ustanovijo upravni organi kot tudi upravne organizacije
v sestavi ministrstva. Upravni organi v sestavi so praviloma uprave, uradi in inšpektorati.
Upravne organizacije pa so lahko direkcije in agencije (Kocijančič in dr., 2009, str. 236).
Nekatere funkcije državne uprave se lahko izvajajo preko javnih pooblastil. Po zakonu se
lahko da javno pooblastilo v primeru, da se na ta način zagotovi bolj smotrno in učinkovito
opravljanje nalog. Vendar pa zakon to možnost omejuje tako, da javno pooblastilo ne sme
obsegati inšpekcijskega nadzorstva, za katero so zadolženi in so tudi zanj ustrezno
usposobljeni samo organi državne uprave. (Kocijančič in dr., 2009, str. 236-237).
Ministrstva so monokratični ali individualno vodeni organi, ki so med seboj enakopravna.
Vodi jih ena oseba (minister), ki odloča o vseh zadevah iz njihove pristojnosti – o
predlogih, ki jih ministrstvo posreduje vladi, o pripombah k predlogom gradiv z drugih
ministrstev, o predpisih, ki jih izdaja. V sladu s prakso v državah članicah EU je Zakon o
državni upravi prenesel velik del pooblastil za urejanje organizacije državne uprave s
parlamenta na vlado. S tem je zagotovil fleksibilnost in manj obremenjevanja parlamenta.
Vsa ministrstva imajo v primeru vojne določene pristojnosti na obrambnem področju. Že v
mirnodobnih razmerah morajo opravljati nekatere naloge iz obrambnih zadev.
V ministrstvih delujejo tudi tako imenovani organi v sestavi ministrstev. To so relativno
samostojnih upravni organi. Zakon o državni upravi določa, da se organi v sestavi
ustanovijo z vladno uredbo, in sicer »za opravljanje specializiranih strokovnih nalog,
izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na
področju javnih nalog«. Uredba trenutno določa enainštirideset organov v sestavi, kot so
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Generalštab slovenske vojske, Policija, Davčna uprava RS, Carinska uprava RS... (Virant,
2009, str. 110).
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Inšpektorati so
ustanovljeni v večini ministrstev in pokrivajo precej široka področja inšpekcijskega
nadzora, tako da znotraj inšpektoratov prihaja do specializacije. V nekaterih ministrstvih
inšpekcijski nadzor ni organiziran v inšpektoratih. Tako na primer ni upravnega
inšpektorata, temveč je upravna inšpekcija v notranji organizacijski enoti Ministrstva za
notranje zadeve. Inšpektorat RS za obrambo pa opravlja inšpekcijski nadzor nad
izvrševanjem predpisov in drugih aktov, ki urejajo obrambno področje.
Organizaciji v sestavi ministrstva sta še direkcija in agencija. Prve so organizirane za
zagotavljanje javnih služb. Pri tem opravljajo vse vrste nalog, povezanih s posamezno
javno službo, od upravnih in strokovnih do organizacijskih in nadzornih. Druge pa se
ustanovijo za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog države, torej za povsem
neoblastne funkcije. Te organizacije so na meji med državo in gospodarstvom in so
najbolj pod vplivom hitrih sprememb.
Ministrstvo vodi minister, ki izdaja vse akte iz pristojnosti ministrstva ter organov in
organizacij v njegovi sestavi. Minister tudi zastopa organ v sestavi pred državnim zborom.
Drugače pa vodi organ oziroma organizacijo v sestavi predstojnik, ki ima v direktoratu
naziv generalni direktor, v sekretariatu ima naziv generalni sekretar, v uradu, direkciji in
agenciji naziv direktor, v inšpektoratu pa glavni inšpektor. Predstojnik vodi in predstavlja
organ v sestavi ter izdaja posamične akte iz njegove pristojnosti. Za svoje delo je
odgovoren ministru, imenuje in razrešuje pa ga vlada na predlog ministra.

3.2 ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE NA PODROČJU OBRAMBE
Poslanstvo obrambnega sistema Republike Slovenije je zagotavljanje obrambne
sposobnosti države v okviru kolektivne obrambe in kolektivne varnosti ter z lastnimi
obrambnimi zmogljivostmi z namenom odvračanja napada na državo, zagotavljanja
nacionalne neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države.
Prilagajanje obrambnega sistema spremembam varnostnega okolja bo usmerjeno v
zagotavljanje usposobljenih, motiviranih in povezljivih obrambnih sil ter zmogljivosti za
izvajanje nacionalne in kolektivne obrambe ter aktivno sodelovanje v operacijah kriznega
odzivanja. Podlago za učinkovito delovanje obrambnega sistema in predvsem Slovenske
vojske pri preprečevanju ter obvladovanju kriz in sporov in za delovanje v zavezništvih
mora zagotavljati ustrezna varnostna in obrambna politika Republike Slovenije. V okviru
tega se bo, skladno z razpoložljivimi obrambnimi viri in zmogljivostmi, povečeval tudi
obseg sodelovanja v mednarodnih operacijah.
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Ustava RS ureja le temeljna izhodišča obrambe države, ureditev vrste, obsega in
organizacije obrambne nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja pa je prepustila
zakonu o obrambi. Na obrambno področje pa posegajo tudi druge določbe ustave, kot
npr. o vrhovnem poveljniku obrambnih sil, razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, uporabi
obrambnih sil, prepovedi ustanavljanja vojnih sodišč v mirnem času, prepovedi
včlanjevanja poklicnih pripadnikov obrambnih sil v politične stranke ipd. Ustava določa,
da pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in
nenasilja (Kocijančič in dr., 2009, str. 238).
3.2.1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ministrstvo za obrambo in organi v njegovi sestavi opravljajo na obrambnem področju,
določenem z Zakonom o državni upravi, upravne in strokovne naloge, zadeve, povezane z
mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge s področja informatike, vodi
evidence ter opravlja druge naloge, ki jih določajo Zakon o obrambi in drugi podzakonski
predpisi. Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega sistema in
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ministrstvo torej opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se
nanašajo na obrambni načrt države in ministrstva, izvajanje obrambne politike v okviru
evroatlantskih varnostnih povezav, sodelovanje v mednarodnih operacijah ter obrambno
planiranje9, razvoj in načrtovanje10, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje
Slovenske vojske, priprave civilne obrambe, upravne zveze ter kriptografsko zaščito v
obrambnem sistemu, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe in civilne
zaščite (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za
obrambo z organi v sestavi).
3.2.2 NAMEN IN NALOGE MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Z namenom, da se v Ministrstvu za obrambo, ki ima v svoji sestavi Generalštab Slovenske
vojske, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inšpektorat Republike
Slovenije za obrambo in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (v nadaljevanju organi v sestavi) zagotovi zakonito, strokovno,
učinkovito in racionalno opravljanje nalog, se s pravilnikom določijo notranja organizacija

9

10

Planiranje je na osnovi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja.
Planiranje je dejavnost,katera menedžmentu omogoča sistematično delo na način, ki
organizacijo privede k dosegi ciljev. Planiranje je torej priprava procesov odločanja za
prihodnost. Vsebuje odgovore na vprašanja: kaj, kdaj in kako narediti, ter s pomočjo katerih
resursov (Ferjan, 2005, str. 165).
Načrtovati pomeni, definirati vsebinske vsebinske karakteristike izdelka, oziroma storitve,
oziroma procesov. Načrt torej predstavlja definicijo vsebino želenega stanja glede na vse
pomembne vsebinske elemente izdelka, storitve ali procesov. Načrtovanje je torej osnova za
planiranje (Ferjan, 2005, str. 166).
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ministrstva, način vodenja, načrtovanja in opravljanja nalog, izvajanja pooblastil in
odgovornosti ter sistemizacija delovnih mest.
Notranja organizacija ministrstva omogoča spremljanje, proučevanje in
obrambnega sistema ter sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

razvoj

Notranja organizacija zagotavlja pogoje za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno
uresničevanje upravnih in strokovnih nalog, ki jih ima ministrstvo po Zakonu o državni
upravi, Zakonu o obrambi, Zakonu o službi v Slovenski vojski, Zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi, Zakonu o vojaški dolžnosti ter drugih predpisih.
Pri uresničevanju nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev, in pri
obravnavi posameznih vprašanj, za katera je pristojno, sodeluje ministrstvo z drugimi
organi in institucijami ter ustreznimi delovnimi telesi državnega zbora, državnega sveta in
vlade ter Uradom predsednika RS.
Sodelovanje z organi in institucijami poteka v obliki izmenjave mnenj in strokovne pomoči,
obveščanja in dogovarjanja o organiziranju, pripravah in uresničevanju nalog na
obrambnem področju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sodelovanje poteka tudi s predlogi ukrepov, pobud, usmeritev ter z usklajevanjem ter
povezovanjem nalog in aktivnosti.
Sodelovanje iz prejšnjega odstavka se uresničuje tudi z ustanavljanjem skupnih delovnih
teles ter skupnih projektnih skupin. Skupno delovno telo se ustanovi za izvedbo nalog, ki
po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev, skupna projektna skupina pa se
ustanovi za obravnavo posameznih vprašanj.
Ministrstvo nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov s področja obrambe ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Javnost dela zagotavlja ministrstvo z novinarskimi konferencami in uradnimi sporočili za
javnost. Ministrstvo skladno s splošnimi predpisi redno obvešča javnost o svojem delu in o
reševanju vprašanj s svojega delovnega področja.
3.2.3 NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, ORGANI V SESTAVI IN NJIHOVA
ORGANIZIRANOST MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Ministrstvo opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se
nanašajo na obrambni načrt države in ministrstva, izvajanje obrambne politike v okviru
evroatlantskih povezav, sodelovanja v mednarodnih operacijah ter obrambnega
planiranja, razvoj, načrtovanje, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje
Slovenske vojske, na priprave civilne obrambe, na upravne zveze ter kriptografsko zaščito
v obrambnem sistemu, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi
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in drugimi nesrečami ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe in
zaščite.
3.2.4 NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE MINISTRSTVA
3.2.4.1 Delovna področja notranjih organizacijskih enot ministrstva
Opravljanje nalog na posameznih področjih dela, povezanih med seboj, je organizirano v
notranjih organizacijskih enotah: kabinet, direktorat, sekretariat, urad, sektor, center,
služba, uprava za obrambo, izpostava, referat, oddelek in glavna pisarna.
Notranje organizacijske enote ministrstva so: Kabinet ministra; Služba za odnose z
javnostmi; Služba za protokol; Notranjerevizijska služba; Sekretariat generalnega
sekretarja: Urad za pravne in kadrovske zadeve; Služba za splošne zadeve; Služba za
založništvo; Služba za finance; Služba za računovodstvo; Urad za informatiko in
komunikacije; Direktorat za obrambno politiko: Urad za obrambno politiko; Sektor za
obrambno planiranje; Direktorat za obrambne zadeve: Urad za vojaške zadeve; Urad za
civilno obrambo; Uprave za obrambo z izpostavami; Direktorat za logistiko: Urad za
opremljanje; Urad za gospodarjenje z nepremičninami; Urad za nabavo in upravljanje z
materialnimi sredstvi; Obveščevalno-varnostna služba.
Slika 5: Organigram Ministrstva za obrambo

Vir: Ministrstvo za obrambo 2010
3.2.4.2 Delovna področja organov v sestavi Ministrstva za obrambo
Z uredbo so bili ustanovljeni upravni organ v sestavi ministrstva (v nadaljevanju organ v
sestavi), ki opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in razvojne upravne
naloge, naloge inšpekcijskega in drugega nadzora in naloge na področju javnih služb.
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Organi v sestavi so se ustanovili za zagotovitev večje učinkovitosti in kakovosti pri
opravljanju ter izvajanju nalog v večjem obsegu s svojega področja. S tem se je zaradi
narave nalog in delovnega področja zagotovila večja stopnja samostojnosti pri opravljanju
teh nalog.
Organi v sestavi ministrstva so: Generalštab Slovenske vojske, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Inšpektorat RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami. V nadaljevanju pozornost namenjam Generalštabu Slovenske vojske
kot organu v sestavi in enotam, poveljstvom ter zavodom SV kot notranjim
organizacijskim enotam, in njihovi povezavi oziroma sodelovanju s preostalim delom
ministrstva pri uresničevanju kadrovske funkcije.

3.3

SLOVENSKA
VOJSKA,
NAMEN
IN
NALOGE,
NOTRANJA
ORGANIZACIJA,
POSEBNOST VOJAŠKE ORGANIZACIJE IN
URESNIČEVANJE NALOG

Slovenska vojska je za uresničevanje vojaške obrambe države primarno odgovorna za
razvoj in vzdrževanje vojskovalne moči in s tem pripravljenosti za zagotavljanje
operativnih zmogljivosti. Vojskovalna moč zahteva jasno doktrino, odločno in kakovostno
vodenje ter motivacijo, usposabljanje in izobraževanje, pripravljenost, opremo, logistiko in
kar je najpomembnejše, ljudi. Poveljniki in njihova poveljstva so torej odgovorni za ljudi,
ki so eden ključnih elementov bojne moči.
Poslanstvo SV je v sodelovanju z zavezniki odvrniti vojaško agresijo na RS in prispevati k
mednarodnemu miru in stabilnosti v znotraj in zunaj meja zavezništva. V primeru vojaške
agresije SV samostojno in v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo RS s ciljem
pregona sovražnika in vzpostavitve suverenosti na celotnem ozemlju države.
Državno vodstvo, ki uporablja oborožene sile kot svoje orodje, mora imeti nad njimi
potrebno družbeno moč.
Svojo moč nad OS, ki razpolagajo s primarno obliko prisiljevanja, fizično silo, gradi
državno vodstvo na soodvisnosti. Če je vodstvo države odvisno od OS, so tudi OS same
odvisne od vrste sistemskega inputa, ki ga dobivajo iz virov, nad katerimi ima kontrolo
državno vodstvo. Državno vodstvo posreduje OS output vseh drugih družbenih
podsistemov: finančna in materialna sredstva, tehnološko znanje, šolanje kadrov,
raziskovalno dejavnost, splošno družbeno urejenost in razpoložljivost dobrin, ki so
potrebne pripadnikom OS – skratka, ves široki spektrum dobrin, ki so potrebne
sodobnemu človeku. Teh pa OS niso sposobne same zagotoviti. Sposobne so si jih sicer
enkrat prilastiti, niso pa sposobne ustvariti pogojev za njihovo trajno proizvajanje oziroma
pridobivanje. Gre za družbeno delitev dela. Ker OS tega niso sposobne, so pripravljene
svojo moč dati na razpolago državnemu vodstvu (Bučar, 1981, str. 202).

27

Mnoge države imajo obdobja miru v svoji zgodovini, da se zdi, kot da jim sploh ni treba
skrbeti za lasno varnost, kajti varnost je nekaj samo po sebi umevnega, je tako rekoč
naravna danost glede na okoliščine. Države, ki so postavljene v situacijo, ko morajo
oblikovati svoje lastne oborožene sile, pogosto ocenjujejo ta problem po državnem
proračunu. Državno oblast namreč vedno najbolj prizadenejo zahteve vojske po
financiranju, in to predvsem zato, ker se mora zaradi vojske odreči drugim javnim
službam, ki bi jih lahko imela ali pa vsaj bolj okrepila in razvila (Jelušič, 1997, str. 69).
Nadzor nad izvajanjem obrambe države je po ustavi v pristojnosti državnega zbora.
Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje obrambe in pri tem
zlasti na predlog vlade razglasi izredno stanje (kadar velika in splošna nevarnost ogroža
obstoj države) in vojno stanje (če je izvršen napad na državo), odloči o uveljavitvi delovne
in materialne dolžnosti in o splošni mobilizaciji in uporabi SV v izrednem stanju. Kadar se
državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati , sprejema te ukrepe
predsednik republike na predlog vlade, vendar mora te odločitve predložiti v potrditev
državnemu zboru takoj, ko se ta sestane (Kocijančič in dr., 2009, str. 241-242).
3.3.1 NAMEN IN NALOGE SLOVENSKE VOJSKE
Namen obstoja in delovanja Slovenske vojske je v uresničevanju vojaške obrambe države
z orožjem in drugimi vojaškimi sredstvi, izpolnjevanju mednarodnih obrambnih in vojaških
ter drugih obveznosti, ki jih je prevzela RS, sodelovanju v nalogah zaščite, reševanja in
pomoči ter operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah, kot je določeno v
Ustavi, Zakonu o obrambi in drugih zakonih ter izvedbenih aktih.
Naloge Slovenske vojske izhajajo iz njenega poslanstva in so (povzeto po Furlanu, 2006):
– izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja za oborožen boj in druge oblike
vojaške obrambe,
– zagotavljanje potrebne ali zahtevane pripravljenosti,
– izvaja vojaško obrambo ob napadu na državo,
– sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah skladno z njeno
organizacijo in opremljenostjo,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z
mednarodnimi pogodbami.
Bistvene naloge SV, ki izhajajo iz njenega poslanstva, so vzdrževanje pripravljenosti,
aktiviranje in mobiliziranje sil, premestitev sil v območje delovanja, izvajanje defenzivnih
in ofenzivnih delovanj ter ohranjanje vzdržljivosti sil (Furlan 2006, str. 24).
Z drugimi nalogami prispeva SV k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti ter podpira
državne organe in javne institucije pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov RS.
Prispevek SV k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti obsega podporo diplomaciji,
sodelovanje pri vzpostavitvi varnosti in zaupanja, izvajanje določenih nalog na področju
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nadzora oboroževanja in preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje,
sodelovanje v operacijah kriznega odzivanja in sodelovanje v boju proti mednarodnemu
terorizmu ter drugim grožnjam miru.
Podpora državnim organom in institucijam ter zagotavljanje varnosti in blaginje
državljanov RS obsegata sodelovanje v zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih ter drugih
nesrečah, sodelovanje pri izvajanju določenih nalog Policije, sodelovanje v boju proti
terorizmu, sodelovanje pri iskanju in reševanju, podporo diplomatskim aktivnostim ter
sodelovanje s civilnimi organizacijami (Furlan 2006, str. 24-25).
3.3.2 NOTRANJA ORGANIZACIJA SLOVENSKE VOJSKE
Glede na namen je Slovenska vojska sestavljena iz sil za posredovanje, glavnih in
dopolnilnih sil.
Sile za posredovanje sestavljajo enote, namenjene za delovanje na območju vse države
ter usposobljene in opremljene za izpolnjevanje obveznosti, ki jih je država sprejela v
mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.
Glavne sile sestavljajo taktične enote, namenjene in opremljene za delovanje na območju
vse države in zunaj nje ter za izvajanje vseh oblik in sestavin bojevanja.
Dopolnilne sile sestavljajo enote, organizirane po teritorialnem načelu. Namenjene so za
bojni nadzor ozemlja, bojno zavarovanje objektov posebnega pomena za obrambo,
oviranje, logistično oskrbo in druge naloge. Del enot dopolnilnih sil zagotavlja sprejem,
nastanitev in logistično podporo zavezniškim silam.
Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega pa rodove, in sicer pehoto,
oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, radiološkokemično-biološko obrambo in zveze.
V vojski so prištabna služba, služba informatike, vojaška zdravstvena služba in vojaška
policija ter tehnična, intendantska in prometna služba. Zaledna oskrba, v katero spadajo
tehnična, intendantska in prometna služba, se je prestrukturirala v logistično oskrbo z
enotami za vzdrževanje, oskrbo in transport.
Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske se v vojnem stanju zagotavljajo
zlasti z delovanjem civilne obrambe.
Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter formacijo poveljstev, enot in zavodov.
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Slika 6: Organizacija Slovenske vojske
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
Enote pri Generalštabu

Vojaško predstavništvo
pri NATU in EU

Starešine, razporejeni v
poveljstvih NATA in v
poveljstvih obram. strukture EU

POVELJSTVO SIL

- Bataljon za
zveze
- Mornariški
divizion
- Obveščevalnoizvidniški
bataljon
- Bataljon vojaške
policije
- Enota za
specialno
delovanje

1. brigada

72. brigada

VERIFIKACIJSKI CENTER

POVELJSTVO ZA
DOKTRINO,
RAZVOJ,
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
Brigada
zračne
obrambe in
letalstva

Enote na
mednarodnih
operacijah in
misijah

Poveljstvo
za
podporo

Center za doktrino in
razvoj

Vojaške šole

Centri za usposabljanje

Legenda:
- streteška raven
- operativna raven
- taktična raven

Vir: lasten.
Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na sile za bojevanje,
sile za bojno podporo, sile za zagotovitev delovanja in sile za podporo poveljevanja
(Furlan 2006, str. 26-27).
Osnovni namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v neposrednem
spopadu porazijo nasprotnika. Sem sodijo pehotne enote, oklepne enote in enote za
specialno delovanje.
Sile za bojno podporo so namenjene zagotavljanju ognjene podpore in operativne
podpore silam za bojevanje. V sile za bojno podporo sodijo inženirske enote, artilerijske
enote, obveščevalne in izvidniške enote, enote jedrske, radiološke, kemične in biološke
obrambe, enote zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, mornariške enote,
enote vojaške policije ter letalske enote.
Sile za zagotovitev delovanja so namenjene zagotavljanju možnosti za delovanje in
ohranjanju vzdržljivosti sil. V sile za zagotovitev delovanja spadajo logistične enote, enote
za zračni transport, letalske in mornariške baze ter zdravstvene enote.
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Sile za podporo poveljevanja so namenjene podpori funkcij poveljevanja in zagotovitvi
možnosti za neprekinjeno poveljevanje. V te sile sodijo poveljniške enote, enote za zveze
in enote za nadzor zračnega prostora.
Glede na sposobnosti premeščanja so sile slovenske vojske delijo na premestljive in
nepremestljive. Premestljive sile so organizirane, opremljene in usposobljene za
uresničevanje svojega poslanstva samostojno ali v sestavi sil zavezništva na slovenskem
vojskovališču in na kriznih območjih znotraj in zunaj zavezništva. Nepremestljive sile so
organizirane, opremljene in usposobljene za uresničevanje poslanstva na nacionalnem
ozemlju in njegovi neposredni bližini.
Glede na stopnjo pripravljenosti so sile Slovenske vojske razvrščene v tri skupine: sile
visoke stopnje pripravljenosti, sile nizke stopnje pripravljenosti in sile z daljšim časom
vzpostavitve pripravljenosti za delovanje.
Slika 7: Vrste sil Slovenske vojske
GLEDE NA VLOGO
V BOJNEM
DELOVANJU

SILE ZA
BOJEVANJE

SILE ZA BOJNO
PODPORO

- PEHOTNE ENOTE
- OKLEPNE ENOTE
- SPECIALNE ENOTE

GLEDE NA
PRIPRAVLJENOST

SILE ZA PODPORO
POVELJEVANJA

- INŽENIRSKE ENOTE - LOGISTIČNE ENOTE - POVELJNIŠKE ENOTE
- ARTILERIJSKE ENOTE - ZDRAVSTVENE ENOTE - ENOTE ZA ZVEZE
- ENOTE ZA ZRAČNI
- ENOTE ZA NADZOR
- OBVEŠČ.-IZVID.
ENOTE
- ENOTE RKBO
- ENOTE ZRAČNE
OBRAMBE
- NOTE ZA ELEKTR.
BOJEVANJE
- ENOTE LETALSTVA
- ENOTE VOJ. POLICIJE
- MORNARIŠKE ENOTE

GLEDE NA
SPOSOBNOST
PREMEŠČANJA

SILE ZA ZAGOTOVITEV
DELOVANJA

ZRAČNEGA PROSTORA

TRANSPORT

- LETALSKE IN
MORNARIŠKE BAZE

PREMESTLJIVE
SILE

NEPREMESTLJIVE
SILE

SILE NIZKE
PRIPRAVLJENOSTI
91 – 180 DNI

SILE VISOKE
PRIPRAVLJENOSTI
2 - 90 DNI

SILE Z DALJŠIM ČASOM
PRIPRAVLJENOSTI
365 > DNI

Vir: Furlan (2006, str. 27).
Sile visoke stopnje pripravljenosti za delovanje, ki dosegajo polno pripravljenost v roku od
dveh do 90 dni, so namenjene posredovanju ob vojaških in nevojaških grožnjah varnosti
Republike Slovenije, podpori varnostnemu sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter delovanju v operacijah kriznega odzivanja. Opremljene in
usposobljene so za delovanje na celotnem območju države in zunaj nje. Med te sile sodijo
vse premestljive sile in sile za nadzor zračnega prostora.
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Sile nizke stopnje pripravljenosti za delovanje, ki dosegajo polno pripravljenost v 91 do
180 dneh, so namenjene predvsem podpori delovanja sil visoke stopnje pripravljenosti in
njihovi dopolnitvi pri izvajanju vojaške obrambe RS.
3.3.3 VOJAŠKI SISTEM KOT POSEBNA OBLIKA ORGANIZIRANOSTI
Že davno je tega, kar so se ljudje začeli združevati v prve združbe in zelo hitro so na čelo
takšnih skupin prišli nekateri sposobni posamezniki. Ti so kmalu ugotovili, da vsega ne
zmorejo sami in so si poiskali pomočnike. Tako se je rodila prva hierarhija – nadrejeni in
podrejeni. Čim bolj so skupine rasle, tem močnejši so postajali vodje. Z rastjo skupin so
pridobivali več bogastva in moči. Vzporedno je rasla tudi hierarhija. Nastale so prve
države in prvi kralji, izvrševalci kraljeve volje pa so postali plemeniti sloj. Vso to oblast je
bilo treba zaščititi, da si je ne bi prisvojil kdo drug, ob tem pa sta se morala bogastvo in
moč večati. Tako se v razvoju družbe zelo hitro pojavi vojska. Eni jo potrebujejo, da z
njeno pomočjo jemljejo drugim, da bi ti zanje delali, drugi jo potrebujejo za obrambo pred
prvimi. Oboji pa namenjajo veliko pozornosti državi in vojski.
V preteklosti je bila vedno vojska tista, ki je bila najbolje organizirana (Vila, 1994, str. 17).
To navajam zato, ker so začetki razvoja organizacije v preteklosti, posebno pa
organizacije in menedžmenta v preteklem stoletju, temeljili predvsem na hierarhiji in
avtoriteti, kar nas pogosto spremlja še danes. Na tem je vojska do danes tudi gradila
svoje delovanje.
Posebnost vojaške organizacije in organiziranja delovnih procesov v njej je v tem, da je
vedenje in ravnanje zaposlenih ali poklicnih vojakov večinoma celovito in podrobno
urejeno s predpisi.
Posebnost v vojaški organizaciji je najbolj vidna v zakonu, ki ureja to področje, v
podzakonskih aktih in drugih pravilih. To so Zakon o obrambi, Zakon o službi v Slovenski
vojski, Pravila službe v oboroženih silah, Pravilo štabnega dela in drugi, ki določajo
odgovornost za poveljevanje in izpolnjevanje ukazov. Raven poveljevanja opisuje
hierarhično strukturo enot in položaja enot v verigi poveljevanja in razporeditvi za
bojevanje. V procesu delegiranja nastanejo v enotah med ljudmi nova razmerja
nadrejenosti in podrejenosti, ki se povezujejo v strukturo. Tako povezovanje razmerij
imenujemo hierarhija. Hierarhija 11 zaposlenih, ki jo sicer poznamo v vseh profesijah, ni
nikjer tako zelo izrazita kot vojski. Zlasti za častniški kader velja, da se hkrati pojavlja v
vlogi nadrejenega in podrejenega, kar pomeni, da je v ambivalentni vlogi. Za izpolnitev
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Hierarhija zaposlenih, ki je sicer prisotna v vseh profesijah, ni
delovanje službe in vojske kot celote, kot je to prav v sistemu
drugje ni tako dosledno urejena kot v vojski. Pomen hierarhije v
pravilih, ki v glavnem veljajo v vseh vojskah in opredeljujejo
izvrševanj ukazov (Merc, 1996, str.: 75).
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nikjer tako zelo pomembna za
oboroženih sil, zato tudi nikjer
vojaški službi je najbolj viden v
odgovornost za ukazovanje in

prejetega ukaza je odgovoren nadrejenemu, a hkrati mu ta ukaz dovoljuje, da sam
ukazuje podrejenim (Merc, 1996).
Ko govorimo o vojaški organizaciji, je treba povedati, da je z razvojem tehnike in
tehnologije ter človeških odnosov sodobno bojišče postalo velik izziv za poveljnike. Ti
morajo obvladati nove koncepte, ki vključujejo novo tehnologijo in sploh upoštevati
zapletenost človeške narave in vse bolj sofisticiranega načina bojevanja 12 . Poznavanje
konceptov vključuje tudi obvladovanje ljudi oziroma kar največjo izkoriščenost njihovih
potencialov, da v pravem trenutku in z najmanjšimi človeškimi izgubami pridobijo premoč
nad nasprotnikom.
Slika 8: Prestrukturiranje hierarhične organizacije SV v sploščeno

hierarhični
»VOJAŠKI«
NAČELO VODENJA IN
POVELJEVANJA

SPLOŠČENJE – PRENOS
ODGOVORNOSTI NA NIŽJE RAVNI
SODOBNO VOJSKOVANJE JE
VOJSKOVANJE PAMETI IN RAZUMA, NE PA
FIZIČNE IN OGNJENE MOČI!

Vir: Kovač (1994, str. 8).
Zato velja za vse vojaške organizacije in tudi za SV, da v kriznih razmerah in vojni delujejo
poveljniki avtoritarno po načelu hierarhije, saj morajo vsi pripadniki SV izpolniti ukaze,
kam morajo iti in kaj morajo storiti, pri čemer morajo vsi to opraviti brez »sodelovanja pri
odločanju« ali ugovarjanja. Hierarhija in brezpogojna poslušnost vseh posameznikov sta
edino upanje za izhod iz krize oziroma obrambe države.
Ker je treba ukaze nemudoma izpolnjevati, steče postopek ukazovanja po hierarhični
lestvici zelo hitro. Že z vidika učinkovitega delovanja vojaške organizacije ni časa za
posebno razmišljanje o tem, ali ukaz izpolniti ali ne. Zato je v večini vojaških organizacijah
uveljavljeno pravilo, da mora biti ukaz izvršen takoj, upoštevati je treba njegovo
vsebinsko in časovno dimenzijo (Primožič, 2002, str. 96–97).
12

Sofisticirano bojevanje je visoko osmišljeno delovanje strani v spopadu, ki uporablja vsa
najsodobnejša tehnološka sredstva, podprta celo z matematiko, filozofijo, sociologijo, logiko in
psihologijo.
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Vojska je združba z zelo centralizirano organizacijsko strukturo. Vse večja informatizacija
in hitrost vojaških dejavnosti silita tudi konservativne centralizirane in strogo hierarhične
vojaške organizacije k večji decentralizaciji ter večji iniciativnosti podrejenih. Prihaja
obdobje, ko se bodo morale vojaške organizacije usmeriti k decentralizirani in prilagodljivi
organizaciji.
Vojaški sistem je posebna oblika, primerjamo ga lahko z ekonomskim sistemom, saj tudi
zanj veljajo podobne ekonomske in organizacijske zakonitosti kot za normalno
gospodarstvo. Z ekonomskega in organizacijskega vidika mora ekonomizirati in se
organizirati z omejenimi viri (finance, tehnologija itn.) ter upoštevati ekonomsko in
organizacijsko logiko poslovnih in organizacijskih procesov.
Slika 9: Sploščena organizacija
VODJA
* ODNOSI
* POOBLASTILA
* KOMPETENCE
SODELAVCI

»Življenje naj bo strokovno polno in človeško znosno!«
Vir: Kovač (1994, str. 8).
Vojaški sistem je odvisen od ljudi, ki so njegovi sestavni elementi, od načina njihove
organizacije (sistemska teorija), kulture njihovega obnašanja, vojaških organizacijskih
projektov, ki jih uresničujejo, ter rezultatov, ki so primerljivi in merljivi glede na
zastavljene cilje in strategijo razvoja.
Pri upravljanju vojaškega sistema lahko uporabljamo podobne tehnike, kot jih obvladujejo
menedžerji v podjetjih. Temeljna tehnika je »podjetniški način organizacije in upravljanje
vojske, ki temelji na iniciativi posameznikov oziroma skupin, ki neprestano težijo k
izboljšanju vojaške doktrine, poveljevanja, organizacije in izvedbe vojaških nalog ter
inovacijam na vseh področjih dela v vojski in drugje« (Kovač,1994, str. 3).
V dokaz lahko navedem Druckerjevo ugotovitev, da se v pol stoletja po drugi svetovni
vojni ni nobena druga organizacija spremenila tako kot ameriška vojska. Uniforme in čini
so ostali enaki. Orožje pa se je popolnoma spremenilo, kar se je dramatično pokazalo že v
zalivski vojni leta 1991; vojaške doktrine in koncepti so se spremenili še bolj temeljito,
enako organizacijske strukture oboroženih sil, poveljevalne strukture, odnosi in
odgovornosti (Drucker, 2004).
Za Slovensko vojsko pa velja, da se vse spreminja. Spremenila se je iz teritorialne
obrambe, ki je obstajala do leta 1991 in je imela popolnoma drugačno strukturo,
poslanstvo in naloge, v sodobno vojsko 21. stoletja, ki je vključena v NATO in druge
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mednarodne obrambne strukture (WEU, OVSE) s popolnoma drugačnim poslanstvom,
vizijo ter drugimi nalogami, razen ohranitve suverenosti države.
Nova struktura se gradi na podlagi novih znanj, spoznanj in z uporabo najnovejših
informacij, ki so jih zaposleni pridobili na izobraževanjih doma in v tujini ter iz izkušenj pri
svojem delu. Seveda se nova struktura SV gradi tudi z uvajanjem in uporabo nove
komunikacijske in informacijske tehnologije, ki je predstavljena v nadaljevanju, ter z
vključevanjem zunanjih strokovnjakov in organizacij pri uresničevanju razvojnih projektov.
Pri razvoju in uvajanju komunikacijske in informacijske tehnologije se moramo zavedati,
da so informacije v SV zaupne narave, kar morajo rešitve informacijske tehnologije vedno
upoštevati. Kljub uporabi in izkoriščanju vseh teh dejavnikov bo razvoj dolgotrajen, stalen,
nikoli dokončan, kar ne sme biti ovira, le izziv, česar se mora vojaški menedžment dobro
zavedati.
Da bi vse skupaj lažje izvajali predlagam v tem delu nov sistem in posledično tudi pristop
k organiziranju izobraževanja v SV. Predlagam novo organizacijsko strukturo fakultet in
drugih visokih šol organiziranih v univerzi, ki bi s svojimi programi lažje, boljše in
kakovostneje zajela nova znanja in jih tudi ustvarjala ter prenašala neposredno na
študente, na javno upravo, SV in druge uporabnika znanja.
3.3.3.1 Namen in cilj vojaškega sistema s kadrovskega vidika
Vojaški sistem s kadrovskega vidika pomeni premišljeno organiziranje in delovanje vse
kadrovske dejavnosti v SV. Glavni cilj sistema je zagotavljati delovanje sistema SV kot
celote z vsemi razvojnimi, operativnimi in podpornimi nalogami.
Slika 10: Kadrovski sistem
VHOD

IZHOD
PROCES

Upravljavski vhod

Uresničitev
odločitve

Informacija o
stanju sistema

Odločitveni
proces

Informacija o želenem stanju

Vir: Kljajič (1994, str. 160).
Pravzaprav govorimo o sistemu, v katerem se z oplemenitenjem vključenih funkcij oblikuje
razvojna spirala, v kateri je večja intenzivnost namenjena tistemu delu funkcije, za
katerega je analitično ugotovljeno, da je trenutno najbolj izpostavljen.
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3.3.3.2 Kakovost kadrovskega sistema Slovenske vojske
Kakovost sistema omogoča najustreznejša organizacijska struktura, zagotavljajo pa jo
kadri, ki opravljajo strokovno delo, za kar so ustrezno izobraženi, usposobljeni in
motivirani, saj je razpoložljivost človeških virov v današnjem zelo razvijajočem se okolju
ključnega pomena.
Kadri so dejavniki, cilji in rezultat, torej bistveni sestavni del delovanja in razvoja SV, saj
so nosilci vseh zamisli in dejavnosti delovnih procesov in organizacijskega razvoja. Kadri v
SV torej zagotavljajo kakovost sistema, kar pravzaprav ni nič drugače, kot v preostalem
delu negospodarstva ali gospodarstva. Vključuje pa vojaški sistem nekatere posebnosti, ki
so povezane z nalogami SV oziroma z lastnostmi vojaškega sistema.
Kakovost sistema bomo zagotovili, če bomo nehali govoriti o kadrih kot pomembnih
dejavnikih in s procesi dela zagotovili razprave o ustrezni izobraženosti in usposobljenosti
za opravljanje nalog, o produktivni zaposlitvi, o primernosti uporabe znanja v nadgradnji v
upravljanje znanja, sposobnostih in potencialih, o doseganju načrtovanih rezultatov,
skratka o doseganju ciljev.
Definirani sistem zagotavlja ustaljenost oziroma stabilnost in omogoča ter dovoljuje
predvidljivost. Pravila in predpisi o delovanju sistema nam omogočajo predvidevanje
človekovega vedenja v njem. Pri tem moramo paziti, da ne onemogočamo in oviramo
ustvarjalnosti ter domiselnosti zaposlenih. V sistemu se torej povezujeta organizacija in
človekovo vedenje. Za razumevanje organizacije si poglejmo definicijo F. Lipovca:
»Organizacija podjetja je sestav razmerij med ljudmi – člani podjetja, ki zagotavlja obstoj,
družbeno-ekonomske in druge značilnosti podjetja« (Lipovec, 1986, str. 34–35).
Organizacija se torej ukvarja z vprašanjem »kako oblikovati razmerja med ljudmi pri delu,
da bi dosegli postavljeni cilj«. Strokovno podporo temu cilju zagotavlja prav kadrovski
sistem. Z ljudmi in njihovimi viri se ukvarjajo menedžerji, ki vodijo posamezne funkcije
(Lipičnik, 1998, str. 22). Tudi v SV imamo menedžerje, ki se ob obvladovanju svoje
funkcije ukvarjajo tudi s človeškimi viri, na kadrovskem področju pa potrebujemo
menedžerja organizacijske enote, ki se ukvarja prav z ljudmi, in ta mora biti posebej
usposobljen.
Pri postavljanju kadrovskega sistema in njegovem uresničevanju (usmerjanju in
proučevanju vedenja ljudi) se uporabljajo spoznanja različnih ved. Tudi organizacija
kadrovske funkcije v SV mora po stroki zagotavljati znanja različnih disciplin, kot so
psihologija, organizacija, sociologija, antropologija, vojaško pravo, delovno pravo,
komunikologija in druge.
Pri projektiranju kadrovskega sistema SV je treba spoznanja s teh področij upoštevati.
Kakovost sistema omogoča najustreznejša organizacijska struktura, zagotavljajo pa jo
kadri, ki opravljajo strokovno delo, za kar so ustrezno izobraženi, usposobljeni in
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motivirani, saj razpoložljivost človeških virov v današnjem hitro razvijajočem okolju
ključnega pomena.
3.3.3.3 Delovanje sistema Slovenske vojske
Elementi sistema delujejo v organiziranem sistemu, ki upošteva splošna in posebna načela
veljavnih predpisov, in sicer načelo enakopravne dostopnosti, zakonitosti, strokovnosti,
častnega ravnanja, zaupnosti, odgovornosti za rezultate, dobrega gospodarjenja,
varovanja poklicnih interesov, odvračanja napada na državo ter načelo obrambe
neodvisnosti. Navedena načela zahtevajo postavitev pogojev in sredstev za uresničevanje
načrtovanih nalog in oblik dela.
Za uspešno strokovno delo je nujen ustrezen informacijski sistem. Za usklajevanje dela so
opredeljeni optimalni komunikacijski kanali, ki zagotavljajo komuniciranje na strokovni in
subordinacijski ravni ter vključujejo načela odgovornosti za uresničevanje vojaškega
sistema s kadrovskega vidika.
Kadrovski sistem zahteva nenehno prilagajanje in izboljšave glede na razmere ter nove
dosežke na strokovnih področjih ustreznih vojaških evidenčnih dolžnosti (VED). Kadrovski
sistem v SV ni le formalno uresničevanje kadrovske funkcije, temveč pomemben del
nalog, s katerimi se SV pripravlja na morebitno izvajanje bojnih nalog. Zaradi izvajanja
teh specifičnih nalog se mora razširiti in izpopolniti znanje pripadnikov kot temeljni vložek
v človeške vire in optimalno zmanjševati odvisnost od zunanjega okolja za kritične
procese, ki se izvajajo v kriznih situacijah in vojni, saj takih znanj, ki jih morajo imeti
pripadniki SV izven SV ni, razen v tujini, v tujih OS. Za izvajanje konkretnih nalog mora
SV izobraževati lastne človeške vire. S sistemom izobraževanja in usposabljanja mora
zagotavljati generacijske prilive in pretočnost kadra, tako da bo oddajala odvečne in
odslužene kadre v preostali del sistema državne oziroma javne uprave in v gospodarstvo.
Tudi za specifična razvojna opravila se mora poglobiti znanje pripadnikov SV kot temeljni
vložek v človeške vire za opravljanje kritičnih poslovnih procesov. Ti se morajo izvajati
neposredno v SV in SV, ki mora imeti nadzor nad njimi, saj pomenijo prednost pred
morebitnimi nasprotnik v oboroženem spopadu.
3.3.3.4 Zakonske podlage vojaškega sistema
Zakonske podlage za delovanje vojaškega sistema so Zakon o obrambi, Zakon o službi v
Slovenski vojski, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o državni upravi, Doktrina vojaške
obrambe, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o činih in povišanjih v Slovenski vojski,
Uredba o vojaških uslužbencih, Pravilnik o notranji organizaciji MO in drugi predpisi ter
prevzetimi predpisi in obveznost RS, kot članice Nata.
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Obveznosti Slovenije – kot članice Nata – so opredeljene z Washingtonskim sporazumom,
ki določa, da bodo članice posamično in kolektivno vzdrževale ter razvijale lastne
obrambne sile kot temelj za kolektivno obrambo (vir: Vlada RS, 2011)
3.3.4 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V SLOVENSKI
VOJSKI
Pridobitve in koristi razvoja ter uporabe nove komunikacijske in informacijske tehnologije
omogočajo, da se vojaški model menedžmenta, ki je sedaj osredinjen na načrtovanje,
nadzor in usklajevanje, nadgradi in zamenja s sodobnejšim. Ta model bo omogočil
temeljito spremembo delovnih postopkov, pa tudi nov sistemski pristop, ki bo usmerjen v
ustvarjanje razmer za kreativno delo zaposlenih in z zaposlenimi v MO in SV. Omogočena
bo izboljšava komunikacije med zaposlenimi ter tako izmenjava pravih in točnih
informacij, zagotovljena bo ustrezna obveščenost zaposlenih in njihova motiviranost za
stalno poglabljanje znanja.
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije bo omogočal shranjevanje in
prenašanje čedalje večje količine podatkov tudi v SV. Šele ko te podatke oplemenitimo z
namenom in pomenom, postanejo uporabne informacije. Tak informacije nam bodo
omogočile izvedbo različnih statističnih in drugih analiz. To bo realna podlaga, na kateri se
lahko ustanovi učinkovit kadrovski informacijski sistem v MO in SV. Samo takšen bo zbiral,
hranil, obdeloval, analiziral in posredoval informacije o zaposlenih. Podpiral bo strateške
odločitve, povezane z ravnanjem z ljudmi, pa tudi izvajanje vsakdanjih nalog na vseh
ravneh. Omogočil bo ocenjevanje dela in na podlagi povratnih informacij sprotno
odpravljanje napak. Informacije in znanje so orodja sodobnega menedžmenta. Sodobni
menedžment MO in SV mora obvladati komuniciranje, aktivno mora iskati možnosti in
priložnosti, premišljeno tvegati ter uvajati spremembe in izboljšave.
Obvladovanje vojske kot formalne institucije vključuje samo po sebi vse tiste specifične
probleme, ki so drugače značilni za obvladovanje vsake organizacije. Organizacijo
obvladujemo najpopolneje takrat, kadar obvladujemo njene informacijske vezi, vire
informacij, ki so potrebni za oblikovanje premis odločanja na vseh ravneh, tj. premise o
ciljih in premise o vzročnih povezanostih (Bučar, 1981, str. 206).
Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije v SV izhaja predvsem iz potrebe po
uspešnem obvladovanju čedalje večjih količin podatkov, ki se pojavljajo v procesu
načrtovanja, organiziranja, izvajanja in kontrole v vojaškem sistemu. Pri tem gre za
zbiranje in obdelavo podatkov za nemoteno delo ter za lažje sprejemanje odločitev v
procesu vodenja in poveljevanja v poveljstvih, enotah in zavodih kot podsistemih SV.
Informacijska in komunikacijska oprema predstavlja ogrodje sodobnih komunikacijskih in
informacijskih sistemov, sistemov za upravljanje z ognjem, izvidniških sistemov, sistemov
za elektronsko bojevanje in sistemov za izvajanje informacijskih operacij. Sistemi za
podporo vodenja in poveljevanja zagotavljajo izmenjavo podatkov znotraj celovitega
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sistema poveljevanja in kontrole. Slovenska vojska mora s stalnim posodabljanjem
elektronske in komunikacijske opreme zagotoviti učinkovitost in povezljivost z
zavezništvom.
Čedalje zmogljivejša informacijska tehnologija in novo znanje kadrov postavljata pred SV
zahtevo po več in kakovostnejših podatkih ter upravljanje teh podatkov. Čedalje bolj
namreč prevladuje ugotovitev, da je treba podatke obravnavati in skrbeti zanje prav tako
kot za vse druge dejavnike organizacije (Primožič, 2007a, str. 51).
3.3.4.1 Opis stanja informacijske tehnologije v Slovenski vojski
Informacijska tehnologija SV je predvsem strežnik oziroma odjemalec (ang. Client/Server)
zgradbe C/S. Predstavlja jo množica običajnih namiznih računalnikov oziroma delovnih
postaj, ki kot odjemalci dostopajo do osnovnih strežnikov (Oracle db, NetWare File, Print
& Authentication, MS Exchange mail, Solaris GIS DMR itn.).
Uporabljeno je omrežje TCP/IP, ki po prepustnosti sega od kanala ISDN 1 *64 Kbit, prek
najetih zvez 256 Kbit do omrežja 10 Mbit LAN. Delo poteka na delovnih postajah, na
katerih so nameščeni odjemalni programi, ki za svoje delovanje večinoma potrebujejo
naštete strežnike. Podatkovna raven je tako centralizirana na strežnikih, uporabniška in
predstavitvena pa na delovnih postajah. Postaja oziroma program na postaji neposredno
dostopa do omenjenih podatkov in jih obdeluje, shranjuje, prikazuje ipd.
Vsa infrastruktura je ločena od zunanjih omrežij, v središču te infrastrukture so bazični
strežniki. Omrežje v internem smislu skoraj ni zaščiteno, saj so prav zaradi potrebe po
neposredni dostopnosti do odjemalnih programov vsi strežniki na voljo vsem delovnim
postajam. Iz popolne odprtosti so izvzeti: zveze ISDN do vstopnih usmerjevalnikov,
zaklepanje vrat na naslov postaje MAC in bazični strežniki v GŠSV, ki so dostopni le
postajam iz GŠSV. Delovne postaje so lokalno zaščitene le s poznavanjem
administratorskega gesla, ki pa je žal lahko dosegljivo, saj je shranjeno kar na postaji.
Uporabnik se na postajo lahko prijavi lokalno ali prek strežnika NW e-Directory (NDS), ki
za delovanje spet potrebuje lokalni uporabniški račun za dostop. Oblast na ravni lokalne
postaje je tako uporabniku preprečena le z njegovo pripadnostjo lokalni skupini (Users), ki
ima omejene pravice. Edina ovira do popolne oblasti nad postajo je, da uporabnik ne ve,
kako pridobiti te administrativne pravice. Na delovni postaji ni fizičnih in varnostnih
pravilnikov ali NTFS-varoval. Uporabniku so dostopne vse izmenljive spominske enote (CD
disketni pogon, CD-zapisovalnik, USB-disk ipd.) (Primožič, 2007a, str. 52).
3.3.4.2 Razlogi za uvedbo nove tehnologije
Zgornji opis razmer je dober pokazatelj nekaterih temeljnih razlogov za uvedbo vmesnega
tira, ki uporabnika loči od podatkov. Uvedba vmesnega tira je upravičena, ne glede na
uporabljeno tehnologijo za njegovo izvedbo. Vmesni tir je za nekatere namenske
programe lahko terminalski strežnik, za druge pa strežniki java applet/servlet ipd.
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Pri tehnologiji terminalskih strežnikov prevzame aplikacijski strežnik Citrix nase delovanje
aplikacije ter neposreden dostop do stvarnih podatkov, nameščenih na bazičnih strežnikih.
Uporabniku ostane predstavitvena raven. Na njegovi postaji se aplikacija ne izvaja več; na
njej ni več stvarnih podatkov (npr. datotek, zemljevidov ipd.), ni pomožnih programov za
nastavitev delovanja aplikacije in tudi tiskanje ne poteka več. Aplikacija ni več povezana
na delovno postajo (ni je treba nameščati na delovne postaje!), temveč samo na
uporabniško ime.
Zaščita, ki je na množici običajnih postaj skoraj ni mogoče namestiti, se vzpostavi na
terminalskem strežniku, ki je varovan (1) fizično, (2) z varnostnimi pravili, (3) na ravni
zaprtega datotečnega sistema NTFS in (4) le z dodeljevanjem aplikacije oziroma njene
predstavitvene ravni namesto Windows Shell kot v primeru običajne postaje.
Dodaten razlog za uvedbo tehnologije je ekonomičnost, znotraj standardov TCO in ROI:
instalacija in distribucija novih različic aplikacij nista nujni, uporabne so tudi stare postaje,
omogočena je uporaba odjemalcev, prehod na pogoje potjevanja sočasnega uporabnika
programske opreme in drugo.
Drugi razlogi so še: večja zanesljivost delovanja (aplikacija deluje hkrati na treh strežnikih)
in porazdeljeno delovanje, razširljivost, učinkovitejša pomoč uporabnikom, možnost
nadzora, boljši izkoristek slabših ali manj zanesljivih zvez (npr. ISDN) in ne nazadnje tudi
v celoti kriptirani promet TCP/IP med postajo in aplikacijskimi strežniki (Primožič, 2007a,
str. 53).
Vprašanja zaščite informacijskih virov v omrežju so razdeljena na več slojev. Zato za
zaščito aplikacijskega strežnika (še posebej strežnika Windows 2000) in predvsem
podatkov, ki jih na njemu obdelujemo, ni preprostih ukrepov, ker se zaščita razteza na
skoraj vse ravni OSI: fizično varovanje pristopa do opreme, varovanje omrežja,
operacijskega sistema in aplikacij − tudi aplikacija mora biti zanesljiva in ne sme
omogočati dejanj, ki bi ogrožala varnost podatkov.
Velja nekaj temeljnih načel, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju ter vrednotenju
zaščite in varnosti delovanja aplikacijskega strežnika (znotraj zaščite vsega
informacijskega sistema). Ena temeljnih zahtev varnosti informacijskega sistema je, da
sistem uporabniku ne sme omogočati več, kot le-ta za delo potrebuje.
Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema za potrebe obrambe in kriznega
upravljanja pomeni nadgradnjo sistema v enoten, varen, zanesljiv in visoko zmogljiv
sistem, ki bo zagotavljal neprekinjeno delovanje v primeru kriznih dogodkov. Sistem mora
zagotavljati učinkovito upravljanje in nadzor komunikacijskega in informacijskega sistema,
integrirane sistemske kontrole ter zagotavljanje zmogljivosti za odzivanje ob
informacijskih incidentih. Takšen sistem bo zagotavljal visoko stopnjo zanesljivosti in
zmogljivosti ter varno obdelavo podatkov različnih stopenj tajnosti (Primožič, 2007a, str.
54).
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4 KADROVSKI SISTEM MINISTRSTVA ZA OBRAMBO IN
SLOVENSKE VOJSKE

Vojaški dejavniki predstavljajo v vseh državah enega največjih in zapletenih kadrovskih
sistemov. Pri načrtovanju velikosti in strukture ustreznih kadrov se zato srečujemo z
zapletenimi vprašanji, povezanimi z ravnanjem s človeškimi viri v MO in SV.
Kadrovski sistem je z obrambnega vidika sistem sorazmerno izolirane množice elementov,
ki so med seboj povezani v delujočo celoto za doseganje ciljev obrambe ozemlja RS.
Odnosi in povezave med elementi določajo dejavnosti in njihove lastnosti ter
karakterizirajo delovanje sistema. Struktura sistema je oblikovana z razporeditvijo
elementov, kar predstavlja njegovo notranjo ureditev. Elementi nastopajo v procesih, zato
lahko zagotovi potrebne učinke procesna organizacija lahko. V procesih morajo biti
zagotovljena spremljanje, usmerjanje in načrtovanje vseh kadrovskih dejavnosti
menedžmenta in strokovne kadrovske službe ter posameznika, odgovornega za svoj
razvoj.
Sistem izhaja iz temeljnih izhodišč, v katerih so opredeljeni cilji, še posebno prednostni
cilji kadrovske politike, zahtevati in omogočiti mora pripravo razvojnih dokumentov in
načrtov. Vse delo mora sloneti na kakovostnih podatkih, pravočasnem pristopu in iz tega
izhajajočih ukrepih.
Sistem mora vključevati karierni sistem, strokovno opravljanje službenih razgovorov in
ocenjevanja zaposlenih oziroma vključenih v sistem. Metode spremljanja in ocenjevanja
zaposlenih so področje, ki predstavlja glede na rezultate v drugih vojskah poseben izziv in
ima poseben pomen za menedžment človeških virov, ki mora zagotoviti, da imajo
zaposleni potrebna znanja in spretnosti za trenutno operativno opravljanje dela in za delo
v prihodnosti.

4.1 NALOGE KADROVSKE FUNKCIJE V SLOVENSKI VOJSKI
Kadrovska funkcija se je v preteklosti najbolj spreminjala in pridobivala na pomenu. Na
njeno pospešeno uveljavljanje sta vplivala spremenjena vloga in pomen človeka v
reprodukcijskem procesu. V teoriji in praksi so postopno prihajali do spoznanja, da je
človek s svojim znanjem in sposobnostmi ter motiviranostjo najpomembnejši proizvodni
ustvarjalec. Vloga in pomen človeka sta se še zlasti spreminjala in krepila v dinamičnem
povojnem gospodarskem razvoju (Ivanko, 2006, str. 84).
Naloge kadrovske funkcije so (Primožič, 2007b, str. 41-42):
a. omogočiti razmere za uresničevanje kadrovskih strokovnih nalog in zagotoviti
informatizacijo procesov;
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b. pripravljati podatke, ki služijo poveljnikom za podporo pri sprejemanju odločitev o
ravnanju z ljudmi oziroma njihovimi viri;
c. usmerjati poklicni razvoj častnikov, podčastnikov, vojakov in vojaških uslužbencev;
d. izvajati naloge izboljšanja storilnosti Slovenske vojske z uresničevanjem nalog s
področja kadrovske funkcije (planiranje potreb, izbiranje kadra, sistemizacija
dolžnosti, struktura zaposlenih, vodenje sistema izobraževanje in usposabljanje,
skrb za stimulacijo, motivacijo, medsebojne odnose, delovni čas in njegova izraba,
ocenjevanje zaposlenih, razvoj kariere, premeščanje, zdravstveno varstvo, socialno
varstvo, delitev sredstev za plače, varstvo pri delu, odhod iz SV itn.);
e. pripadnikom SV zagotoviti kakovost življenja zaradi posebnih obremenitev,
odgovornosti in zahtev pri opravljanju vojaške službe pravico do celostne skrbi (ki
obsega: zdravstveno, psihološko, socialno-varstveno, religiozno duhovno oskrbo,
pravno pomoč in pravno svetovanje ter športne dejavnosti in organizirano
preživetje prostega časa, klube in centre za celostno skrb, pravice družinskih
članov ob smrti ali invalidnosti pripadnika in skrb za pripadnike, ki opravljajo
vojaško službo izven države ter skrb za nekdanje pripadnike SV);
f. druge naloge.
Po svoji vsebini in značaju opravil je kadrovska dejavnost zelo zahtevna in raznovrstna. Je
splet različnih med seboj povezanih nalog in prepletajočih se kadrovskih procesov, ki se
nanašajo na kadre oziroma se ukvarjajo z njimi in njihovim znanjem.

4.2 ORGANIZIRANOST KADROVSKE FUNKCIJE V MO IN SV
4.2.1 URAD ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE
Kadrovska funkcija se izvaja v MO v treh glavnih organizacijskih enotah, in sicer v Uradu
za pravne in kadrovske zadeve, Sektorju za vojaške zadeve ter Slovenski vojski.
Kadrovska funkcija v SV se izvaja po načelih, ki veljajo za sistem državne uprave. Razen
posebnih vprašanj, opredeljenih v Zakonu o obrambi, se uporabljajo vsi predpisi, veljavni
za državno upravo (Kobentar, 2003, str. 45)
V Slovenski vojski in Sektorju za vojaške zadeve se deli še po lokacijah oziroma vojaških
ali civilnih organizacijskih enotah (upravah in izpostavah za obrambo ter bataljonih
oziroma njim enakih in višjih vojaških enotah).
Naloge posamezne strukture so opredeljene v pravilniku o notranji organizaciji GŠ,
formacijah, nazivih in položajih v Slovenski vojski.
Urad za pravne in kadrovske zadeve (UPKZ) opravlja organizacijske in kadrovske naloge
za ministrstvo ter načrtuje in upravlja procese izobraževanja, usposabljanja ter
štipendiranja kadrov, vodenje postopkov podeljevanja priznanj ministrstva, podeljevanje
činov in povišanj v ministrstvu. Daje strokovna mnenja o uresničevanju delovnopravnih
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predpisov in predlaga sistemske rešitve pri normativnem urejanju organizacijskokadrovskega področja. Pripravlja splošne akte s področja delovnopravnih razmerij.
Organizira, spremlja in nadzoruje varstvo pred požarom ter varstvo pri delu v ministrstvu.
V svoji sestavi ima Službo za kadrovske analize, Kadrovsko službo, Pravno službo ter
Službo za varnost in zdravje pri delu.
Strokovno pokriva področja operativno-kadrovskih zadev, izobraževanja, organizacije in
sistemizacije, pravnih zadev, socialnega varstva, pokojninskega varstva za MO ter varstva
pri delu in požarne varnosti za MO in SV.
4.2.2 URAD ZA VOJAŠKE ZADEVE
Urad za vojaške zadeve (UVZ) opravlja naloge, ki se nanašajo na nabor, napotitev na
prostovoljno služenje vojaškega roka, popolnjevanje vojnih enot, na priprave in izvajanje
vojaške mobilizacije ter vodenje evidence obrambnih dolžnosti.
Urad za vojaške zadeve izvaja svoje naloge in pristojnosti v dveh notranjih organizacijskih
enotah, in sicer v Sektorju za pridobivanje kadra ter Sektorju za odhode iz vojaške službe.
Urad je odgovoren za vodenje evidenc vojaških obveznikov, popolnjevanje enot z
rezervno sestavo, pošiljanje rezervistov na vojaške vaje, vodenje evidence strateške
rezerve idr.
4.2.3 GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE S PODREJENIMI POVELJSTVI,
ENOTAMI IN ZAVODOM
Generalštab Slovenske vojske (GŠ) je najvišji vojaškostrokovni organ v Republiki Sloveniji
in opravlja vojaškostrokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in
delovanje ter razvoj Slovenske vojske v miru in vojni.
Je organ vodenja in poveljevanja na strateški ravni. Podrejeni so mu Poveljstvo sil in
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Verifikacijski center, enote
pri Generalštabu ter Vojaško predstavništvo pri NATU in EU.
Primerljivo z drugimi vojskami je organizirana kadrovska funkcija v GŠ, PS, brigadah in
bataljonih. Notranja organizacijska enota, ki jo obvladuje, ima oznako 1, in sicer bataljon
S-1, brigada S-1, Poveljstvo sil, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in
usposabljanje (PDRIU) G-1. Na GŠ je organizirana kadrovska funkcija v Združenem
sektorju za kadre (ZSK) in opravlja organizacijske in kadrovske naloge za SV ter načrtuje
in upravlja procese izobraževanja, usposabljanja ter načrtovanje štipendiranja kadrov,
vodenje postopkov podeljevanja priznanj ministrstva, podeljevanje činov in povišanj. Daje
strokovna mnenja o uresničevanju delovnopravnih predpisov in predlaga sistemske rešitve
pri normativnem urejanju organizacijsko-kadrovskega področja. Pripravlja splošne akte s
področja delovnopravnih razmerij.
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Notranja organizacijska enota – 1 (NOE-1) in ZSK sta glavni organ načelnika Generalštaba
(NGŠ) in poveljnikov poveljstev ter enot za vse zadeve, ki se nanašajo na kadrovske vire.
V sedanji strukturi obvladuje:
Slika 11: Prikaz obvladovanja kadrovske funkcije v NOE-1 in ZSK v SV
Psihološka dej.

Operativnokadrovske
zadeve

Načrt., razvoj
kadrov in
izobraževanje

Oblikovanje
politike

- psihološke podpore
- aktiviranja notranjih
potencialov
- stimulativne delitve
plač

-

Oblikovanje
informacijskega
sistema

- psihološki podatki
STAS, v/o in
rezervistov
- podatki o mogočih
obremenitvah
- podatki o bojni
morali in vzdušju.

Proučevanje

- analize po
področjih dela in
dejavnostih.

- kadrovanja
- ugotavljanja
potreb
- zaposlovanja
- štipendiranja
- urejanja in
uresničevanja
pravic ter
dolžnosti
- podatki o
razpoložljivih
kadrih,
potrebah,
štipendistih,
kandidatih za
zaposlitev,
gibanju kadrov,
bojni
pripravljenosti
- analize
po področjih
dela in
dejavnostih

Načrtovanje

- po področjih in
dejavnostih, ciljev,
nalog...
- programiranje
usklajenega dela

- po področjih in
- po področjih in
dejavnostih;
dejavnostih; ciljev,
ciljev, nalog
nalog
- programiranje
- programiranje
usklajenega dela
usklajenega dela

Kadrovska
operativa

- izvedba operativnih
nalog na svojem
področju: analize,
ukazi, predlogi,
ukrepi, pobude,
obvestila ...

- izvedba
operativnih
nalog na svojem
področju:analize,
ukazi,predlogi,
ukrepi, pobude,
obvestila ...

Popolnjevanje
enot

Celostna skrb za
pripadnike SV ter
motivacija in
informiranje

razvoja kadrov
- izvedbe
izobraževanja
operativnih
usposabljanja
nalog na svojem
notranje mobilnosti
področju:
analize,
uvajanja,
ukazi, predlogi,
stažiranja
ukrepi, pobude,
- izpopolnjevanja
obvestila ...
- mednarodnega
usposabljanja
- podatki o
- podatki o
formacijski
popolnjenosti,
dolžnosti
virih popolnitve,
- o izobraževalnih
ustreznosti
možnostih in
popolnitve, o
potrebah,
činih in
interesih,
napredovanjih
kandidatih

-

- analize po
področjih dela in
dejavnostih

- podatki o delovni
uspešnosti,
rezultatih dela,
povišanjih in
odlikovanjih,
motivih zaposlenih
- po področjih in
dejavnostih;ciljev,
nalog
- programiranje
usklajenega dela

- izvedba
operativnih
nalog na svojem
področju: analize,
ukazi, predlogi,
ukrepi, pobude,
obvestila ...

- analize
po področjih
dela in
dejavnostih

- po področjih in
dejavnostih;
ciljev, nalog
- programiranje
usklajenega
dela.
- izvedba
operativnih
nalog na svojem
področju:analize,
ukazi, predlogi,
ukrepi, pobude,
obvestila ...

informiranja
komuniciranja
motiviranja
uresničevanja
standarda
- podeljevanja
priznanj in
odlikovanj
- podatki o delovni
uspešnosti,
rezultatih dela,
povišanjih in
odlikovanjih,
motivih zaposlenih

- izvedba operativnih
nalog na svojem
področju:
analize,ukazi,
predlogi, ukrepi,
pobude, obvestila ...

Vir: Primožič (2007b, str. 44).

4.3 OCENA SEDANJEGA STANJA KADROVSKE FUNKCIJE
Pri ocenjevanju stanja kadrovske funkcije v SV in MO sem ugotovil:
a) Kadrovska funkcija v sedanji obliki ne more zagotavljati ustrezne kakovostne
podpore načelniku GŠ in poveljnikom pri odločanju. Podrobnejša analiza nalog
strokovnih delavcev na kadrovskem področju kaže, da je 70 odstotkov časa,
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namenjenega delu s papirji, preostanek pa glede na znanje zaposlenih, delu s
človeškimi viri.
b) Klasično obravnavanje zaposlenih in kandidatov za zaposlitev ob hitrem
spreminjanju okolja ter drugih razmer ne omogoča sodobnega ravnanja s
človeškimi viri in ne sledi dinamiki na trgu delovne sile.
c) Zlasti je slabo, ker organiziranost deluje kot zaprt sistem, ki ne omogoča uvedbe
sodobnih organizacijskih rešitev.
d) Na področjih ugotavljanja kadrovskih virov, ugotavljanja in načrtovanja potreb,
načrtovanja pridobivanja kadrov, izbora, selekcije, sprejemanja, nadomeščanja,
izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja, obveščanja in drugih segmentov ni
vseh vsebin, s katerimi bi bila zagotovljena skrb za razvoj zaposlenih in razvoj
organizacije.
e) Sistem izobraževanja, kot podsistem kadrovskega sistema je glede na stanje in
spremembe v širšem družbenem okolju in v obrambnem sistemu in zaradi vrste
neustreznih rešitev, neučinkovit, večinoma slabo povezan z javnim izobraževalnim
sistemom, saj posamezni programi niso javno preverljivi in primerljivi in ne
zagotavljajo poklicne kvalifikacije. Ta dejstva nam narekujejo, da moramo
zasnovati novi model izobraževanja, organizirati racionalne, učinkovite in hitro
prilagodljive procese vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
f)

Sistem norm, vrednot in predstav, s katerim je določeno vedenje in reagiranje
zaposlenih na težave organizacije, ni dorečen. Prav tako je treba izpopolniti tudi
koncept razvoja kadrov, njihove karierne poti ter uresničevanje razvojnih nalog na
podlagi kakovostnih informacij z, uporabo nove telekomunikacijske in
informacijske tehnologije.

g) Uresničevanje kadrovske funkcije v dveh ločenih organizacijskih enotah MO in
operativno uveljavljanje na treh podrejenih ravneh je ob neurejenem kadrovskem
informacijskem sistemu strokovno neobvladljivo.

4.4 ANALIZA PODLAG ZA NOVO POSTAVITEV KADROVSKEGA SISTEMA V
MINISTRSTVU ZA OBRAMBO IN SLOVENSKI VOJSKI
Pri postavitvi kadrovskega sistema MO in SV je ob organizacijski in kadrološki znanosti
treba upoštevati, da:
–

Vojaška doktrina (doktrina) določa organizacijo SV, in sicer delitev na
poveljstva, brigade in bataljone;
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–

Zakon o obrambi (ZObr) določa GŠ kot organ v sestavi, enote poveljstva in
zavode SV pa kot notranje organizacijske enote, določa njihove dolžnosti in pogoje
za opravljanje nalog;

–

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) določa načela opravljanja vojaške
službe, ureja način izvajanja nalog SV, temeljne odnose pri izvajanju vojaške
službe, posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov SV med
opravljanjem vojaške službe in celostno skrb za pripadnike SV. Zakon se smiselno
uporablja tudi za pripadnike pogodbene rezerve.

–

Splošni dolgoročni program razvoja (SDPR) opredeljuje srednjeročno
organizacijsko strukturo SV;

–

Organizacijsko-mobilizacijski razvoj (OMR) opredeljuje organizacijo SV glede
na trenutne potrebe in v okvirih SDPRO;
Zakon o javnih uslužbencih določa podlage za oblikovanje notranjih
organizacijskih enot, dolžnosti, pogoje za opravljanje nalog, okvire za karierne poti
in položaje;

–

–

Uredba o organih v sestavi ministrstev določa, da je izvajanje nalog
strokovne pomoči lahko samostojno;

–

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (uredba) za formacije SV in
druga vprašanja organiziranosti vojske ne velja, razen za tisto, kar je z njo izrecno
urejeno, predvsem sta to priloga I a in priloga II a. Ugotovim lahko, da prilogi
nista v skladu z ZObr – UPB1 (postopnost činov in zaporedno poviševanje) in ZJUUPB2 (izpuščena stopnja, delovne izkušnje majorja so previsoke in tudi niso v
skladu z ZObr – UPB1 ter uredbo o činih), saj izključujeta karierno stopnjo, prav
tako niso urejene delovne izkušnje, hkrati pa je v nasprotju z uredbo o vojaških
uslužbencih (prevedba). Glede na objavljeno ni usklajenosti med obema
prilogama, zato ne bo mogoče delati formacij oziroma izvedbene sistemizacije;

–

Uredba o činih in povišanjih v Slovenski vojski določa pogoje in postopke za
podeljevanje činov, za poviševanje vojakov, podčastnikov, častnikov, generalov in
admiralov, zadržanje povišanja ter odvzem činov v Slovenski vojski;

–

Uredba o vojaških uslužbencih določa pogoje in postopke za določanje
razredov, napredovanje in zadrževanje v napredovanju ter odvzem razreda.

MO ima akt o notranji organizaciji – pravilnik, ki pa GŠSV in SV ne obravnava, pač pa v
dveh členih navaja, da je rešitev v formaciji. Pripomoček Slovenske vojske za operativno
izdelavo formacij so obvezne usmeritve ministra, ki pa področja ne pokrivajo dovolj, da bi
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bili zagotovljeni konsistentnost ter strokovnost izdelkov, nekatera področja pa celo niso
obdelana.
Na MO je v veljavi tudi akt ministra – navodilo za izvajanje kadrovskih politike, ki ureja
delitev nalog med navedenimi subjekti. Podrobnejša analiza nam pokaže, da je v tej
organizaciji kar nekaj rezerve v smislu racionalizacije in učinkovitosti postopkov kadrovske
funkcije.
Navedene predpise lahko razdelimo na sklop, ki ureja pogoje za organizacijo strukture ter
notranjo organizacijo, in na sklop, ki ureja notranjo organizacijo enote za uresničevanje
kadrovske funkcije.
Prvi sklop – za operativno uresničevanje nalog organizacije, sistemizacije, delovnih mest
in nazivov nimamo vseh podlag za konsistentno izvedbo nalog. Uredba za SV ne
predpisuje akta o notranji organizaciji in postopka njegovega sprejemanja, vodenja,
mogočih načinov dela, sistemizacije in razvrstitve delovnih mest, pogojev za delovna
mesta in položaje. Delno so nekatera področja urejena v Zakonu o obrambi in Zakonu o
službi v Slovenski vojski, vendar so premalo dodelana za operativno uporabo, zato
potrebujemo akt, ki bo vključeval merila, metode in postopke za uresničevanje
organizacije in sistemizacije ter pripravo formacij.
V prvi sklop sodi tudi akt o notranji organizaciji – pravilnik MO, ki določa sedanjo delitev
nalog, ki po mojem mnenju ne zdrži, saj ne more zadovoljiti potreb, ki jih pred uporabnike
postavljajo hitre spremembe v okolju.
Drugi sklop vključuje vsebine, dejavnosti in strukture, ki določajo organiziranost enote za
uresničevanje kadrovske funkcije.
Pri obravnavanju teh vsebin se srečujemo z zastarelim mnenjem MO, da je SV tako
posebna, da ne potrebuje svojega pravilnika o notranji organizaciji. Res je, da pravilnika
za SV ne potrebujemo, saj so nekatere rešitve nakazane v predstavljenih predpisih, ki pa
niso vedno ažurni in usklajeni. Prav tako je tudi res, da niso popolno urejene podlage za
notranjo organizacijo GŠ kot organa v sestavi. Politična ter strokovna odločitev bi morala
potekati v tej smeri. Na ta problem opozarja Furlan v svojem članku, da so tudi strateške
politične usmeritve hierarhično povezane, celovite in dajejo vojski potrebne odgovore,
vendar so vsebinsko neusklajene in nekatere nesodobne oziroma ne odražajo aktualnega
varnostno-političnega okolja (Furlan, 2008, str. 155).
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4.5 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z UVELJAVLJANJEM UREDBE O NOTRANJI
ORGANIZACIJI V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO IN SLOVENSKI
VOJSKI
4.5.1 ZAKON O SLUŽBI V SV IN PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI
GENERALŠTABA, FORMACIJI, DOLŽNOSTIH IN NAZIVIH V SLOVENSKI
VOJSKI
Urejeno organizacijsko strukturo z učinkovitimi funkcijami bi dosegli z upoštevanjem že
navedenega in internim aktom, ki opredeljuje rešitve in merila za GŠ in v nekaterih
elementih tudi za SV.
Groba vsebina sistema – pri snovanju vsebine za spremembo Zakona o službi v Slovenski
vojski bi morali upoštevati nekatera dejstva in posebnosti SV, ki jih splošni predpisi ne
poznajo in jih tudi ne rešujejo, bi jih pa moral reševati poseben predpis.
SV je vključena v sistem državne uprave in jo moramo tako tudi obravnavati. Kakršnokoli
izločanje bi pomenilo izolacijo od okolja, kar ne bi bilo dobro. Zakon o službi v Slovenski
vojski, še posebej pa Pravilnik o notranji organizaciji bi moral upoštevati nekatera dejstva
in posebnosti SV, zato bi moral urejati:
− Prisotnost pripadnikov SV na mirovnih misijah in operacijah; prihod v sistem in
karierna pot posameznika. Na primer: general je moral opravljati popolnoma
enake službe kot njegovi podrejeni, začel je kot poveljnik voda, čete, bataljona,
brigade, opravljal je službo štabnega častnika in šele nato zasedel prestižno mesto
generala. Vsi častniki najprej poveljujejo neposredno vojakom kot poveljniki
vodov, nato četam in vse višjim poveljstvom, tudi zavodom. V vojaški službi se
napreduje od poročnika, stotnika, majorja itn. V vsakem činu ostane vojaška oseba
določeno obdobje. Posebnost tega poklica je, da se v sistem ne da priti kar na
sredino ali celo na vrh karierne poti vojaka, podčastnika in častnika ali generala,
temveč je treba začeti na začetku in napredovati od najnižjega do najvišjega čina
oziroma se pomikati po kariernih poteh vojaka, podčastnika in častnika ter
generala. Opravljati mora naloge v rodu, službe, v štabu in poveljniške naloge.
Opisano je posebno področje, ki ni značilno za javno oziroma državno upravo, ker
se v njej lahko napreduje hitreje, v sistem se vključuje drugače, ni pomembno, kje
je posameznik delal, temveč da izpolnjuje formalne zahteve razpisa. Za vsakogar v
SV se opravi varnostno preverjanje, preverjanje psihofizičnih sposobnosti,
zdravstvena ocena, plačevanje nadurnega dela: straža, dežurstva; posebnost
izobraževanja in usposabljanja posameznikov in enot, ki ga preostala državna
uprava ne pozna; idr.
Struktura sistema – pri strukturiranju akta o notranji organizaciji moramo upoštevati
nekatera dejstva:

48

−

−

−

−
−

−
−

V primeru izključitve iz sistema državne uprave bi bilo treba organizirati zelo
močno (strokovno) službo, ki bi sistem razvijala, pri čemer b bilo treba spremljati
tudi resnične, načrtovane ali navidezne spremembe v državni upravi ter hkrati
pripravljati predloge rešitev za SV.
Skladno s predpisi je SV s svojimi zaposlenimi vključena v trg dela. To ni samo
interes zakonodajalca, temveč tudi interes SV, ki mora za normalno oblikovanje
enot in poveljstev zagotoviti s sistemom izobraževanja in usposabljanja
generacijske prilive in pretočnost kadra, tako da mora oddajati odvečne in
odslužene kadre v preostali del sistema, kar je prikazano v prilogi 11 tega dela.
Skupno obravnavanje omogoča tudi izjemno prehajanje kadrov, ki bi želeli v druge
dele državne uprave, kar bo delovalo motivacijsko, saj bo omogočena širša
razvojna perspektiva in tako ustvarjanje pozitivnega mnenja o vojski.
SV ima sistemizacijo, in sicer je to izpis dolžnosti iz formacij, opremljen z vsemi
kadrovskimi podatki posamezne dolžnosti v programu MFERAC N-4. Pri postopkih
sistemizacije uporabljamo določila Uredbe o notranji organizaciji ter internega akta
MO in SV o notranji organizaciji.
SV pripravlja po ZJU kadrovski načrt po predpisanem postopku.
Uredba o notranji organizaciji točno določa, kaj v njej velja za SV, iz tega logično
sledi, da morajo biti preostali elementi urejeni z drugimi akti, ki so že navedeni, za
operativno izvedbo notranje organizacije GŠ, formacij, nazivov in položajev pa
potrebujemo interni akt.
Za oblikovanje določb o notranjih organizacijskih enotah se v internem aktu
smiselno uporabijo tudi določbe Uredbe o notranji organizaciji.
Bistveno je, da mora pravilnik natančno določati vse našteto za GŠ kot organ v
sestavi. Pravilnik je treba objaviti za interno javnost, z vso vsebino mora biti torej
dostopen vsem delavcem, na primer preko intraneta ali v pisni obliki v kadrovskih
službah enot in poveljstev. Pri sprejemanju dokumenta je potrebno tudi zakonsko
predpisano sodelovanje s sindikatom.

Prepričan sem, da operativno dogodki v zvezi z uveljavljanjem sprememb zakonodaje
premalo organizirano, premalo analitično in da na tem področju primanjkuje strokovnosti,
pa tudi za dobre rešitve uporablja politika nove načine izključevanja.
Za strokovno in kakovostno izvajanje kadrovske funkcije v MO bi lahko organizirali in
oblikovali za to področje, ki je ena od možnosti, poseben Sektor za organizacijo,
sistemizacijo in izobraževanje. Sektor bi bil strokovni organ ministra, ki bi upravljal
organizacijski in izobraževalni razvoj obrambnega sistema in SV. Temeljni poudarek dela
sektorja bi bil na razvijanju in organiziranju vojaških enot, izobraževanja in
izobraževalnega sistema glede na razvojno strategijo in vključevanje v mednarodne
aktivnosti. Struktura zaposlenih naj bi bila sestavljena iz dveh tretjin vojaških in ene
tretjine civilnih oseb. Tako razmerje izhaja iz vsebine dela. Glede na navedeno predlagam
naslednjo strukturo MO:
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Slika 12: Organigram MO, oblikovan s posebnim sektorjem za organizacijo in sistemizacijo
Kabinet ministra
Sekretariat
generalnega
sekretarja

Sektor za organizacijo,
sistemizacijo in
izobraževanje
Oddelek za
notranjo
organizacijo in
sistemizacijo
Oddelek za
razvrščanje delovnih
mest in dolžnosti po
zahtevnosti

MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO RS

Direktorat za
obrambno
politiko

Notranjerevizijska služba

Direktorat za
obrambne
zadeve

Obveščevalnovarnostna služba

Služba za odnose z
javnostmi in
protokol

Generalštab
Slovenske vojske s
poveljstvi, enotami in
zavodi SV

Uprava RS za
zaščito in reševanje

Direktorat za
logistiko

Inšpektorat RS za
obrambo

Oddelek za
izobraževanje

Inšpektorat RS za
varstvo pred
naravnimi in drugimi
nesrečami

Oddelek za plačne
sisteme

Vir: lasten
4.5.2 PREDSTAVITEV PRAVNIH VIROV, VELJAVNIH ZA SLOVENSKO VOJSKO
Za SV opredeljuje notranjo organizacijo ZObr, ZSSloV in Vojaška doktrina (strateški
dokument, ki ga pripravlja GŠ in sprejema Vlada RS), izvedbeni dokument ministra pa je
organizacijsko-mobilizacijski razvoj (OMR). Vojaške dolžnosti so opisane v Navodilu o
specialnostih - vojaškoevidenčih dolžnostih (VED) v rodovih in službah. VED je lahko
formacijska, osnovna in dodatna. Seznam specialnostih - VED je katalog dolžnosti, ki ob
vključitvi v posamezno formacijo postanejo formacijske dolžnosti. Druge vsebine so
opredeljene v pravilnikih MO.
Rezultat načelnega dogovora je tudi razdelitev kadrovskih procesov med kadrovsko službo
MO in kadrovskim sektorjem GŠ, kar je podlaga za organiziranje kadrovskih služb UPKZ
MO in ZSK GŠ.
4.5.3 PROGRAMSKI PRODUKT MFERAC N4
Uvajanje zakonodaje je povezano z uvajanjem programskega produkta MFERAC N4 (ki je
od 28. 6. 2003 programska podpora centralne kadrovske evidence (CKE), katere
upravljavec je po ZJU kadrovska služba vlade). Razdelitev procesov med UPKZ in ZSK GŠ
je podlaga za postavitev računalniške infrastrukture in določitev uporabniških pravic
(nalog, ki se opravljajo na posamezni delovni postaji).
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Operativno izvedbo MFERAC N-4 je omogočil prenos podatkov iz KEMO v MFERAC N4,
ažuriranje prenesenih podatkov ter vzpostavitev CKE. Po uspešnem prenosu so bili
zagotovljeni pogoji za začasno dvojno (na obeh programskih produktih MFERAC in KEMO)
vodenje kadrovskih evidenc.
4.5.4 ZAKONITOSTI OBLIKOVANJA ENOT, ŠTABOV, POVELJSTEV IN ZAVODOV
SV
Skladno z Zakonom o obrambi je Generalštab organ v sestavi ministrstva. SV sestavljajo
GŠ, poveljstva, enote in zavodi. Organizacija, pristojnosti in naloge GŠ, poveljstev ter
zavodov SV so določene v ZObr, ZSSloV, Vojaški doktrini in Zakonu o državni upravi.
Ravni poveljstev, enot in zavodov v SV so pogojene s sestavo, hierarhijo in nalogami.
Delimo jih po strateški, operativni in taktični ravni. Poznavanje tega področja je za vojaški
menedžment zelo pomembno, saj se razmerje med vrstami znanja, ki jih morajo imeti
vojaški vodje ali drugi zaposleni v SV, razlikuje glede na raven vodenja. Imeti to znanje
pomeni poznati procese v njem, znati vojaški sistem oblikovati, ga obvladovati, mu
poveljevati in ga voditi ter spreminjati glede na okoliščine znotraj in zunaj sistema.
4.5.5 DOLOČITEV ENOT PO RAVNEH IN MERILIH ZA RAZVRŠČANJE
Strateška raven se odraža v strateškem načrtovanju, usklajevanju, nadzoru ter vodenju in
poveljevanju taktičnim in operativnim sestavom. Če hočemo to doseči, moramo poznati
vojne (velike strategije) in vojaške strategije. Ta raven je odgovorna za uspešno vodenje
vseh oblik bojnega in nebojnega delovanja v primeru, ko nastopi obdobje oboroženih
spopadov. Le-ti so osrednje torišče vojne. Strateška raven zahteva dobro usposobljenost
poveljniškega kadra v osrednjem poveljstvu, saj mora biti to v stalnih stikih tako z
vojaškimi grupacijami na operativnem območju kakor tudi z državnim vrhom oziroma
poveljnikom oboroženih sil, ki je hkrati tudi predsednik države. Strateška raven mora
izdelati in dograjevati doktrino, ki opredeljuje, kakšno vojno bomo vodili v naslednjem
obdobju. V vojni se mora doktrina uresničevati po temeljnih načelih, ki so opredeljena za
posamezna bojna in nebojna delovanja. Poleg tega mora nenehno ocenjevati strateško
situacijo na vojskovališču (na območju vse države) in določenih bojevališčih (delih
državnega ozemlja) ter bojiščih (posameznih območjih, kjer potekajo taktični spopadi). Na
vojskovališču potekajo bojna delovanja strateškega pomena. Ta so izražena v vrsti
operacij oziroma kampanj. Na ravni vojskovališča potekajo posamezne operacije, ki so
lahko različnih zvrsti. Na bojišču potekajo boji, ki se lahko združujejo v operacijo.
Da ne bi potekala bojna delovanja stihijsko, je Generalštab odgovoren za usklajevanje
bojnih delovanj, saj mora doseči strateški cilj s pomočjo uspešnih operativnih in taktičnih
postopkov na vsem vojskovališču.
Operativna raven je prisotna v poveljstvu sil in je odgovorna, da se izvajajo raznovrstne
operacije. V bistvu so operacije sestavljene iz vrste taktičnih postopkov, ki se morajo

51

zlivati v operativne. Za to morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, predvsem pa naslednji
dejavniki: usposobljeni vojaški sestavi, oborožitev in tehnologija, prostor in čas. Če
poveljstvo sil zanemari le enega, se to odrazi v ponesrečeni operaciji, ki ima lahko tudi
strateške posledice.
Taktična raven mora imeti dobro usposobljene višje in nižje starešine v poveljstvih brigad
in bataljonov. Dobro morajo poznati in obvladati načela splošne taktike, taktike zvrsti in
rodov ter služb v bojnem delovanju na kopnem, morju in v zraku. Poznati morajo bojno
delovanje v povezavi z vsem delovanjem civilne obrambe na vsakem območju, ob vsakem
času in v različnih bojnih situacijah. Bojna delovanja lahko potekajo z uporabo klasičnih
bojnih sredstev ali klasičnih in sredstev za množično uničenje, ali pa ob nenehni grožnji,
da lahko pride do njihove uporabe (Pravila divizije KoV, 1979).
Da bi obvladovali nasprotnika, morajo dobro poznati njegova načela taktike in uporabe
enot ter bojno delovanje. Ker so brigade na slovenskem ozemlju najvišje taktične enote,
morajo te dobro obvladovati svoje operativno območje, pa tudi vzpostavljati stalne
taktične stike z enotami iz drugih sestavov na enaki ravni. Ne smejo dovoliti, da nastanejo
prazni nebranjeni prostori, zato morajo biti v stalnih medsebojnih stikih in stikih na
operativni ravni. Zaradi konfiguracije slovenskega prostora morajo obvladati bojevanje
proti pehoti in oklepnim sredstvom. Ne smejo zanemarjati nevarnosti, ki preži iz zraka, saj
jih nasprotna stran lahko preseneti s helikopterskim desantom ali letalskim napadom.
Taktične enote morajo biti usposobljene tudi za obrambo obale, ki je za Slovenijo
strateškega pomena, saj bi se nasprotnik lahko prebil z ustvarjenega mostišča na obali v
notranjost (na primer skozi Postojnska vrata v Ljubljansko kotlino). Taktične enote morajo
biti usposobljene za delovanje v mednarodnih nalogah, ki jih sprejme Republika Slovenija.
Glede na vloge v bojnem delovanju se delijo enote SV na bojne enote, enote bojne
podpore in enote za zagotavljanje bojnega delovanja. Bojne enote predvsem izvajajo
bojno delovanje (motorizirane in oklepnomehanizirane), enote bojne podpore zagotavljajo
podporo delovanju bojnih enot (artilerijske enote, enote zračne obrambe, letalske in
mornariške enote), enote za zagotavljanje bojnega delovanja pa omogočajo nemoteno
delovanje enot (inženirske enote, enote zvez, enote za jedrsko, radiološko, kemično in
biološko obrambo ter logistične enote). Enote, poveljstva in zavode SV umestimo v ravni
strukture po logiki vojaške uporabe. Pomoč pri tem so nam Obvezne usmeritve za
oblikovanje formacij Slovenske vojske. Matrika uvrstitve tipičnih organizacijskih enot je
priloga obveznih usmeritev. Umeščamo jih glede na ravni, ki so strateška, operativna in
taktična, pri tem pa uporabljamo merila za uvrstitev in sedanje enote, kar je prikazano v
prilogah 4 in 5.
Iz opisa moramo dobiti vse elemente za opredelitev naslednjih sestavin: raven enote,
pomen naloge (namen, vizija), potrebna usposobljenost, vrednost sredstev in opreme,
popolnjenost enote, poveljstva, zavoda, ki zahtevane elemente pripravijo v dokumentu.
Ta dokument se imenujejo organizacijsko-formacijska struktura oziroma koncept.
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4.5.6 NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE V ŠTABU, POVELJSTVIH IN
ZAVODIH ENOT SLOVENSKE VOJSKE
Notranje organizacijske enote omogočajo zagotovitev pogojev za uspešno odločanje
poveljnikov poveljstev enot in zavodov, organiziranost dela, ki omogoča učinkovito
usklajevanje funkcijskih področij poveljstev, zagotovitev ustreznega pretoka informacij in
učinkovito informiranost pripadnikov poveljstva ter podrejenih enot. Za oblikovanje
notranjih organizacijskih enot v poveljstvih enot, zavodih in štabu je treba upoštevati
predpisana merila. Pomoč pri tem so Obvezne usmeritve za izdelavo in spreminjanje
formacij ter delovnih mest, na katerih se opravlja vojaška služba. Matrika uvrstitve tipičnih
organizacijskih enot je priloga obveznih usmeritev. Notranje organizacijske enote se
označujejo s črkami, kot je prikazano, in so v (vir lasten):
– Generalštabu: združeni sektor, sektor (J), štab, oddelek, odsek,
– Poveljstvu sil: sektor (G), štab, oddelek, odsek,
– PDRIU: sektor (G), oddelek, odsek,
– brigadi: štab, oddelek (S), odsek,
– bataljonu: štab, odsek (S) (glej prilogo 4).
4.5.7 OBLIKOVANJE DOLŽNOSTI
Formacijska dolžnost je funkcionalna dolžnost v organizacijski strukturi poveljstev, enot in
zavodov (v nadaljevanju PEZ) , ki jo določajo naziv formacijske dolžnosti, čin oziroma
razred in VED oziroma poklic. Je osnova za oblikovanje delovnega mesta. Formacijske
dolžnosti obsegajo vojaške in civilne dolžnosti. Vojaške dolžnosti obsegajo splošne in
specialistične dolžnosti. Civilne dolžnosti obsegajo strokovno tehnične in uradniške
dolžnosti.
Splošne formacijske dolžnosti so delovna mesta s splošnim oziroma elementarnim
delokrogom del, predpisanimi šolanji in ne zahtevajo dodatnih specialističnih znanj in
veščin.
Specialistične formacijske dolžnosti so delovna mesta, pri katerih se zaradi zahtevnosti
del, dodatnih pogojev, ki jih določajo splošni predpisi ali nevarnega delovnega okolja,
določijo še dodatni kriteriji za njihovo opredelitev.
Delovno mesto je najmanjša enota v organizacijski strukturi, ki ima opredeljene glavne
naloge z opisom delovnega mesta. Določa splošne in specifične pogoje, ki jih mora
izpolnjevati pripadnik SV za opravljanje nalog na delovnem mestu.
4.5.7.1 Načela oblikovanja dolžnosti
Formacijske dolžnosti oblikujemo glede na procese dela, težiščne naloge, pristojnosti in
odgovornosti, fizične in socialne delovne razmere, tako da se skladno z zahtevnostjo
nalog, načinom in pogoji opravljanja ter potrebnimi znanjem in spretnostmi oblikuje
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dolžnost v poklicni skupini častnikov, podčastnikov, vojakov, višjih vojaških uslužbencev,
nižjih vojaških uslužbencev ali civilnih oseb.
Vrsta formacijske dolžnosti se določi na podlagi njene vsebine del in nalog, ravni
opravljanja dolžnosti in ob upoštevanju kriterijev.
Vojaške formacijske dolžnosti so dolžnosti, za katere se poleg civilne strokovne izobrazbe
zahteva tudi splošna in/ali posebna vojaška znanja.
Civilne formacijske dolžnosti se določijo skladno s predpisi, ki urejajo področje notranje
organizacije, sistemizacije, delovnih mest in nazivov v organih javne uprave in v
pravosodnih organih. Za civilne formacijske dolžnosti se določijo formacijske dolžnosti, za
katere ni potrebna vojaška izobrazba.
Kriteriji določajo elemente za opredelitev vojaških formacijskih dolžnosti. Kriteriji za
določitev vojaških formacijskih dolžnosti so osnova za delitev na splošne in specialistične
formacijske dolžnosti in so naslednji (vir lasten):
− zahtevana izobrazba (stopnja in smer),
− vojaška izobrazba,
− specializacija za opravljanje strokovnih nalog in opravil na posameznem
strokovnem področju,
− opis del in nalog,
− deficitarnost (manj pogosti poklici, ki so nujno potrebni za Slovensko vojsko),
− raven strukture.
Pogoji so zahteve, ki morajo biti izpolnjene za zasedbo delovnega mesta. Delijo se na
splošne in posebne.
Splošni
−
−
−
−
−

pogoji določajo zasedbo splošnih formacijskih dolžnosti in so (vir lasten):
predpisana izobrazba,
predpisana šolanja in usposabljanja,
predpisana VED ali poklic,
določene psihofizične zmogljivosti in lastnosti,
delovne izkušnje na predhodnih delovnih dolžnosti.

Posebni
−
−
−
−
−

pogoji pa določajo zasedbo specialistične formacijske dolžnosti in so (vir lasten):
zahtevane licence,
zahtevana pooblastila,
zahtevani certifikati,
zahtevani tečaji in izpiti,
dodatna usposabljanja.

Pripadnik mora za razporeditev na specialistično formacijsko dolžnost poleg splošnih
pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje, določene za to formacijsko dolžnost.
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Slika 13: Analiza dela in analiza delavca
Org. struktura

Naloge

Oblikovanje delovnega mesta, dolžnosti

Dolžnost
Delovne razmere

del. mesto

delavec

Analiza dolžnosti

Analiza dela

Anal. delavca

SISTEMIZACIJA DOLŽNOSTI
Opis dela
Opis delavčeve usposobljenosti









Naloge
Odgovornost in pristojnost
Sredstva in pripomočki za delo
Delovne razmere
Telesne aktivnosti





Strokovna usposobljenost
(splošna in vojaška)
Funkcionalno znanje
Fizične sposobnosti
Psihične sposobnosti

Vir: Prirejeno po Lipičniku (1998, str. 65).
Pri oblikovanju dolžnosti je treba zagotoviti take delovne pogoje, varnostne ukrepe in
okolje, da varujejo delavce pri njihovem zdravju, ohranjajo njihovo delovno zmožnost in
zagotavljajo njihovo osebno varnost pri delu. Ko oblikujemo naloge, jih povežemo z nosilci
v organizacijski strukturi in tako vsebinsko oblikujemo delovna mesta oziroma dolžnosti.
Značilnosti oblikovanja dolžnosti izhajajo iz dinamične zamisli osnovnega organiziranja
dela, ki je v današnjih razmerah tudi edino sprejemljiv. Z analizo dolžnosti zberemo
podatke o dolžnosti in njenem mestu v strukturi. V okviru dolžnosti se opravlja niz nalog
oziroma skupin VED oziroma poklicev in specialnosti, v katere so razvrščene dolžnosti, ki
so zelo pomembne. Za opravljanje nalog v okviru VED ali skupine VED je nujno točno
določeno strokovno znanje, ki vključuje izobrazbo ter drugo posebno in funkcionalno
znanje.
4.5.7.2 Razvrščanje dolžnosti
SV ima predpisane določene pogoje za opravljanje del in nalog ter programe
izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo v PDRIU ter enotah. Uspešno opravljeni
programi so pogoj za opravljanje dela na dolžnostih (delovnih mestih) v enotah,
poveljstvih in zavodih SV.
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Z znanjem pridobimo sposobnost oziroma se strokovno usposobimo za opravljanje nalog v
okviru določene formacijske dolžnosti, ki ima zaradi urejenosti poslovanja, razumevanja in
subordinacije določen čin. Čin je oznaka za stopnjo odgovornosti, ki jo nosi pripadnik. Iz
stopnje nadrejenosti izhajajo njene naloge in pristojnosti. Čin pomeni stopnjo nadrejenosti
v vojaški hierarhiji, na katerem je posamezna vojaška oseba. V njem so vsebovana
specialistična izobraževanja, delovne izkušnje in kariernih poti. Strokovna usposobljenost
vključuje strokovno znanje in osebne sposobnosti za uporabo tega znanja. Osebne
sposobnosti se razvijejo tudi z delovnimi izkušnjami, to je delovno dobo na dolžnosti z isto
stopnjo izobrazbe ali za eno stopnjo nižje, te so v vojski v okvirih kariernih poti točno
določene. Čin predstavlja tudi kompetenco vodenja.
S pridobivanjem strokovnega znanja in strokovne usposobljenostI se izpolnijo tudi pogoji
za pridobitev čina ali povišanje v činu. Čin je povezan s šolsko izobrazbo,
vojaškostrokovno izobrazbo, VED in formacijsko dolžnostjo, torej s potrebnnimi
značilnostmi, znanji, veščinami in vrednotami oziroma kompetencami zaposlenih v SV,
posebno častnikov – profesionalcev SV. Obravnavamo ga lahko le v takem pomenu.
Vrednotenje zahtevnosti dela je med kadrovskimi postopki ena izmed najbolj pomembnih
in občutljivih dejavnosti.
Strokovni naziv po končanem šolanju, VED in naziv formacijske dolžnosti so različni pojmi,
njihovo poznavanje pa je pomembno za oblikovanje in razumevanje sistema ravnanja s
človeškimi viri in znanjem v MO in SV.
Razvrščanje vojaških dolžnosti in dolžnosti civilnih oseb se opravi za oblikovanje akta o
notranji organizaciji in formacijah SV, kadrovsko načrtovanje in uvrščanje v plačne razrede
(Primožič, 2007b):
–
dolžnost,
–
tipična dolžnost – vojaki, podčastniki, častniki in generali, vojaški uslužbenci,
civilne osebe,
–
število izvajalcev, merila,
–
opis dolžnosti,
–
določanje zahtevnosti dolžnosti, činov in razredov (priloga 5).
Pri opisovanju dolžnosti bom navedel samo pristojnosti, odgovornosti, odnose v hierarhiji,
izobrazbi in pri nalogah, ki jih mora opravljati pripadnik SV v činu oziroma nazivu. Vemo
pa, da se vsi usposabljajo glede na svoje dolžnosti, ki jih zasedajo v strukturi SV in so
prikazane v prilogah 4 in 5. Če navedem primer poveljnika enote v činu stotnika, ta poleg
tipičnih nalog za naziv opravlja nalogo vodenja in poveljevanja enoti itn.
V nadaljevanju so prikazani čini v Slovenski vojski, tipične naloge in kaj jim pripada v
častniški strukturi (Vir, Osnutek priročnika za pripadnike SV, 2004, str. 64–70). Zaradi
oblikovanja optimalne karierne poti predlagam tudi uvedbo novega častniškega čina v SV,
in sicer, da se čin brigadirja odpravi in uvede nov čin brigadnega generala. Opis dolžnosti
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za vojake, podčastnike, častnike in generale je povzet analogno po Priročniku za
pripadnike SV.
Vojak. Vojaki so glede na zahtevnost delovnih mest in formacij razdeljeni v dve skupini
(glede na zahtevano stopnjo izobrazbe IV. ali V.). To delitev je možno obdržati, vendar je
boljša ena rešitev in enako plačilo za delo, ki ga vojak opravlja. Pod pojmom poklicni
vojak mislimo na subjekt vojaške organizacije – pripadnika stalne sestave. Vojak je
pripadnik skupine vojaških poklicev, praviloma brez čina, ali s čini: poddesetnik, desetnik
ali naddesetnik. Je oseba, ki se zavestno odloči, da bo za določen čas opravljala naloge v
SV. Potreben je postopek izbire (kadrovski postopek), da je na podlagi predpisanih
pogojev sprejet v službo. S SV ga veže s pogodba o delu, ki jo lahko podaljšuje do starosti
45 let.
Vojak je po končanem temeljnem vojaškostrokovnem (TVSU) in osnovnem
vojaškostrokovnem usposabljanju (OVSU) usposobljen za osnovno vojaško evidenčno
dolžnost (VED) vojak, hkrati pa lahko pridobi še tri dopolnilne VED. Soglašati mora s
kodeksom vojaške etike in ga uresničevati v delu in življenju. Na dolžnost vojaka je
postavljen skladno z veljavnimi formacijami, zato lahko opravlja dolžnosti v enoti,
poveljstvu ali zavodu. Za to delo je plačan. Med zaposlitvijo v stalni sestavi SV se odloči,
da se mu zaradi narave dela začasno omejijo temeljne človekove pravice. V tem primeru
živi in dela skladno z vojaškimi pravili ter predpisi, ki veljajo v SV.
Podčastnik. Za podčastnike se izobraževalni programi v Šoli za podčastnike izvajajo v
trajanju do enega leta. Pogoj za sprejem v službo v SV, za položaje podčastnikov, je
končana srednja šola in dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe. Podčastnik (PČ) je
pripadnik SV. PČ je pripadnik skupine vojaških poklicev s čini: vodnik, višji vodnik, štabni
vodnik, višji štabni vodnik, praproščak, višji praproščak, štabni praproščak in višji štabni
praproščak. Je izobražen in usposobljen za opravljanje dela in nalog podčastnika v
enotah, poveljstvih in zavodih SV. Končal je ustrezno izobraževanje, pridobil čin in je
postavljen na formacijsko dolžnost v SV. Pristojen in pooblaščen je, da vodi oziroma
poveljuje enoti SV (oddelek-vod), v skladu s formacijo in organizacijo enote v kateri je
zaposlen. Sprejema vrednote PČ in jih uporablja v delu in življenju. Istočasno je član
podčastniškega zbora v katerem združuje in uresničuje določene interese.
Podčastnik se mora zavedati svojega mesta in vloge v vojaški organizaciji. Vedno mora
voditi z osebnim zgledom, skrbeti za podrejene, za njihove pravice in dolžnosti, za stanje
v enoti – poveljstvu kjer je zaposlen. Dajati mora pobude, predloge in mnenja za
izboljšanje stanja v enoti, poveljstvu ali zavodu kjer je zaposlen. Skrbeti mora za
racionalno porabo virov: človeških, materialno – finančnih, energije in časa. Podčastnik se
mora zavedati, da je ugled njegovega poklica ustvarjen z delom njegovih predhodnikov v
dolgem časovnem obdobju, v miru in v vojni, z uspehi in izgubami in da okolje pričakuje
od njega ustrezno obnašanje, etiko in rezultate.
Podčastnik je dolžan opozoriti podrejene in nadrejene na slabosti pri delu, postopkih ali
obnašanju in mu svetovati kako naj le-te odpravi.
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Podčastnik se mora kontinuirano izobraževati in usposabljati za opravljanje dolžnosti.
Zagotavljati mora, da bo po doseženi ravni znanj in veščin, enakopraven podčastnikom iz
drugih vojska. Zavedati se mora, da v tujini predstavlja ne samo sebe, ampak vse
podčastnike SV.
Podčastnik se mora zavedati, da je odgovoren za stanje usposobljenosti vojaka –
posameznika in usposobljenost posadke skupine. Od kakovosti dela podčastnikov je
neposredno odvisna kakovost vojske.
Pristojnost in odgovornost se veže na enoto za katero je odgovoren. Praviloma velja, da
mora biti podčastnik usposobljen za poveljevanje oziroma vodenje enote ali dela v enoti ,
v katero je razporejen. To pomeni, da se podčastnik usposobi za novo dolžnost pred
razporeditvijo z uradnim dokumentom – to je smisel načrtnega vodenja kadrov oziroma
obvladovanje človeških virov.
Eno od načel vodenja v službi je tudi to, da mora nadrejeni dobro poznati delo podrejenih,
kar pomeni da ga je, bodisi med izobraževanjem, vzgojo in usposabljanjem ali med delom
opravljal in dobro spoznal, ter skozi sistem pozitivne selekcije bil izbran na višjo dolžnost.
Podčastniki morajo dobiti od častnikov navodila, usmeritve, ukaze, resurse, pomoč in
sprejeti nadzor lastnega dela. Nadzora ne smejo dojemati kot izraz nezaupanja, ampak
kot redno funkcijo poveljevanja in kontroliranja s katero nadrejeni, po lastni presoji in z
lastnim vpogledom ali preko pooblaščenca, na izbrani način, ugotavljajo stopnjo
uresničevanja oziroma odstopanja realizacije od načrtovanih aktivnosti.
Podčastnik mora delovati tudi v pogojih, ko ne sprejme dodatnih navodil, usmeritev ali
ukazov. Tudi podčastniki svojim nadrejenim, preko poročil, pripomb, mnenj, pobud,
pritožb ali zahtev sporočajo svoja stališča o delu, ki ga opravljajo.
Podčastnik vodi in izvaja vsakodnevno delo svoje enote v skladu z akti poveljevanja in
kontroliranja, načeli in pravili stroke, izvaja usposabljanje posameznika, posadke in
manjše skupine, ocenjuje delo posameznika in dosega zahtevano stopnjo usposobljenosti
in izurjenosti, skrbi za pripravljenost svojih podrejenih po vseh vprašanjih, od
opremljenosti, preko usposobljenosti in izurjenosti do vzgoje in motiviranosti, skrbi za
zaupane ljudi v vseh pogojih, v miru in v vojni, pri doseganju zahtevanih standardov je
vztrajen in odločen s čemer zagotavlja osnovne pogoje za preživetje v boju, spoštuje
kodeks in se pri svojem delu in življenju ravna po njegovih načelih.
Častnik in general. Pogoj za sprejem v službo v SV, za položaje častnikov, je končana
najmanj visoka šola in dosežena VII. stopnja izobrazbe. Za častnike se priznajo
izobraževalni programi Šole za častnike, ki trajajo do eno leto. Častnik je pripadnik
vojaške organizacije s častniškim činom: poročnik, nadporočnik, stotnik, major,
podpolkovnik, polkovnik, brigadir, general major, generalpodpolkovnik ali general ter
ustreznimi ekvivalentnimi mornariškimi čini. Prostovoljno se je opredelil, da bo opravljal
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naloge v enotah SV in je izbran in zaposlen na podlagi izpolnjevanja predpisanih pogojev.
S SV je vezan s pogodbo o delu v organizaciji na 10 let (od 15. 01. 1995) ali je zaposlen
za nedoločen čas. Končal je VIU za častnike v SV ter nekateri predhodno tudi v
programih modularnih študijev v kombinaciji s SV in je pridobil osnovni VED rodu - službe.
Sprejel je kodeks profesionalne etike in ga uporablja v delu in življenju. Postavljen je na
častniško dolžnost v skladu z veljavno formacijo (opisom delovnega mesta), doktrinami in
navodili ter opravlja dolžnosti v določeni enoti – poveljstvu – ustanovi, za kar je plačan. V
enoti izvaja dopolnilno usposabljanje in se individualno usposablja, da se pripravi za
naloge v sestavi enot NATO ali v mirovnih misijah oziroma za prevzem druge dolžnosti.
Izvaja usposabljanje (lastno in) enote v Centru za bojno usposabljanje (v nadaljevanju
CBU), kjer usposobi in izuri sebe in enoto za sodelovanje v boju v sestavi višje enote.
Udeležuje se izobraževanja v stroki na domačih in tujih (civilnih in vojaških) izobraževalnih
ustanovah na katera ga napoti organizacija.
Častnik in general je pristojen in odgovoren, za poveljevanje svoji enoti in odgovoren za
lastno ravnanje in svojih podrejenih častnikov in podčastnikov ter vojakov. Analizira
potrebe in razpoložljivosti kadrov, posebej častnikov in podčastnikov in jih usklajuje,
določa pristojnosti in odgovornosti posameznikov pri izvajanju skupnih nalog in način
izvajanja kontrole in korekcije ugotovljenih odstopanj. Odgovoren je za načrtovanje,
organiziranje in izvajanje usposabljanja ter nadzor usposabljanja svojih podrejenih in
enote po načrtih usposabljanja in za izvršitev skupnih nalog. Načrtuje, organizira,
pripravlja in vodi tudi prizadevanje vseh podrejenih častnikov in podčastnikov za izvedbo
celotne naloge, pri tem ob pomoči svojega enotovnega podčastnika posebej pozorno ureja
delovanje podčastnikov in usmerja delo častnikov in podčastnikov na težišču. Določa
okvire in standarde za delo podrejenih. Namensko oblikuje sile, pripravlja urejanje okolja
v katerem se bodo dogajali ključni dogodki, organizira opremljanje, povezave,
zagotovitve, sodelovanje in koordinacijo. Izdaja navodila, usmeritve, dodeljuje vire in
pooblastila in nadzira delo podrejenih. Organizira vodenje, ustvarjanje odločitve in zveze
do prvopodrejenih enot, izdaja povelja in druge akte vodenja in poveljevanja. Častnik
lahko, če za to obstoja utemeljen razlog, prenese pristojnost za poveljevanje na
neposredno podrejene. S prenosom pristojnosti se ne prenaša odgovornost. Praviloma se
pristojnost za vodenje in poveljevanje prenaša za določen čas in za določeno nalogo.
Potreba za prenos pristojnosti za poveljevanje izhaja iz nuje da se sočasno izvaja veliko
nalog in je potrebno poveljevanje (pristojnost za odločanje) decentralizirati. Častnik ima
dve vrsti odgovornosti: osebno in poveljniško. Osebna odgovornost se nanaša na vse
tisto, kar je povezano z osebnim obnašanjem in ravnanjem in na odločanje, ki ni v skladu
z vojaško profesijo. Poveljniška odgovornost je neločljiva in se nanaša na vse, kar se v
enoti dogaja, ne glede, ali je poveljnik osebno odgovoren ali ne. Organizira redno delo z
namenom doseganja zahtevane stopnje pripravljenosti za izvajanje naloge. Ocenjuje delo
podrejenih, opozarja na napake, pohvali in drugače stimulira delo najboljših, skrbi za
vodenje v službi vseh podrejenih. Sprejema pobude in mnenja podrejenih, ki se nanašajo
na organizacijo dela v enoti, odloča o pritožbah in drugih zahtevah podrejenih. Ne
nazadnje utrjuje lastno avtoriteto in avtoriteto sodelavcev v liniji vodenja in poveljevanja.
Častnik gradi svojo pot z opravljanjem del in nalog, ki jih postavlja vojaška organizacija in
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z doseganjem rezultatov. Od častnika ali generala se zahteva, da ima etične in osebnostne
lastnosti, kot so pripravljenost za timsko delo, pripadnost kolektivu in naciji, vedoželjnost
in inovativnost, pripravljenost na zavzeto delo, vztrajnost, zdravo ambicioznost in
tekmovalnost in željo po uspehu.
Častnik in general ima pri graditvi in vzdrževanju organizacijske kulture v enoti, poveljstvu
ali zavodu v katerem deluje, na podlagi sistema vrednot, odločilno vlogo. Častnik mora
vzdrževati in izražati osnovne človeške vrednote, in sicer integriteto izraženo v poštenosti
do sebe in do drugih, pogum (psihološki in moralni), predanost, profesionalizem in ponos,
lojalnost (dolžnosti, tovarišem, poveljniku in državi), disciplino, skromnost in spoštovanje
podrejenih, enakovrednih in nadrejenih, požrtvovalnosti, odločnosti, čast, prodornost in
zdravo tekmovalnost, odgovornost in zanesljivost, nesebičnost in tovarištvo.
Častnik in general se mora zavedati svojega mesta in vloge v vojaški organizaciji, mora
vedno voditi z osebnim vzgledom, mora skrbeti za ljudi, za njihove pravice in dolžnosti, za
stanje v enoti – poveljstvu kjer je zaposlen, mora podajati pobude, predloge in mnenja za
izboljšanje stanja, mora skrbeti za racionalno porabo virov: človeških, materialno –
finančnih, energije in časa. Častnik ter general se mora zavedati, da je ugled njegovega
poklica ustvarjen z delom njegovih predhodnikov v dolgem časovnem obdobju, v miru in v
vojni, z uspehi in izgubami (tudi človeških življenj) in da okolje pričakuje od njega
ustrezno obnašanje, etiko in rezultate. Častnik je tako lojalen tudi zgodovinskemu
spominu in častniškemu zboru in se mora boriti, da ugled častnika še dodatno gradi.
Častnik ali general se mora neprekinjeno izobraževati in usposabljati oziroma usvajati
zahtevane kompetence za opravljanje dolžnosti, zagotavljati, da bo po doseženi ravni
znanj in veščin enakovreden častnikom iz drugih vojska, zavedajoč se, da je predstavnik
SV v tujini.
Predlog uvedbe novega čina in ukinitev čin brigadir
Predlagam, da se uvede naziv oziroma čin podporočnik v SV, ki bi ga uvrstili v tretji
karierni razred, na VIII. stopnjo naziva. Čin poročnik, ki je sedaj na IX. stopnji, bi uvrstili
za dve stopnji višje VII. stopnjo, prav tako čin nadporočnik v VI. stopnjo naziva v drugem
kariernem razredu. Čin stotnik bi uvrstili v V. stopnjo naziva v drugem kariernem razredu.
Če se uvedle čin podporočnik, se dvigne stopnjo naziva v drugem in prvem kariernem
razredu tako, da se polkovnika uvrsti v II. stopnjo naziva in izenačili z nazivom sekretarja
v organizaciji nazivov v državni upravi in bi bil najvišji častniški čin. Čini generalov bi bili
uvrščeni v I. stopnji naziva, v različne plačne razrede po činih. S tem bi tako čine prilagodi
sistemu in odgovornosti, ki jo imajo častniki v hierarhiji dolžnosti oziroma delovnih mest v
SV. Na ta način bi dosegli, da bi častniki zaradi njihovega stalnega izobraževanja in s tem
na njihovega znanja, ki ga morajo imeti za opravljanje formacijske dolžnosti in s tem
njihovega poslanstva in nalog, bili primerno plačani, v primerjavi z drugimi primerljivimi
poklici, ki se morajo stalno izobraževati v državni upravi (glej prilogi 9 in 10).
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RS nima velikih oboroženih sil, zato ima SV veliko manjših enot, na primer vodov in čet, ki
jih vodijo in jim poveljujejo častniki do čina oziroma naziva stotnik. Veliko dolžnosti v teh
nazivih je v poveljstvih enot in zavodih SV. Sedaj sta pred stotnikom le dva čina, in sicer
poročnik in nadporočnik.
Karierna pot posameznika v SV je zahtevna ker mora imeti za opravljanje svoje dolžnosti
veliko znanja. Da pridobi to znanje, se mora udeležiti različnih vrst izobraževanja in
usposabljanja (IU), kot je prikazano v prilogi 9 tega dela. Zaradi IU so posamezniki veliko
odsotni z dela. Za čin poročnik, mora na primer kandidat zanj opraviti dodatno
vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje (DVSIU), poleg tega pa tudi funkcionalno
usposabljanje na delovnem mestu (UPnD). Nadporočnik mora prav tako opraviti DVSIU,
pa tudi nadaljevalno, funkcionalno in dodatno usposabljanje ter UPnD. Če hoče torej
nadporočnik dobiti oceno izurjen, mora doseči oceno odlično, ki je tudi pogoj za
napredovanje v čin stotnika. Temu primerno mora opravljati svojo dolžnost. Da pa lahko
napreduje brez zapletov, se mora nenehno izobraževati in usposabljati po predvidenih
programih za dolžnost, pa tudi za zahtevnejšo dolžnost, ki jo bo opravljal.
Uvedba čina podporočnik bi omogočila, da lahko posameznik absolvira programe IU v čim
krajšem času. To pomeni, da se bo čas v napredovanju posameznika podaljšal, vendar ne
bistveno za tiste, ki odlično opravljajo svojo dolžnost. Z navedeno strukturo činov bi se
zmanjšalo število posameznikov v vsakem činu do čina stotnika, najpomembneje, kar bi
dosegli z uvedbo dodatnega čina pa je, da bi se programi IU primerno razporedili po činih.
Menim, da bi sprejem te odločitve na posameznike deloval motivacijsko. Lahko bi večkrat
napredoval, kar bi v njem zbudilo večjo željo po zavzetem in doslednem opravljanju
dolžnosti in za sprejemanje novega splošnega in strokovnega znanja. Nenazadnje bi
strokovnjaki za ravnanje s človeškimi viri v MO in SV imeli več časa pri odločanju o
posamezniku. Spoznali bi, kaj so njegove prednosti, pa tudi katere so pomanjkljivosti. To
bi omogočalo lažje načrtovati posameznikovo IU in posredno posameznikovo karierno pot,
kar pomeni boljše upravljanje z ljudmi in znanjem v SV. Vse, ki bi opravili IU, bi postavili
na nove zahtevnejše dolžnosti, kar pomeni tudi napredovanje po kariernih poteh, ki so
prikazane v prilogi 9. To bi omogočilo SV, da postavi sistem vodenja karier, vojakov,
podčastnikov, častnikov in generalov na boljše osnove in da postane SV učeča se
organizacija.
Podporočnik bi opravljal naslednje naloge:
Odgovoren je za aktivnosti in postopke na funkcionalnih področjih dela. Vodi ter
opravlja naloge v enotah in poveljstvih SV ter štabnega dela, oziroma višje
dolžnosti. Načrtuje in organizira delo enote. Poveljuje vodu ali oddelku v enotah za
posebne namene med izvajanjem bojnih nalog, urjenjem in rednim delom. Uri in
usposablja vod oziroma oddelek za posebne namene. Izvaja bojne postopke. Razvija in
vzdržuje bojno pripravljenost enote. Zagotavlja strokovno pomoč, vzdržuje disciplino in
nadzira uresničevanje nalog ter celostno skrb za podrejene. Odgovoren je za lastno
varnost in varnost podrejenih. V celoti pozna program usposabljanja, pravilnike in
normative ter jih v praksi dosledno upošteva. Vsak dan spremlja, preverja in ocenjuje
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znanje podrejenih. Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah. Opravlja
vsakdanje vojaške naloge in postopke za zagotovitev aktivnosti v enotah SV.
Brigadni general bi opravljal naslednje naloge (vir, lasten):
Predlagam tudi, da se čin brigadir, kot najvišji častniški čin ukine in se uvede čin
brigadni general, ki je prvi generalski čin. Tako poimenovanje naziva oziroma
čina ima večina vojsk v svetu. V SV je trenutno najvišja taktično enota brigada, ki
bi ji poveljeval brigadni general ali polkovnik, odvisno od sestave, njene vizije in nalog, ki
jih mora brigada opravljati doma in v sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah.
V sistemu nazivov, bi ostalo enako število stopenj, le najvišji častniški čin bi postal
polkovnik ne pa brigadir, kot je sedaj in prvi naziv v činih generalov bi uvedli brigadnega
generala. To bi tudi poenotilo poimenovanje in stopnje nazivov z večino držav članic Nata
in drugih držav. Čini so prikazani v matriki v prilogi 3.

4.6 OPERATIVNO URESNIČEVANJE KADROVSKE FUNKCIJE
Na ravni Generalštaba je kadrovska funkcija tista, ki upravlja človeške vire in oblikuje in
izvaja kadrovsko politiko SV. Ukvarja se s kadrovsko administracijo, kadrovskimi zadevami
in delovnimi razmerji, posreduje potrebne informacije za razvoj aplikacije MFERAC za
upravljanje s človeškimi viri na MO, pripravlja podatke in statistike, ki se nanašajo na
upravljanje človeških virov idr. Področje varstva in zdravje pri delu se izvaja v okviru MO
tudi za SV.
V Poveljstvu sil SV (PS) in Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
(PDRIU), v Poveljstvu za podporo (PP), brigadah in drugih enotah se v okviru kadrovske
funkcije opravlja naloge v liniji vodenja in poveljevanja, ki se nanašajo na opredelitev
potreb za popolnjevanje poveljstev in enot, izdeluje delovna uspešnost pripadnikov,
službena ocena, poklicna pot in njihovo individualno izobraževanje ter usposabljanje.
4.6.1

ZAGOTAVLJANJE
FUNKCIJE

POGOJEV ZA OPRAVLJANJE

NALOG KADROVSKE

Glede na pomen kadrovske funkcije in procesov, ki se izvajajo v njej, se v SV mora dati
velik poudarek izbiri najboljših kadrov na vseh ravneh kadrovske funkcije za oblikovanje
učinkovitih in uspešnih oboroženih sil RS. Opravljanje nalog kadrovske funkcije v SV izhaja
iz (vir lasten):
− ugotavljanja potreb po kadrih v SV,
− načrtovanja kadrovskih potreb,
− načrtovanja izvedbe,
− uresničevanje naloge,
− evalvacije izvedbe naloge.
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4.6.1.1 Ugotavljanje potreb po kadrih v Slovenski vojski
Potrebe ugotavljamo iz formacij, ki so organizacijsko-kadrovski akt, s katerim
opredeljujemo organizacijsko strukturo in dolžnosti. Pomembno je, da se na dolžnostih
opravljajo določene naloge.
Izražene potrebe pomenijo vhod v sistem, glede na naloge enot in poveljstev pa moramo
skladno z veljavnimi zakoni in predpisi zagotoviti primeren kader za opravljanje dolžnosti.
Formacije se po strokovni vojaški logiki sestavljajo v enote in poveljstva višjega ranga, s
katerimi zagotavljamo, z ustrezno opremo in oborožitvijo, usposobljenim in številčno
določenim kadrom, potrebno bojno pripravljenost. Ugotavljanje potreb je povezano s
poznavanjem vojaškega sistema kot celote.
4.6.1.2 Načrtovanje kadrovskih potreb v Slovenski vojski
Poznavanje vojaškega sistema kot celote pomeni, da obvladujemo temeljna izhodišča.
Upoštevati moramo, koliko in kakšnih častnikov, podčastnikov ter vojakov potrebujemo za
uresničitev nalog v miru in izrednih razmerah (priloga 4, ki ni usklajena z obsegom in
strukturo). Načrtovanje potreb po sodelavcih bodisi pridobljenih iz okolja, bodisi
usposobljenih znotraj organizacije je eno najbistvenejših sestavin načrtovanja. Osnova za
učinkovito pridobivanje sodelavcev je natančna opredelitev delovnega mesta, ki naj bi ga
le-ti prevzeli ali zasedli. V SV moramo obvladovati sistem napredovanja za častnike,
podčastnike in vojake, ki mora biti stimulativen. Zagotavljati mora enake možnosti
napredovanja vsem zaposlenim, biti mora pregleden do preostalega dela ministrstva in
državne uprave, upoštevati mora potrebno formalno in vojaškostrokovno izobrazbo,
usposobljenost za delo, kompetence, odgovornosti, napor pri delu ter vplive okolja, ki so
se že pojavili ali pa se bodo ob morebitnih izrednih razmerah.
4.6.1.3 Načrtovanje kadrovanja v Slovenski vojski
Obseg in struktura SV sta odvisna od namenjenih in razpoložljivih sredstev, ki jih
načrtujemo iz državnega proračuna. Temeljne sestavine načrtovanja so torej načrtovanje
prihodnjih potreb, prihodnjih oskrbljenosti, načrtovanje prihodov in odhodov in
načrtovanje osebnega razvoja pripadnikov SV. To so nove zaposlitve, ki so mogoče samo
v primeru, če so načrtovane in odobrene ob uresničevanju razvojnih projektov,
nadomestitvi odhodov, odobrenem spreminjanju strukture v formacijah in razporejanju
zaposlenih na odgovornejše dolžnosti, kot nadomestne zaposlitve za tiste, ki so odšli iz
sistema na enega od mogočih načinov. Navedeno pomeni da je treba pravočasno
načrtovati za posamezen namen ter povezati ugotovljene potrebe iz formacij ter razvojnih
zahtev z razpoložljivimi sredstvi.
Pri ugotavljanju potreb se moramo zavedati, da moramo zagotavljati temeljno delovanje
vojske, še posebej za čas, ko pride do resnične potrebe (na primer odvrnitev agresije).
Posebnost vojske zahteva generacijski vstop novih kadrov v sistem in selektiven izstop iz
sistema, kot je prikazano v prilogah 7 in 11.
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4.6.1.4 Uresničevanje nalog kadrovske funkcije
Za izvedbo nalog je treba pripraviti kakovosten koncept izvedbe. V njem se opredelijo
naloge za posamezne dele organizacije. Določi se, da se v izvajanje naloge vključijo vse
organizacijske enote GŠ, PS, PDRIU in druge, tudi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.
Določi se organ za nadzor nad popolnim in usklajenim izvajanjem vseh nalog. V konceptu
se navedejo usmeritve izvajalcem in izvedbeni roki. Da je naloge mogoče opraviti vestno,
nemoteno, kakovostno in pravočasno, je treba zagotoviti prostore ter finančna sredstva in
druga materialna sredstva. Na koncu sledi poročilo o realizaciji, ki je za manjše posege
skromnejše, za odgovornejše projekte pa z vso problematiko in prilogami.
4.6.1.5 Evalvacija nalog
Evalvacija oziroma ocenjevanje kadrovske funkcije v SV in MO poteka pri načrtovanju
nalog, med izvajanjem nalog, nadaljuje pa se tudi po izvedbi. Učinkovitost opravljenih
nalog oziroma doseganje ciljev se vrednoti z merili, ocene pa prispevajo k učinkovitejšemu
uresničevanju ciljev, prilagoditvi ali preoblikovanju politike, organizacijske strukture ali
programov oziroma odpravi pomanjkljivosti. Ocene prispevajo tudi k racionalnejši uporabi
vseh virov, prostorskih, vodstvenih in tudi človeških in finančnih.

4.7 PREDLOG UKREPOV
Opis nalog in njihovo razvrščanje po vrstnem redu uvajanja upoštevamo kot celoto, zato
je nujno po navedenih ter morda še po nekaterih drugih vsebinah najprej pripraviti
normativne dokumente za oblikovanje organizacije, notranjih organizacijskih enot,
dolžnosti, pogojev za izvajanje nalog. Oblikovati je treba organizacijsko strukturo enote za
upravljanje kadrovskih virov ter upravljanje znanja z upoštevanjem racionalne vključitve
posameznih struktur, ki morajo ob strokovni službi GŠ sodelovati v kadrovski funkciji. Nato
sledi delitev dela med MO in SV, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlenih na tem
področju na MO, in sicer zaradi prenosa nalog v SV in vpeljave MFERAC N 4. Ta del nalog
je prednosten.
Nujno moramo na novo zasnovati in oblikovati učinkovit, ustrezen, enostaven in urejen
obrambno-izobraževalni sistem izobraževanja OS v RS z omejenimi družbenimi viri in z
majhnimi letnimi potrebami po novih častnikih.
Po tako zapletenih opravilih je treba oblikovati skupine strokovnjakov, ki bodo
določile procese in naloge posameznikov ter pripravile ustrezno podporo, za
katero je treba oblikovati centralno kadrovsko službo načelnika GŠ in v njej
organizacijski razvojni oddelek, kadrovski operativni oddelek, oddelek za plače in
splošni kadrovski oddelek.
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Poklicna vojska potrebuje sodobno organizacijo in formacijo, kar ji bo na formalni ravni
zagotavljalo primerljivost z drugimi velikimi sistemi v družbi in znotraj javne uprave in
omogočalo zakonitost dela. Na ta način bo tudi bolje zavarovana pred upravnimi in
sodnimi postopki in tožbami. Zaposleni v poklicni vojski potrebujejo urejeno področje
poklicnih kvalifikacij, kar jim bo po eni strani dalo poklicne kompetence in jih varovalo, po
drugi strani pa se bo na tej osnovi od njih lahko zahtevalo odgovorno opravljanje del in
nalog.
4.7.1

NAČRTOVANJE IN ČASOVNO
KADROVSKEGA NAČRTA

DOLOČANJE

POTREB

–

PRIPRAVA

Kadrovske potrebe se za pripravo kadrovskega načrta načrtujejo in določajo časovno, in
sicer zaradi obsega dela in tudi zaradi povečanega ali zmanjšanega oziroma
spremenjenega delovnega področja ali delovnega programa, zaradi prenehanja delovnega
razmerja, upokojitev, prerazporeditev itd.
Priprava dveletnega načrta kadrov mora upoštevati predvsem stanje zaposlenosti, in sicer
število zasedenih dolžnosti, število prostih dolžnosti in predvidene spremembe. Ne smemo
spregledati zmanjšanja števila dolžnosti in prestrukturiranja, pa tudi zaposlitev za določen
ali nedoločen čas. Upoštevati je treba tudi število pripravnikov in število kandidatov za
praktično usposabljanje. Izvedbeni načrt je letni načrt po strukturi in času. Ta naloga je
aktualna in glede na predpisani rok vedno bolj prednostna.
4.7.2 UREDITEV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN SISTEMIZACIJE DOLŽNOSTI
Pri ureditvi organizacijske strukture in tudi pri urejanju sistemizacije dolžnosti je treba
upoštevati predvsem organizacijski red (dolžnosti, enote, šifranti, pripadanje, OMR),
poklice, vojaške poklice ter analize dela in delavca. Pri tem morajo biti podani opisi
dolžnosti in določene njihove zahteve za zasedbo dolžnosti.
V okviru teh nalog sta bila pripravljena katalog tipičnih dolžnosti in katalog opisa
delovnih mest ter sistemizacija kadrovskega dela formacij.
4.7.3 PLAČNI SISTEM V SLOVENSKI VOJSKI
Struktura plačnega sistema mora zajeti osnovno plačo, dodatke, nadomestila in ugodnosti
ter druge stroške dela. Naloga SV je, da oblikuje takšen sistem plač, ki spodbuja
zaposlene za čim boljše uresničevanje njenih ciljev, mora pa biti skladen z veljavno
zakonodajo. Upoštevati mora diferenciacijo formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v SV
glede na zahtevnost dela, na posebne pogoje dela, obremenitve na posameznih področjih
dela (na primer piloti, informatiki, medicinsko osebje, pripadniki posebnih enot) idr.
Nujno je treba spremljati sistem delitve plač in nadomestil ter pripraviti predlog sistema
plač v povezavi z zahtevanimi formacijskimi pogoji, ravnjo opravljenega dela ter činom,
65

potrebnim za vojaško delovanje. Formacije kot temeljne akte, iz katerih izhajajo pravice
do osnovnega plačnega razreda, dodatkov ter činov, je treba uskladiti z zahtevami
procesa dela, ki zahteva vojaško hierarhijo.
4.7.4 VZDRŽEVANJE OPERATIVNIH KADROVSKIH PODATKOV
Vse sodobne organizacije uspešno vodijo kadrovske dejavnosti z sodobno koncipirano in
aplicirano kadrovsko evidenco, s pomočjo katere izgrajujejo sistem spremljanja razvoja
kadrov. Zaradi tega je pomembno vzdrževati, voditi in obdelovati ažurne in operativne
kadrovske podatke, ki se sistematično zbirajo v centralni evidenci GŠSV in MO. Pri tem je
pomembno, da kadrovska evidenca zajema pomembne podatke za vse kadre v SV in MO,
ki bo omogočala oziroma nam bo temelj za ocenjevanje uspešnosti, sposobnosti in
možnosti kadrov za opravljanje nalog in za lastno napredovanje. Prav to je osnova za
planiranje, izobraževanje in izbiro kadrov ugotavlja Florjančič (1991).
Obdelavo podatkov v SV nam omogoča program MFERAC N4. Ta program s podatki
podpira vodstvene delavce z pri njihovem odločanju. Ker pa program ni preveč prijazen,
se v SV in MO pripravlja uvedba novega programa SAP. To naj bi se zgodilo v dveh letih,
najprej za področje logistike, pozneje pa za kadrovsko področje v MO in SV, verjetno
skupaj s programom MFERAC.
4.7.5 ANALIZE SEDANJIH KADROVSKIH VIROV
Kadrovski viri se nanašajo na izobrazbeno strukturo, strokovno znanje, starost, število
poklicnih in drugih prizadevanj ter potrebe. Za tem uvrščamo po pomenu tudi nujnost
odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje. Pa tudi VED, čine, ocene, delovne pogoje,
migracije itd. Aplikacija MFERAC N4 omogoča delo s kadrovskimi podatki, podpira proces
sistemizacije in vodenje kadrovske administracije itn.
4.7.6 DELOVNOPRAVNO IN NORMATIVNO PODROČJE
Brez obvladovanja delovnopravnega in normativnega področja je težko urejati in
uravnavati zapletene sisteme, predvsem v SV. Prav zaradi tega je nujno urejanje in
proučevanje zakonodaje ter drugih predpisov iz pravne prakse SV. Posebnega pomena je
svetovanje zaposlenim ter obveščanje zaposlenih in organizacijskih enot SV o načrtovanih
oziroma že opravljenih spremembah in njihovih posledicah, kar zahteva pripravo stališč in
mnenj o predlaganih spremembah zakonodaje ter predpisov, pa tudi pripravo mnenj in
stališč o ugovorih zaposlenih.
Nujna so pravna in normativna opravila v projektnih oziroma delovnih in pogajalskih
skupinah, da tako pridobimo in pripravimo uradne razlage, mnenja in stališča o zakonodaji
in predpisih ter internih pravilnikih s tega področja. Nujno pa je tudi, da jih posredujemo
zaposlenim in podrejenim organizacijskim enotam.

66

Brez priprave osnutkov novih internih aktov in popravkov sedanjih ter pravne pomoči in
svetovanja pri vodenju disciplinskih postopkov bi se zadeve na tem področju začele
zapletati. Zato so za strukturiran in dinamičen sistem, kot je SV, nujni predlogi novih
oziroma primernejših delovnopravnih in drugih normativnih rešitev. Vsa navedena dejstva
nas prepričujejo, da je to zelo aktualna naloga.
Dokument, ki obravnava status delavca, ne sme v podpis, dokler ga ne pregleda in potrdi
pravnik.
4.7.7 USKLAJEVANJE POTREB IN RAZVOJNIH NAČRTOV – PRIPRAVA NA
KADROVSKI NAČRT
Kadri se načrtujejo dolgoročno. Ti načrti izhajajo iz modela razvoja organizacije,
iz primerljivosti z okoljem, iz finančnih zmožnosti in iz doktrine o obrambi države.
Če želimo pripraviti dober razvojni in kadrovski načrt, moramo poznati predvidene
potrebe po delavcih glede na načrtovane razvojne programe. Ta predvidevanja so
sestavljena iz ravni in izobrazbene strukture, načrtov pridobivanja,
prerazporejanja ter izobraževanja kadrov, ki jih povzroči horizontalno
napredovanje v višje plačilne razrede itn.
4.7.8 OPERATIVNE NALOGE KADROVANJA
Naloge, opisane v mednaslovu, se začenjajo z imenovanjem v naziv. Za tem sledi uvajanje
novih projektov v operativno prakso. Vsekakor ne smemo spregledati ugotavljanja in
analiz kratkoročnih kadrovskih potreb ter usklajevanja lastnih in zunanjih kadrovskih virov.
Ti so nujni pri pridobivanju kadrovskih podatkov od zaposlenih in kandidatov za
zaposlitev, in sicer z intervjuji in drugimi primernimi metodami. Pomemben del tega so
operativna priprava in spremljanje kadrovskih predlogov, pa tudi operativno izvajanje
službenega ocenjevanja in priprava evidenc.
Temeljne naloge so (vir po neavtoriziranem gradivu GŠSV, 2010):
− doseganje in vzdrževanje kadrovske pripravljenosti za izvajanje nacionalne
obrambe,
− zagotavljanje kadrovske rasti SV,
− zagotavljanje kadra za sodelovanje v operacijah kriznega odzivanja,
− zagotavljanje kadra v poveljniških strukturah Nata in zagotavljanje kadra za
nacionalna vojaška predstavništva v tujini,
− zagotavljanje pripravljenosti pogodbene rezerve,
− izvajanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov,
− opremljanje posameznikov z vojaško uniformo in osebno opremo in
− izvajanje nalog celostne oskrbe za pripadnike in podpore družinam v času, ko
so pripadniki SV na misijah v tujini.
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Poslanstvo zagotavljanja kadrovske pripravljenosti je doseganje in
vzdrževanje
načrtovane kadrovske popolnitve za uresničevanje temeljnih nalog vojaške obrambe v RS
in v tujini.
Kot zanimivost bi navedel, da je vse od druge svetovne vojne do danes ameriška vojska
še vedno edina organizacija, ki se je naučila, kako preizkušati svoje odločitve o
imenovanju častnikov. Poveljstvo vojske ZDA namreč najprej pretehta, kaj pričakuje od
visokih častnikov, še preden jih imenuje na ključne položaje. Nato po določenem obdobju
primerja njihovo uspešnost s temi pričakovanji. Navsezadnje pa svoj proces izbiranja
poveljnikov tudi nenehno ocenjuje, tako da analizira tako uspešna kot neuspešna
imenovanja (Drucker, 2001).
4.7.9 STATUSNE ZADEVE TER CELOSTNA SKRB ZA PRIPADNIKE SV
Statusne zadeve ter celostna skrb za pripadnika SV, se ne uresničujejo redno, ampak le
kot občasne akcije. Te se nanašajo najprej na spremljanje in analizo stanovanjskih
vprašanj, prevozov, napredovanj v plačilne razrede, podeljevanja činov in
poviševanja vojaških oseb. Sledi zbiranje podatkov in priprava dokumentacije za
izvajanje različnih socialnih, zdravstvenih, potreb po vrtcih, zavarovalniških,
nezgodnih in podobnih dejavnosti. Pri tem je treba upoštevati uveljavljanje
nezgodnih zavarovanj, določanje dodatnih dni letnega dopusta, prošnje za
stanovanja, napotitve na redne in izredne zdravstvene preglede itn. Po vsem tem
pa je na vrsti seznanjanje pripravnikov in novo zaposlenih s hišnim redom enot in
poveljstev ter drugimi internimi predpisi.
Celostna skrb je usmerjena v zagotavljanje pogojev za razvoj in krepitev profesionalizacije
SV. Njen cilj je zagotavljanje dobrega počutja pripadnikov pri opravljanju vojaške službe
in drugih nalog doma in v tujini. Delodajalec mora ustvariti razmere za dobro
organizacijsko kulturo, delovno in družinsko klimo v delovnem in prostem času.
Delodajalec je odgovoren za razvoj sistema področja celostne skrbi, za načrtovanje
programov celostne skrbi za pripadnike SV, njihove družinske člane in za nekdanje
pripadnike SV ter njihove družinske člane na področjih, ki so z zakonom predpisani.
4.7.10 VARSTVO PRI DELU
Obstaja le navidezno, ker za to ni ustrezne organizacije v SV. Je sicer centralno
organizirano v UPKZ in v izpostavah v enotah, vendar ne deluje organizacijsko, saj bi
morala biti pred tem narejena ocena tveganja. Poleg nje bi morali izvajati tudi
načrtovanje, usmerjanje in nadzor ukrepov za varstvo pri delu ter varstvo pred požari.
Formacijska dolžnost oziroma delovno mesto ali delovno področje mora zagotoviti take
delovne pogoje, varnostne ukrepe in okolje, da varujejo delavce v pogledu njihovega
zdravja, ohranjujejo njihovo delovno zmožnost in zagotavljajo osebno varnost pri delu.
Pomembno bi bilo tudi sprotno vodenje in ažuriranje evidence zaposlenih s strokovnim
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izpitom iz varstva pri delu, in sicer zaradi operativnih kadrovskih nalog in napotitev na
šolanje ter izpite.

4.8 SISTEMSKO UREJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA KADROV
Sistemsko urejanje strokovnega razvoja kadrov pomeni postavitev sistema strokovnega
razvoja kadrov in priprave za operativno aplikacijo sistema. Razvoj kadrov je premišljeno
urejen proces obravnave kadrovskih postopkov za dosego strokovnega, delovnega in
osebnostnega razvoja zaposlenih. Nanaša se na pridobivanje znanja, sposobnosti in
vedenja, ki bodo zaposlenim pomagali, da lahko uspešno opravljajo zahtevne naloge in se
hitro prilagajajo spremembam v SV. Delovanje tega sistema je aktualna naloga, ki se ji ne
da izogniti. Vanjo se uvrščata tudi spremljanje in nadzor aplikacije ter uresničevanja
sistema.
Vzpostavitev razvoja kadrov je povezana z optimalno izrabo strokovnih in delovnih
zmožnosti zaposlenih. Za ugotavljanje, izbiro in presojo teh pa je treba zahteve vgraditi že
v samo sistemizacijo delovnih mest.

4.9 PRIPRAVA PROGNOZ IN ANALIZ KADROVSKEGA RAZVOJA
Najprej mora biti opravljena analiza resničnega stanja, ki ji sledijo načrtovanje globalnega
razvoja in priprava ter izdelava delnih načrtov in napovedi. Vsekakor je pomembno
spremljanje globalnega načrta razvoja, prav tako pa tudi spremljanje in korekcijsko
usmerjanje delnih načrtov. Brez spremljave in analize napovedi ter korekcije globalnega in
delnih načrtov ni mogoče pripraviti napovedi ter opraviti analize kadrovskega razvoja. To
področje bi moralo biti za SV aktualna naloga, saj je treba odpraviti subjektivnost
napovedovanja in njegove razlage.
Tako je treba določiti sposobnosti potencialnega nosilca formacijske dolžnosti oziroma
delovnega področja, to je njegovo znanje, zmožnosti, interese, motive. Dejstvo je, da se
ljudje razlikujejo po svojih psihofizičnih in osebnostnih lastnostih, kar seveda pomembno
vpliva na izbor in uspeh pri delu. Formacijska dolžnost, ki je oblikovana tako, da stimulira
izkazovanje oziroma uveljavljanje takšnih sposobnosti pri njenem izvajalcu, odkriva
talente, kompetence, ki so sposobni delo inovirati, ga dobro in učinkovito opraviti,
dosegati pričakovane rezultate in tako pripomoči k uspešnosti celotne organizacije. Pri
tako oblikovanih formacijskih dolžnostih oziroma delovnih področjih se pokažejo
sposobnosti delavca za izbiro na zahtevnejša strokovna in vodstvena dela. To pa daje
hkrati tudi priložnost za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj.
Že v dispoziciji sem nakazal težavo, ki lahko nastane, ko takšnih analiz ni ali pa se
aktivnosti opravljajo po ustaljenem načinu in se koncept oboroženih sil gradi ad hoc s
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pogovori v pisarnah in nerealnimi željami. Zelo verjetno je, da bo nastala razlika med
resničnimi in ciljnimi oboroženimi silami. Če se je nekoč poveljnik sam brez pomoči štaba
se lahko odločal o izvedbi nalog, je to sedaj nemogoče brez strokovnih služb štaba
(Tanasković, 1972). S takšnim pristopom bi dobili »improvizirane oborožene sile«, ki bi
bile podvržene pogostim reorganizacijam, z vsemi negativnimi posledicami tako v pogledu
bojne pripravljenosti kot tudi pripravljenosti oboroženih sil za vodenje oboroženega boja,
kar je temeljni smisel in namen obstoja oboroženih sil.

4.10 NAČRTOVANJE RAZVOJA IN PRIPRAVA ANALIZ KADROVSKIH
POTENCIALOV IN SISTEMOV
Razvijanje najprimernejših kadrovskih tehnik in metod zahteva projektiranje in
usmerjanje razvoja kadrov, njihove karierne poti, predvsem pa sodelovanje pri
izboru in usmerjanju. Zavedati se moramo, da je razvoj kadrov premišljeno urejen
proces obravnave kadrovskih postopkov za dosego strokovnega, delovnega in
osebnostnega razvoja zaposlenih. Sprejemanje pravilnih odločitev o ljudeh je odločilno za
organizacijo. Pomagamo si lahko s projektiranjem in usmerjanjem informacijskega
sistema pri oblikovanju in usklajevanju mirnodobnih formacij SV. SV mora imeti
en povezan informacijski sistem. Ta sistem mora omogočiti sprejemanje poslovne
diagnoze, poslovne strategije in poslovnih odločitev. To je nov in zelo drugačen
pogled na pomen in namen informacij, ki se uporabijo za utemeljitev delovanja v
prihodnosti in ne za razčlenjevanje tega, kar se je zgodilo v preteklosti. Nato
sledijo priprava in ažuriranje kataloga dolžnosti ter analiza notranjih in zunanjih
kadrovskih virov. Nujni sta priprava in postavitev sistema za voden in usmerjen
razvoj kadrov, in sicer zaradi optimalne uskladitve načrtov razvoja kadrov ter
strategije razvoja SV, pa tudi načrtovanja potrebnih korektivnih ukrepov. Pri
oblikovanju formacijskih dolžnosti kreativnega tipa, moramo v prihodnje izhajati iz
procesnega modela organizacije SV na najvišji ravni.

4.11 NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJA
Za razvoj SV je zelo pomembno, da ima dober izobraževalni sistem. Izobraževanje se
znotraj SV povezuje domala z vsemi področji, zlasti ko gre za ugotavljanje potreb po
izobraževanju, planiranju in programiranju izobraževanja in usposabljanja, pripravi in
izvedbi izobraževanja, vrednotenju izobraževanja in podobno. Izobraževanje je
dolgotrajen in načrtovan proces razvijanja posameznikovih znanj. Izobrazba oziroma
znanje je ključni dejavnik uspešnosti na vseh ravneh družbenega sistema, tako tudi za SV.
Po drugi plati pa je vezano izobraževanje tudi na ustanove izven SV (doma in v tujini). Te
povezave so prisotne in zanimive zlasti glede na zadovoljevanje oziroma izpopolnjevanje
potrebnih pogojev za napredovanja, pridobivanje novih znanj povezanih z obstoječimi
novimi orožji, opremo ali postopki dela, iskanje skupnih in racionalnih rešitev pri
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izobraževanju, izvajanje zahtevnejših specialnih oblik izobraževanja in uvajanje novih
tehnologij izobraževanja. Ključni dejavnik uspeha SV so njeni pripadniki, ki s svojim
znanjem predstavljajo človeški kapital.
Izkušnje so že davno potrdile, da so uspehi v kriznih razmerah, še bolj pa v vojni,
sorazmerni s sposobnostmi častnikov, ki poveljujejo enotam. To pomeni, da častniki ne
morejo doseči uspeha v boju s »čarobno paličico« svojega talenta, če se ne usposobijo in
ne pridobijo dovolj izkušenj v svoji karierni poti. Zavedati se moramo, da častnika
oziroma profesionalca, ki obvladuje vsa specialistična znanja in pripadajoče veščine, ki jih
profesionalec mora imeti, ne moremo dobiti na trgu dela. To vedenje je pomembno, saj
neposredno vpliva na učinkovitost zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije in
uveljavljanja ter obrambe njenih interesov v mednarodni skupnosti.
Oborožene sile spadajo v tiste družbene organizacije, ki imajo v odnosu do drugih
organizacij svoje specifičnosti. Izvršujejo posebne naloge, v posebnih pogojih in zaradi
tega morajo organizirati svoje življenje in delo v skladu s temi pogoji in nalogami. To je
razlog, zaradi katerega so v odnosu do drugih družbenih organizacij v OS nastale velike
razlike v sistemu izobraževanja in usposabljanja (Tankosić in Vukadinović, 1981, str. 4950).
SV in MO so negotova naslednja stanja (vir lasten):
− V preteklosti se od vojaka oziroma častnika ni zahtevalo veliko znanja. Za vojaka je
bilo važno, da se je znal premikati po bojišču, od častnika pa, da je znal
poveljevati vojaku, enoti v napadu ali obrambi.
− SV je doslej uporabljala informacijsko tehnologijo za optimiziranje delovnega
mesta in povezav med delovnimi mesti, procesi so se organizirali okoli tehnoloških
dosežkov, ne pa okoli ljudi in njihovega znanja.
− Z vstopom v Nato in EU se SV povezuje v bilateralne in multilateralne enote, zato
se mora prilagajati potrebam okolja. Sodobni menedžment MO in SV mora
obvladati komuniciranje, aktivno mora iskati možnosti in priložnosti, premišljeno
tvegati ter uvajati spremembe in izboljšave. Menedžment SV se mora seznaniti z
novostmi in spremembami obrambnega sistema, ki jih prinašajo povezave,
poskrbeti za ustrezna znanja pripadnikov SV.
− Z globalizacijo vojaškega prostora, z uvajanjem novih izpopolnjenih oborožitvenih
sistemov, vojaških sporočilnih sistemov, tudi povezav z Natom, s sistemom
poveljevanja in kontrole, ki na taktični ravni zagotavlja skupno sliko bojišča, prikaz
lastnih sil in sistem identifikacije. Zaradi vsega tega se v SV povečuje potreba po
visoko izobraženih in dobro usposobljenih oziroma izurjenih pripadnikih SV, ki so
sposobni kreativno, timsko delati, se hitro prilagajati na bojišču in sprejemati bojne
odločitve glede na položaj posameznika ali enote v boju.
Izobraževanje in usposabljanje posameznikov predstavlja pripravo pripadnikov SV za
opravljanje novih dolžnosti na katere bodo razporejeni in za izboljšanje kvalitete
opravljanja delovnih nalog na delovnem mestu, tako v vojni kot v miru. Usposabljanje
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zagotavlja kontinuirano pridobivanje vojaških poklicnih kvalifikacij, dopolnjevanje znanj in
obvladovanje veščin ter ohranjanje in razvijanje sposobnosti za opravljanje vojaške
dolžnosti. Vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje častnikov, podčastnikov,
vojakov, vojaških uslužbencev in civilnih oseb v SV se sedaj izvaja predvsem v sklopu
vojaškega šolstva v PDRIU.
S pravilno oblikovanim in organiziranim sistemom napredovanja kadrov, pa tudi z ustrezno
izobraženostjo in usposobljenostjo za opravljanje nalog, bo mogoče doseči tisto stopnjo,
ki bo omogočala preglednost kadrovske problematike, pa tudi najmočnejšo oviro pred
kvarnim subjektivnim odločanjem. V nadaljevanju bo potrebna želja po produktni
zaposlitvi, po primerni uporabi znanja, uveljavljanju sposobnosti in potencialov, seveda na
podlagi načrtovanih dejavnosti. Kakovost sistema se bo zagotavljala tudi z obvladovanjem
njegovih elementov, kot so: izobraževanje 13 , vzgoja 14 , usposabljanje 15 , objektivno in
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Definicije izobraževanja ni mogoče veliko dopolniti. Običajno se poudarja, da je zavestna
interakcija med subjektom in objektom, v kateri gre za kompleksno spreminjanje človeka in
usposabljanje za delo. V vsakodnevnem govoru pravimo, da je izobražen tisti, ki je opravil
temeljito šolanje in višjo poklicno usposabljanje ali pa pripada uglednemu stanu. V ospredju
izobraževanja so bolj njegove posledice oziroma nameni kot pa vprašanje, kaj je izobraževanje
in kako potekajo njegovi procesi. Izobraževanje naj bi
• omogočilo mladim, da kritično in samostojno osvojijo temeljna védenja, zlasti pa razvijajo
znanja, sposobnosti, spretnosti, navade in vrednote za kompetentno, odgovorno in
ustvarjalno poklicno, osebno in družbeno delovanje,
• pomagalo oblikovati razumevanje življenjskega smisla posameznika ter skupnosti,
razumevanje sveta in življenja sploh, s kritično izraženim in odgovornim odnosom do
odtujevanja oziroma heteronomnosti na socialnem, ekonomskem, znanstvenem in
kulturnem področju,
• razvijalo kulturne načine življenja, vedenja in dela, strpnost in demokratičnost do
kakršnekoli drugačnosti,
• podpiralo odgovorno uresničevanje človeka kot socialnega in osebnega, racionalnega in
vrednotnega bitja v določeni zgodovinski situaciji (Strmčnik, 2001, str. 67-68).
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Čeprav vzgoje in izobraževanja v praksi ni mogoče ločevati, saj je težišče zdaj na enem zdaj na
drugem, pa so med njima na teoretični ravni v posameznostih, zlasti v ciljih in metodičnih
pogledih, vendarle precejšnje razlike. Didaktiki, tudi Šilih (1961, str. 14), jih vidijo predvsem v
naslednjem:
• človek se izobražuje tako dolgo, kot živi, vzgoja pa je praviloma sklenjena, ko človek
odraste, zato je vzgajanje odraslih težavnejše;
• težišče vzgoje je predvsem v družini, izobraževanja pa v posebnih institucijah;
• pri vzgoji gre predvsem za vrednote, pri izobraževanju pa za znanstvena spoznanja;
• izobraževanje je praviloma samoodločujoče, vzgoja je pogosteje od zunaj vrinjena in
vodena;
• izobraževanje sledi interesom posameznika kot vzgoja;
• izobraževanje je manj podvrženo ponarejanju in dogmatiziranju kot vzgoja;
• pri izobraževanju so posredniki učne vsebine, pri vzgoji je najpomembnejši vzgled;
• izobraževanje meri predvsem na razum, vzgajanje na čustva;
• izobraževanje ima več značilnosti dela, katerega rezultati so prej vidni kot pri vzgoji;
• za razliko od vzgoje, ki je namenjena množicam, zveni pojem izobraževanja nekoliko
elitarno, kdor da kaj nase, se raje kot z vzgojenostjo ponaša z izobraženostjo;
• izobraževanje je bolj v ospredju in razdejano, npr. izobraževalno načrtovanje,
izobraževalna ekonomija, izobraževalna politika, izobraževanje odraslih, starejših ipd.;
• za razliko od vzgoje, ki v bistvu izraža odnose moči, tudi represivne, med ljudmi, zlasti
odraslih nad mladimi, pojem izobraževanja teh odnosov ne implementira.
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stimulativno evidentiranje, predlaganje, zaposlovanje, spremljanje, ocenjevanje, in z
določanjem nosilcev konkretnih nalog. S tem, ko postavljamo podlage SV, kot stalno
učeče se organizacije, odpira SV prostor novi disciplini, ki želi raziskati in pojasniti najbolj
uspešne izkušnje ustvarjanja, širjenja in uporabe znanja. Kot smo že v uvodu zapisali, se
ta disciplina predstavlja s skupnim imenom upravljanje znanja.
Center za usposabljanje pripravi novo zaposlenega pripadnika SV na obvladovanje
osnovnih vojaških veščin. Te dejavnosti centra so vezane na izobraževanje iz dela in ob
njem, funkcionalno usposabljanje doma in v tujini, redno športno vadbo, pohode in
vojaška tekmovanja, programe vojaških šol ter delovanje Centra za usposabljanje.
Izobraževanje in usposabljaje je namenjeno stalni sestavi SV, vojni sestavi in vojakom na
prostovoljnem služenju vojaškega roka in sicer tako znotraj SV, kot zunaj SV na ozemlju
RS in v tujini.

4.12 NADZOR IN ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Analiza potreb po izobraževanju, uspešnosti oblik izobraževanja in usposabljanja zahteva
strokovni nadzor uresničevanja načrtov in programov izobraževanja glede na realizacijo,
uspešnost slušateljev, uspešnosti predavateljev in inštruktorjev, opravljene predpisane
vsebine in finančne pokazatelje. S strokovnimi nadzori in analizami se prispeva k dvigu
kakovosti vseh zgoraj navedenih elementov procesa izobraževanja in usposabljanja ter k
večji storilnosti vseh udeležencev procesa. Prispeva tudi k izboljšanju organiziranja in
organizacije izobraževanja, postavitvi in dvigu standardov ter predpisov s tega področja.
Nadziranje je v bistvu merjenje ali vsaj zanesljivo ocenjevanje uspešnosti organizacije,
enote, skupine, posameznika. Merjenje je predpogoj za učinkovito obvladovanje, za
menedžment. Če so cilji stvarni in je merjenje kakovostno, pošteno, deluje spodbudno na
sodelavce. Tekmovanje in zadovoljstvo zaradi dosežkov je globoko v večini ljudi – dobri
izidi prinašajo zadovoljstvo, slabi spodbujajo kritičnost ter izboljševanje in zavzemanje za
boljše izide. To velja za objektivno merjenje, za skrbno izvedeno, pošteno ocenjevanje.
Površno in pristransko ocenjevanje seveda ne prinaša nič dobrega, saj poraja
nasprotovanje, zamero, sumničenje, potem pa izmikanje ter pretvarjanje izidov ali
razlogov zanje, skratka, nič dobrega (Tavčar, str. 51).

Te razlike nikakor niso izključujoče v tem smislu, da izobraževanje in vzgajanje ne bi moglo in
moralo potekati kar najbolj povezano (Strmčnik, 2001, str. 81-82).
15

Usposabljanje je v slovenski literaturi opisano kot proces razvijanja tistega znanja, sposobnosti in
spretnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju konkretnega dela (Možina, 1994, str. 502).
Jereb je to definicijo dopolnil tako, da usposabljanje sestavljajo načrtovani programi, namenjeni
povečanju uspešnosti posameznikov, skupin ali organizacije. Ker je večina strokovnih
izobraževalnih programov namenjena več delovnim situacijam hkrati in ne le enemu delu v
konkretnem delovnem procesu, je strokovno usposabljanje nujno nadaljevanje procesa
poklicnega izobraževanja (Jereb, 1998, str. 178).
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4.13 SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI
SLUŽBAMI TER USTANOVAMI
Brez sodelovanja z ustanovami je težko opraviti analizo procesov in uspešno sodelovati pri
notranjih in zunanjih razpisih. Pri tem je treba upoštevati, da je sodelovanje s UVZ in
drugimi organizacijskimi enotami MO ter zunanjimi izvajalci izobraževanja in usposabljanja
zelo pomembno, saj gre za vodenje in posodabljanje registra zaposlenih v MO in SV, ki
bodo sodelovali v izobraževalnem procesu. Za zaposlene v MO je pomembno vodenje
osebnih podatkov, podatkov o strokovni usposobljenosti na določenih področjih,
uspešnosti dosedanjega sodelovanja, o objavljenih strokovnih člankih, literaturi in
podobno.
Vodenje in spremljanje registra zunanjih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v SV je posebnega pomena, če želimo ohranjati in pridobivati primeren kader.

4.14 EVIDENTIRANJE IN SPREMLJANJE IZOBRAŽEVANJA
Zelo pomembno je vodenje evidenc obveznega in dopolnilnega izobraževanja ter
usposabljanja vseh zaposlenih, doma in v tujini, ter vodenje evidenc o izobraževanju
vodstvenega, vodilnega in perspektivnega kadra. Evidence nam zagotavljajo natančnost
pri izdaji in verifikaciji različnih potrdil in certifikatov ter pri pripravi podatkov za finančno
načrtovanje in nadzor izobraževanja ter usposabljanja.

74

5 OBLIKOVANJE KADROVSKEGA SISTEMA MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO IN SLOVENSKE VOJSKE

5.1 PODSISTEM ORGANIZACIJE, DOLŽNOSTI IN NAZIVOV
Temeljni cilj je urejena organizacijska struktura kadrovskega sistema, podprta s šifranti in
podatki o dolžnostih, nazivih, pogojih za opravljanje dolžnosti, pristojnostih,
odgovornostih, ugodnostih, pravicah in obveznostih.
Če hočemo doseči cilj, moramo oblikovati organizacijsko strukturo, notranjo organizacijo,
dolžnosti, formacije in sistemizacijo. Zelo pomembni so podatki o zunanjih in notranjih
organizacijskih enotah, o dolžnostih, pogojih za razporejanje, činih, VED, dopustih in
ugodnostih formacijske dolžnosti. Voditi je treba tudi delovno zgodovino razvoja dolžnosti
oziroma delovnega mesta.

5.2 PODSISTEM SPREMLJANJA KADROV
Zagotavljanje podpore z najsodobnejšo komunikacijsko in informacijsko tehnologijo
celovitemu sistemu spremljanja kadrov za načrtovanje in izvajanje kadrovske politike je
temeljni cilj v enotah SV in MO. Z njim si pomagamo pri izbiri poveljniških ter drugih
kadrov.
Temeljna naloga podsistema je vodenje kadrovskih podatkov o častnikih, podčastnikih in
vojakih, zaposlenih v SV, pa tudi o vojaških uslužbencih, poveljnikih, namestnikih
poveljnikov, kadrih z mednarodnimi izkušnjami in drugih strokovnih kadrih (po rodovih in
službah), ki so posebnega pomena. Enako velja tudi za častnike, podčastnike in vojake na
nalogah in dolžnostih v tujini. Navedeno je treba upoštevati tudi pri kandidatih za
napredovanje, priznanja, odlikovanja in nagrajencih. Ne smemo spregledati tudi civilnih
oseb, zaposlenih v SV. Voditi je treba podatke o prostih in zasedenih dolžnostih v
formacijah SV ter dolžnostih na formacijah v tujini. Vodenje podatkov o merilih za
napredovanje na delovnem mestu mora biti dosledno in objektivno ter podprto s pravili.
Podeljevanje priznanj in odlikovanj je zelo občutljivo področje, saj poseže v motivacijo,
bojno moralo in samopodobo vojaške ali civilne osebe. Napredovanje v činu je še
občutljivejša tema, saj se pogosto premalo upoštevata osebnostni in strokovni razvoj
vojaške osebe. Prav zaradi občutljivosti sta obe področji zelo pomembni in sta aktualni ter
trajni nalogi SV.
Temeljiti morata na učinkovitih odločitvah. Zavedati se moramo, da nobene druge
odločitve nimajo tako dolgoročnih posledic in nobenih drugih ni težje spreminjati. Drucker
je napisal, da vodje pogosto sprejemajo slabe odločitve o napredovanjih in zaposlovanju.
»V povprečju se le ena tretjina takšnih odločitev obnese, ena tretjina je komaj učinkovitih,
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ena tretjina pa popolnoma neprimernih. Vodje, ki sprejemajo odločitve o ljudeh, seveda
nikoli ne bodo popolni, toda morali bi se približati boljšim rezultatom, ker o nobenem
drugem menedžerskem področju ne vemo toliko, kot prav o tem« (Drucker, 2004, str.
50).
Pripravo kadrovskih načrtov bi morali računalniško preverjati, in sicer s preverjanjem
meril, ki jih izpolnjujejo zaposleni v SV. Pripraviti bi bilo treba preglede zaposlenih po
enotah SV in zaposlenih v tujini. Zelo natančni bi morali biti pregledi o poveljnikih enot in
njihovih namestnikih ter kandidatih za napredovanja na delovnem mestu, ki dobivajo
najvišja odlikovanja in priznanja. Pregledi potreb po kadrih in pregledi perspektivnih
kadrov za poveljniške dolžnosti bi morali biti pripravljeni in narejeni sproti, merila za
njihovo izpolnjevanje pa izdelana čim prej, saj se to tiče predvsem bojne pripravljenosti in
morale pripadnikov SV. Ti pregledi bodo omogočali oblikovati pregleden in kakovosten
karierni sistem, ki je prikazan v prilogah 9 in 10.
Treba je računalniško izpisati sklepe, odločbe, ukaze in druge morebitne akte kadrovske
narave. Če želimo s pomočjo evidenc računalniško izpisovati soglasja, moramo voditi
podatke o sprejetih sklepih, odločbah in drugih posamičnih aktih, kar nam omogoča hitro
izdelavo poročil po spontano specificiranih zahtevah. Prednostna naloga bo omogočala
interaktivni dostop do podatkov, selektivno po ravneh organizacijskih enot v SV,
predhodno bo opredeljevala pristojnosti poseganja oziroma dostopa do baz podatkov in
omogočala njihovo ažuriranje.

5.3 PODSISTEM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA KADROV
Kvalitetno organiziran izobraževalni sistem je zelo pomemben dejavnik, ki ustrezno vzgoji,
izobrazi, izuri in usposobi kader, ki je dejavnik, cilj in rezultat, torej bistveni sestavni del
delovanja in razvoja obrambnega sistema RS, saj je nosilec vseh zamisli in dejavnosti
delovnih procesov ter organizacijskega razvoja. Sistem bo izhajal iz temeljnih izhodišč, v
katerih bodo opredeljeni cilji, še zlasti prednostni cilji politike vzgoje in izobraževanja. Leta mora omogočati pripravo razvojnih dokumentov in načrtov. Vse delo mora sloneti na
kvalitetnih podatkih, pravočasnem pristopu, analizah in iz tega izhajajočih ukrepih ter
nadzora. Javni interes na področju izobraževanja in iz tega izvirajoča nadzorstvena
pristojnost države je področje, ki je lahko in tudi mora biti ločeno od samega procesa
izobraževanja, kot to velja za vsako drugo področje. Nadzor je oblastna funkcija,
izobraževanje pa storitvena funkcija. Kaj je javni interes na področju šolstva, določa
najvišji organ oblasti, kakšne naj bodo vsebina, kakovost in metode izobraževanja, pa je
področje pedagoških institucij, pri čemer mora imeti ustrezno vlogo tudi uporabnik
izobraževalnih storitev.
Zagotavljanje podatkov je temeljni cilj za načrtovanje oziroma programiranje, izvajanje in
spremljanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja častnikov, podčastnikov, vojakov
in vojaških uslužbencev ter civilnih oseb.
76

Temeljna naloga je delitev dela med GŠ ter med posameznimi S, G in J v SV, pa tudi
spremljanje podatkov o programih strokovnega usposabljanja, strokovnih izpitih, izpitih za
imenovanje v naziv in drugih predpisanih izpitih. K temeljnim nalogam sodi tudi
spremljanje podatkov o udeležencih, predavateljih in uspešnosti izobraževanja.
Pripravljanje pogodb je v sistemu izobraževanja bistvena naloga za izvajalce in
udeležence. Izpisovanje vabil, prijavnic, položnic, programov, spričeval in drugih listin je
pomembnejša naloga, kot se kaže.
Ne smemo spregledati spremljanja podatkov o seminarjih za poveljniški kader, kader za
delo v tujini in kader po funkcijskih področjih, prav tako pri izdelavi analiz in poročil ne
smemo podcenjevati podatkov o izvajanju programov, udeležencih in njihovi uspešnosti ali
neuspešnosti. Nujna naloga je omogočiti izvajalcem in udeležencem interaktivni vpogled v
podatke in v računalniško podprt proces usposabljanja.

5.4 PODSISTEM KADROVSKE STRUKTURE ENOT SLOVENSKE VOJSKE
Osnovna naloga je načrtovanje organizacijske strukture ter izdelava in obvladovanje
šifrantov, priprava ukrepov za uresničitev načrtovane strukture. Zagotavljanje podatkov za
analitično spremljanje razvoja kadrov in zaposlovanja je cilj glede na razvojne cilje SV in
posameznih enot. Nujno je, da spremljamo podatke o sestavi zaposlenih po enotah in po
določenih merilih. Brez obdobnih in občasnih pregledov kadrovske sestave nimamo
podatkov o številu, izobrazbeni in poklicni strukturi kadrov v SV, pa tudi interaktivni
dostop do podatkov tako ni mogoč. Pri vseh naštetih segmentih je treba izpolniti tudi
kadrovski pogoj, ki nam zagotavlja potrebno število primerno usposobljenega
kadra. Sedanji kader pa je treba pospešeno usposobiti za celovito obvladovanje
kadrovske funkcije. Višji vodstveni kader v SV mora biti predvsem usposobljen za
vodenje kadrovske politike skupaj s poslovno politiko MO in SV, medtem ko se
nižje ravni vodstvenega kadra morajo usmeriti v pridobivanje znanja za
operativne naloge ravnanja s kadrovskimi viri.

5.5 PODSISTEM PRAVNIH POSLOV
Zagotoviti moramo podlago za učinkovito pravno pomoč enotam SV ter za dograjevanje
vojaškega pravnega sistema, kar je eden izmed pomembnih ciljev. Predvsem se moramo
zavedati pomena vodenja podatkov o pravnih predpisih, tako domačih kot tujih, predvsem
iz držav, s katerimi vojaško sodelujemo pri izvrševanju sodnih odločb. Hkrati je treba
nenehno primerjati naše in tuje pravne norme za vojaško področje. Da bi to dosegli, si
moramo urediti dostop do baz podatkov pravnega značaja. Ne smemo pa prezreti tudi
interaktivnega dostopa do podatkov, zato morajo biti ažurni, tako o disciplinski kot
odškodninski odgovornosti, izbrisu idr.
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6 ZAGOTAVLJANJE RAZMER ZA RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI
VIRI

6.1

PREDLOG DELITVE DELA MED SUBJEKTI MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO IN VKLJUČEVANJE ZUNANJIH STROKOVNIH INSTITUCIJ

Za uresničitev nalog je treba, seveda različno po podsistemih, zagotoviti organizacijske,
kadrovske, informacijske in tehnološke razmere.
1. Zakonske podlage ZJU in ZObr so temelj za uresničevanje obveznosti in
odgovornosti ter pravic predstojnika. Te zakonske podlage dajejo možnost za
uvedbo vodje kadrovskega poslovanja v njegovo področje odgovornosti. Že na
začetku mora biti jasno, da s prenosom odgovornosti ne preneha odgovornost
delodajalca pri izvrševanju njegovih pravic in dolžnosti. ZJU omogoča tudi
pooblastilo drugi osebi, če to predvideva zakon. Pomembno je poudariti, da gre za
pravice in obveznosti delodajalca v zvezi z delovnopravnim statusom,
zagotavljanjem pogojev dela, plače ter drugih prejemkov. Zakon o obrambi v
poglavju, v katerem opredeljuje poklicno delo, ne govori posebej o pravicah in
obveznosti delodajalca, pač pa v poglavju o vodenju in poveljevanju, kar je skladno
s 45. členom ZObr. Ta govori o imenovanju poveljnikov in drugih vojaških oseb na
formacijske dolžnosti, daje pooblastilo načelniku GŠ, ki lahko pooblasti tudi druge
podrejene poveljnike. Če razlagamo, da sta imenovanje in razreševanje po tem
členu enaka kot razporejanje po poglavju o poklicnem delu (ZObr) in ZJU, potem
ima načelnik vlogo predstojnika, pooblaščeni poveljniki pa vlogo vodje kadrovskega
poslovanja. Lahko pa tudi trdimo, da ni tako, na kar nas navaja Navodilo o
pooblastilih za imenovanja in razrešitve v SV (Uradni list RS, št. 72/95 z dne 8. 12.
1995). Vprašljiva je tudi različna uporaba pojmov v istem zakonu (ZObr, 45. člen)
imenovanje in razreševanje; (ZObr, 93. člen) razporeditev oziroma prerazporeditev
za enako vsebino. Zadnja točka (ZObr, 45. člena) pa govori o možnosti ugovora le
po službeni poti, kar je za področje pravic in pristojnosti delodajalca po mojem
mnenju nesprejemljivo. Seveda bosta čas in število pritožb pokazala, kaj je prav,
vendar logike pri uporabi pravic in obveznosti ter prenosu pooblastil delodajalca –
ni. Zagovarjam stališče, da mora biti organizirano kadrovsko poslovanje SV skladno
z določili ZJU.
2. Pristojnosti in odgovornosti načelnika GŠ kot predstojnika organa v sestavi ter
podpora izvajanju z ustrezno organizacijo so še v popolnosti dorečene. Glede na
pristojnosti in odgovornosti in skladno z uredbo o organih v sestavi, mora imeti
načelnik GŠ svojo kadrovsko službo z vsemi funkcijami.
3. Predlog delitve:
SV mora imeti svojo kadrovsko službo. Zaradi posebnosti vojske pa potrebujemo
tudi nadzor, ki zagotavlja podatke ministru. Nadzor naj ostane na MO. Sektor za
vojaške zadeve naj skrbi za organizacijo rezervne sestave in deluje kot doslej. V
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kadrovsko službo GŠ pa se lahko vključijo tisti deli UVZ, ki delujejo kot informacijske
pisarne na Upravah za obrambo oziroma na izpostavah.

6.2

POSTAVITEV SISTEMA IN USPOSOBITEV
ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA OKOLJA

ZA

UPRAVLJANJE

Strokovno in upravno komuniciranje sta vključeni v sistem, ki ga uporabljajo GŠ
ter enote in poveljstva SV. Ta sistem deluje tudi v komuniciranju z UVZ, OVS in
VZS. Komuniciranje z javnostjo pa poteka prek zunanjih institucij, kot so
zdravstvene ustanove, Zavod za zaposlovanje, SPIZ, univerze, fakultete in šole,
izobraževalne institucije ter drugi. Načrt komuniciranja v notranjem in zunanjem
okolju je prikazan v prilogi 12.
6.2.1 PREDLOG SISTEMA V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO IN V SLOVENSKI
VOJSKI
Predlagati je treba, da se zaradi optimalnega delovanja organizacijske enote, kot
na primer UPKZ, UVZ, OVS, VZS, vključijo v kadrovski sistem MO kot podsistemi s
svojimi vizijami in nalogami. Te organizacijske enote bi sodelovale s kadrovskim
sistemom načelnika GŠ. Predlagano je, da se za subjekte v sistemu SV oblikujeta
vizija in splošni opis nalog. Subjekti so GŠ, PS, BR, B. Operativno izvajanje
kadrovske funkcije za zaposlene v štabu in poveljstvih pa je nujno zaradi zbiranja
podatkov podrejenih enot, priprave analiz, predlaganja ukrepov za izboljšanje
stanja. V podrejenih enotah se vodi kadrovska politika, s katero se zagotavlja
učinkovito opravljanje dela in kadrovska rast enot ter posameznikov, za katere se
bi morali voditi karierni načrti s podatki o posameznikovi dosedanji karieri in
usposabljanju od treh do šestih let. Poveljnik oziroma vodja NOE je odgovoren za
napredovanje svojih podrejenih do čina majorja. Za nadrejeno poveljstvo
pripravlja poročila in analize. Načelnik GŠ pa lahko za posameznika od čina
podpolkovnika, da bi vse potekalo po načelih vodenja kariernih poti in načrtovano,
imenuje Komisijo za orientacijo in selekcijo Slovenske vojske. Da bi bila navedena
dejstva razumljiva, glejte diagrame procesa v SV, ki so prikazani v prilogah 7, 13,
14, 15, 16.
6.2.2 USPOSOBITEV ZA URESNIČEVANJE KADROVSKEGA SISTEMA
Pri usposabljanju za ravnanje s človeškimi viri moramo zagotoviti znanje z različnih
področij, tako da bodo izvajalci znali odgovoriti, kako moramo urejati načrtovanje,
pridobivanje in izbiro kadrov. Prav zaradi tega so pomembna naslednja vprašanja:
–
Kakšen kader potrebujemo v SV?
–
Kako bomo kader pridobili?
–
Kako zahteven naj bo proces izbire kadra za SV?
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–

Kakšen bo postopek uvajanja novozaposlenih v SV?

Za izvajalce v kadrovskem sistemu je pomembno poznavanje razvoja
izobraževanja in usposabljanja, ki nas spodbuja, da si odgovorimo na naslednji
dve vprašanji:
–
Kakšne sposobnosti in kompetence bodo zaposleni v prihodnje potrebovali za
obvladovanje nalog na delovnem mestu?
–
Kako spodbuditi zaposlene, da bodo izpolnili zahteve, pred katere so postavljeni
pri opravljanju dolžnosti v enotah, poveljstvih in zavodih SV?
Drucker je pisal, da je George Marshall med drugo svetovno vojno izbiral poveljnika
divizije tako, da je vedno najprej proučil naravo naloge za naslednjih osemnajst mesecev
ali dve leti. Ustanoviti divizijo in jo usposobiti je ena stvar, voditi divizijo v bitki pa čisto
druga. Poveljevati diviziji, ki je doživela hud poraz, ter ji povrniti moralo in bojno moč je
spet posebna veščina.
Šibkosti človeka niso tisto, kar bi vodje najprej zanimalo. Uspešnosti ne moremo graditi na
pomanjkljivostih, temveč zgolj na prednostih. Tako Mashall kot Sloan (direktor General
motors GM) sta bila zahtevna človeka, toda oba sta vedela, da je sposobnost za
opravljanje naloge najpomembnejša. Če ta je, lahko organizacija vedno zagotovi vse
drugo, če je ni, je vse drugo brez koristi.
Če je na primer divizija potrebovala častnika za usposabljanje, je Marshall izbiral med
ljudmi, ki so rekrute preoblikovali v vojake. Možje, ki so dobro opravljali to nalogo, so po
navadi imeli resne pomanjkljivosti na drugih področjih. Eden izmed njih ni bil preveč
učinkovit kot taktični poveljnik in je bil popolnoma brezupen, ko je bilo treba pripraviti
strategijo. Drugi je bolehal za slinavko in je imel težave z mediji. Tretji je bil nečimrn,
nadut in egocentričen ter se je nenehno prepiral s svojim nadrejenim častnikom. Toda
edina stvar, ki je zanimala Marshalla, je bila, ali zna usposobiti rekrute. Če je bil odgovor
pozitiven in predvsem če je bil »tale najboljši človek za to službo«, je dobil delo (Drucker,
2004, str. 53).
Pri izbiri ljudi za svoj kabinet sta Franklin Roosevelt in Harry Truman dejala: »Kaj potem,
če imajo ljudje osebne šibkosti? Najprej mi povejte, kaj ti ljudje dobro počnejo.« Najbrž ni
naključje, da sta imela ta dva predsednika najmočnejša kabineta v ameriški zgodovini
dvajsetega stoletja (Drucker, 2004, str. 54).
Zanimiv je tudi naslednji primer, ki ga opisuje Drucker, in sicer veliki ameriški vojni heroj v
drugi svetovni vojni general George Patton. Patton je bil odličen poveljnik bojnih enot. Ko
so ga predlagali za položaj v vrhovnem poveljstvu, je general George Marshall, vrhovni
poveljnik vojaških sil ZDA – in verjetno tudi najboljši kadrovik v ameriški zgodovini –
izjavil: »Patton je najboljši podrejeni častnik, kar jih je ameriška vojska kdaj dala, hkrati
pa bi bil najslabši nadrejeni častnik.« (Drucker, 2001, str. 166)
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To so primeri, iz katerih bi se morali kadroviki, posebno pa vojaški poveljniki in drugi
vodstveni častniki, nekaj naučiti in to znanje uporabljati pri opravljanju svojih nalog.
Nagrajevanje je posebnega pomena za stimulacijo in motivacijo, zato si moramo
odgovoriti na naslednji vprašanji:
–
Kako z materialno in nematerialno stimulacijo podpirati zaposlene pri njihovem
osebnem razvoju?
–
Kakšni plačilni razredi so primerni za zahtevane naloge, ki jih morajo posamezniki
opraviti na svoji dolžnosti v enotah, poveljstvih in zavodih SV?
Ocenjevanje dela in rezultatov je zelo pomembno in občutljivo, saj si vedno znova
postavljamo vprašanja:
–
Kako motivirati in obdržati kader v potrebni »kondiciji« in kako učinkovit kader
obdržati v SV?
–
Kako pogosto ocenjevati zaposlene?
–
Ali naj ocenjujemo formalno ali neformalno?
–
Kakšne disciplinske ukrepe naj sprejmemo ob slabi izvedbi ali v neprimernem
okolju?
–
Kako naj ocenjujemo delo posameznika ali skupine v SV?

6.3 PREDLOG ORGANIZACIJE DELA PRI URESNIČEVANJU KADROVSKE
FUNKCIJE IN KADROVSKE EVIDENCE IN SISTEM KARIERNIH POTI V
SLOVENSKI VOJSKI
Kadrovsko funkcijo sestavljajo procesi oblikovanja formacij, popolnjevanja, zaposlovanja,
izobraževanja, usposabljanja, razporejanja, razvoja, motivacije in celostne oskrbe ter
drugi.
Kadrovske evidence vodimo s pomočjo kadrovskega informacijskega sistema (KADIS). Ta
sistem uporabljata tako SV kot MO.
S pravili o urejanju kariernih poti se urejajo postopki in elementi za vodenje karier
vojakov, podčastnikov, častnikov, generalov in vojaških uslužbencev ter pogoji, ki jih
morajo vojaške osebe izpolniti, da lahko kandidirajo za zasedbo delovnih mest,
opredeljenih v kariernih načrtih. Zaradi preglednosti morajo biti opredeljene vse zadeve za
projektiranje in izvajanje sistema napredovanja ter sistema razvoja kadrov v vojaškem
obrambnem sistemu. Pravila so podlaga za izdelavo izvedbenih dokumentov, s katerimi
reguliramo izvajanje in razvoj sistema.
Karierni načrt vsebuje temeljne podatke o posameznem pripadniku SV ter podatke o
njegovi dosedanji karieri in usposabljanju. Opredeljene so slabosti pripadnika SV, ki jih
mora le-ta odpraviti. Poveljnik oziroma vodja NOE nato na podlagi izkušenj in sposobnosti
podrejenega določi 3- in 6-letni cilj kariere in kompetence, ki jih mora podrejeni pridobiti,
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da bo lahko zasedel ciljno delovno mesto. Nato se opredelijo ukrepi za izboljšanje delovne
usposobljenosti in ukrepi za dosego kompetenc, ki jih je treba imeti za uspešno delo na
ciljnem delovnem mestu.
Sistem kariernih poti omogoča posamezniku vpogled v stanje njegovih kompetenc,
skupno določanje smeri delovnega razvoja in način, kako ga doseči. Načelniku
Generalštaba, Poveljnikom in kadrovskim organom sistem kariernih poti omogoča
pravočasno načrtovanje in zagotavljanje potrebnih kadrov.
Karierne poti predstavljajo temeljno orodje pri uresničevanju in odločanju v kadrovskih
postopkih vojaških oseb. Karierne poti so posebna oblika mobilnosti, ki poteka z
menjavanjem delovnih mest, ki jih opravljajo ali jih bodo opravljali pripadniki SV na višji
ali enaki ravni na poklicnih, štabnih, vodstvenih in poveljniških vlogah v vojaškem
obrambnem sistemu Republike Slovenije in je opredeljena za vse dolžnosti v formacijah
SV. Karierne poti predstavljajo strategijo za dosego cilja kariere (delovnega mesta ali
področja dela) v kariernem pasu. Karierne poti morajo biti zasnovane tako, da bo
posamezen pripadnik pridobil vse izkušnje in kompetence, potrebne za opravljanje del in
nalog na določenem delovnem mestu oziroma področju dela, kot je prikazano v prilogi 9
in 10.
Karierni pas zajema delovna mesta s podobnim položajem oziroma pristojnostmi v
hierarhiji. V Slovenski vojski imamo naslednje karierne pasove: vojaki, podčastniki, višji in
visoki podčastniki, častniki, višji častniki (varianta tudi visoki častniki – polkovnik, brigadir)
in generali. Pri vojaških uslužbencih imamo samo karierni pas nižji vojaški uslužbenci in
višji vojaški uslužbenci.
Pri kariernih poteh gre za mobilnost, v kateri perspektivni kadri prevzemajo vedno bolj
zahtevne vloge oziroma so usposobljeni za prevzemanje vedno bolj zahtevnih nalog v
strokovni, poveljniški, vodstveni in/ali upravni hierarhiji. Za perspektivni kader se štejejo
tisti pripadniki SV, ki imajo visoko razvite kompetence za opravljanje dela, so zelo
motivirani in dosegajo visoko delovno uspešnost ter so predvideni za opravljanje zelo
zahtevnih del in nalog.
Karierna pot ne zagotavlja mobilnosti, temveč jo le omogoča. Uresničevanje sistema
poklicnih poti je odvisno od vseh, ki so vanj vključeni (poveljujočih na vseh ravneh kot
načrtovalcev, usmerjevalcev in ocenjevalcev ter podrejenih kot izvajalcev in izvrševalcev
ciljev in nalog).
Sistem zagotavlja vsem zaposlenim na karierni poti enake možnosti, napredovanje pa je
odvisno od kadrovskih potreb in izpolnjevanja predpisanih pogojev oziroma kriterijev.
Sistem kariernih poti vključuje tudi možnost stagnacije na določeni dolžnosti in celo
nazadovanje. To je povezano s posameznikovim doseganjem rezultatov, odnosom do dela
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in od morebitnih kršitev, ki lahko privedejo tudi do odvzema čina in/ali razporeditve na
manj zahtevno dolžnost.
Namen postavljanja sistema kariernih poti v SV je zadostiti potrebam po ustreznem
motivacijsko usmerjenem načinu delovanja in primerljivosti z drugimi vojskami. Pri
izvajanju kadrovskega menedžmenta se oblikuje organiziran sistem napredovanja kadrov,
v katerem zaposleni z menjavanjem delovnih, poklicnih, vodstvenih, upravnih in
poveljniških vlog prevzemajo praviloma vedno zahtevnejše dolžnosti v rodu ali službi ter v
štabni (poslovni), vodstveni ali poveljniški hierarhiji. Tako razdelimo v naslednje stebre
kariernih poti:
− poveljniški steber,
− štabni steber,
− strokovno-specialistični steber.
Poveljniški steber je steber, ki po hierarhiji opredeljuje poveljniške ter druge vodstvene
dolžnosti. Štabni steber opredeljuje po hierarhiji štabne dolžnosti. Strokovni specialistični
steber pa opredeljuje strokovno-specialistična delovna mesta. Vsak pripadnik stalne in
pogodbene sestave SV je vključen v enega od kariernih stebrov (prilogi 9 in 10).
S pravili o poklicni poti definiramo vse elemente, postopke in procese, ki so potrebni za
izvajanje sistema ali podpirajo kadrovsko mobilnost (izobraževanje in usposabljanje,
delovne izkušnje, osebnosti in profesionalni razvoj) na notranjem trgu delovne sile.
Cilj pravil je definiranje skupnih zahtev sistema napredovanja in sistema razvoja ter
določanje standardov, načel, navodil in predpisov za delovanje sistema.
Med načeli najpomembnejše načelo transparentnosti in javnosti opredeljuje, da je sistem
kariernih poti javen, pregleden ter dostopen vsem zaposlenim, naslednje je načelo
zagotavljanja enakih možnosti, ki omogoča, da sistem kariernih poti daje vsakemu
posamezniku v izhodišču enake pogoje in možnosti ob upoštevanju predpisanih pogojev
za zasedbo posameznega delovnega mesta. Nič manj ni pomembno načelo strokovnega
razvoja, ki pomeni, da sistem kariernih poti usmerja razvoj pripadnikov SV z
izobraževanjem, z izbiro poklica, z izbiro delovnega mesta, z usposabljanjem in s
strokovnim izpopolnjevanjem, ki zagotavljajo posameznikovo napredovanje pri delu. Zelo
pomembno je načelo postopnosti, saj omogoča sistemu kariernih poti, da opredeli
načrtovano zaporedje delovnih mest, ki vključujejo elemente napredovanja,
samouresničevanja in osebnega razvoja vsakega posameznika v določenem času.
Pripadnike SV lahko povišamo samo v neposredno višji čin. Nazadnje je še načelo
hierarhije, ki pomeni, da sistem omogoča organizirane prehode med dolžnostmi in ravnmi.
Dolžnosti ni mogoče poljubno menjavati izven kariernih stebrov, poklicnih podskupin,
področnih skupin in enot področnih skupin. Ni možno preskakovati ravni v področni
skupini. Smeri napredovanja so lahko vertikalne, horizontalne in prečne.
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Cilj ureditve sistema je uvesti motivacijsko primeren, pregleden, pošten ter primerljiv
proces, ki bo pripomogel k učinkovitemu ter kakovostnemu upravljanju kadrov.
Načelnik GŠ lahko, da bi vse potekalo po zgoraj navedenih načelih in načrtovano, imenuje
Komisijo za orientacijo in selekcijo Slovenske vojske. Komisija bi izvaja selekcijo in
orientacijo podpolkovnikov, polkovnikov, brigadirjev in generalov ter primerljivih razredov
vojaških uslužbencev ter visokih podčastnikov. Komisija je organ NGŠ, ki je namenjen
strokovnemu usmerjanju pripadnikov SV za delo na posamezna delovna področja.
Sistem napredovanja mora biti javen, pregleden in znan vsem zaposlenim. Vsak zaposleni
ve dokaj natančno, katere poti napredovanja v poveljniški ali štabni hierarhiji so mu
odprte, katere pogoje mora izpolnjevati zanj. Tako tudi ve, kako hitro bo lahko napredoval
in kakšne pristojnosti, odgovornosti ter motivacijski dejavniki so povezani z njegovim
osebnim razvojem.
S sistemom napredovanja razporedimo posamezne vloge tako, da se zagotovi učinkovito
uresničevanje ciljev SV in da so hkrati kar najbolj zastopani tudi interesi posameznika.
Sistem sam po sebi napredovanja ne zagotavlja, temveč ga vsem zaposlenim le omogoča.
Pogoji za napredovanje se dosežejo z osebnim razvojem.
So pa tako imenovani karierni žepi, saj OS potrebujejo tudi določeno število izkušenih
častnikov – praktikov na vseh ravneh poveljevanja. Vsi častniki niso sposobni opravljati
nalog nad činom stotnik. Največ častnikov v OS ima čin stotnik in je prav, da imajo neko
možnost napredovanja, tudi tisti, ki bodo v tem činu ostali.
Definicija čina stotnik lahko razumemo, da ga ima oseba, ki zelo dobro obvlada operativne
štabne postopke, vrhunsko obvlada posamezno rodovsko ali logistično področje in po
potrebi suvereno vodi četo oziroma samostojno četo, nima pa potencialov ali možnosti za
opravljene nalog v okviru višjih činov.
Dolžnosti v sistemu (delovne vloge) so po poklicih (vojaških in splošnih) razvrščene v
hierarhično zaporedje po ravneh, ki so opredeljene glede na zahtevnost dolžnosti in
omogočajo enotno poveljevanje.
Delovne vloge (dolžnosti) lahko opravljajo le osebe z zahtevanimi poklici in drugimi v
formacijah in opisih dolžnosti zahtevanimi kadrovskimi elementi.
Poklic lahko posameznik pridobi v rednem šolskem sistemu, v kombiniranem sistemu
rednega in vojaškega šolstva (vključevanje vojaških modulov v redne programe) ali
izključno v vojaškem šolstvu doma oziroma v tujini, ki je prikazano v prilogi 8, 8a in 8b.
S sistemom mora biti zagotovljeno toliko ravni opravljanja nalog, da je omogočeno
smiselno napredovanje skozi vso kariero v SV ter preostalem delu obrambnega oziroma
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varnostnega sistema Republike Slovenije. Sistem omogoča organizirane prehode med
dolžnostmi in ravnmi. Dolžnosti ni mogoče poljubno menjavati zunaj poklicnih podskupin,
področnih skupin in enot področnih skupin. Nikakor pa ni mogoče preskakovati ravni v
področni skupini. Smeri napredovanja so lahko vertikalne, horizontalne in prečne.
Kot je zgoraj navedeno, lahko vojaške osebe na dolžnostih napredujejo horizontalno,
vertikalno ali prečno. Horizontalno napredujejo osebe, ki se premeščajo z ene dolžnosti
istega čina na drugo dolžnost istega čina. Horizontalno napredovanje ni povezano s
pridobitvijo višjega čina ali razreda. Vertikalno napredujejo osebe, ki napredujejo po
hierarhični lestvici. Napredovanje je odvisno od ustrezne strokovne izobrazbe in izkušenj
ter pridobljenih voditeljskih ali menedžerskih kompetenc. Vertikalno napredujejo
perspektivni kadri. Prečno napredujejo osebe, ki napredujejo iz poveljniško operativnega
stebra v drug steber.
Čin v sistemu poklicnih poti določa stopnjo v vojaški hierarhiji, na kateri je posamezna
oseba, in se podeljuje skladno z izpolnjevanjem pogojev vsem pripadnikom oboroženih sil
na vojaški dolžnosti.
Brez izpolnjevanja predpisanih pogojev napredovanje po navadi ni mogoče razen
podelitev čina po diskrecijski pravici ministra za obrambo. Če se kljub temu zgodi, je treba
določiti roke, v katerih morajo biti pogoji izpolnjeni. Roki so obvezujoči za posameznika in
delodajalca.
Za uspešno postavitev sistema karierne poti je ob organizacijski in kadrološki znanosti
treba upoštevati normativne podlage: Zakon o obrambi, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Uredbo o činih in poviševanju v SV, Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih delavcev MORS in organov v sestavi, Pravilnik o napredovanju
na delovnem mestu, Kolektivno pogodbo za negospodarstvo, Obrambno strategijo,
Vojaško obrambno strategijo, Vojaško doktrino, izobraževanje in usposabljanje
podčastnikov in častnikov za SV, formacije, kadrovsko politiko, razvojne planske
dokumente, službene pogovore, službene ocene z elementi, kot so ocene usposobljenosti
za opravljanje vojaških dolžnostih in ocena uspešnosti opravljanja vojaških dolžnosti,
standardni operativni postopki za procese in dele procesov, ki se izvajajo v sistemu
poklicnih poti (pravilniki, navodila, drugi predpisi, pisni ukazi).
Koncept kariernih poti sloni na treh stebrih razvoja (uravnavanje številčnega stanja, razvoj
kariere ter uvajanje, spremljanje in selekcija), ki je neločljivo povezan z delovanjem in
razvojem SV. Opredeljuje ga naslednje:
Sistem napredovanja sloni na treh stebrih (Primožič, 2007b, str. 83) :
a) splošna strokovnost
–
strokovno znanje,
–
teoretična in praktična znanaj,
–
posebno znanje,
–
strokovna izobrazba.
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b) vojaška strokovna usposobljenost
–
vojaška osnovna usposobljenost,
–
vojaška specialistična usposobljenost in
–
vojaško dopolnilna usposobljenost.
c) delovne izkušnje in delovni rezultati
–
delovna doba,
–
načelo senioritete.
Element, ki kot orodje povezuje vse tri stebre, sta letni pogovor in službena ocena, s
katerima pridobivamo podatke o delovnih rezultatih, rezultatih izobraževanja in
usposabljanja, odnosu do dela in sodelavcev ter sposobnostih vodenja in poveljevanja.
Kot zunanji izraz razvojne stopnje na poklicni poti je uporabljen čin, ki se pridobi z
izpolnitvijo zahtev iz vseh treh stebrov.
Razvojno stopnjo, opredeljeno z nalogami, ki jih je posameznik zmožen opravljati po
izpolnitvi zahtevanih pogojev, določa tudi naziv dolžnosti.
Koncept kariernih poti je opredeljen z normativnimi akti in planskimi dokumenti, v katerih
so predstavljena temeljna izhodišča za oblikovanje sistema ter prednostni cilji kadrovske
politike za izvajanje sistema.
Temeljni nosilci oblikovanja poklicne poti so opredeljene poklicne zahteve z vsemi
kadrovskimi elementi (strokovna izobrazba, vojaška strokovna in specialistična izobrazba,
delovne izkušnje, vojaške vaje, potreben odnos do dela in doseganje delovnih rezultatov,
sposobnost vodenja in poveljevanja, starost, spol), katalogi potrebnih znanj za poklicne
skupine ter standardi znanj za doseganje opredeljenih ciljev poklicnih skupin po ravneh.
Razvojni planski dokumenti (letni, srednjeročni in dolgoročni) so narejeni zlasti z vidika
potrebnega števila kadrov, strokovne izobrazbe, vojaške strokovne in specialistične
izobrazbe, delovnih izkušenj ter posebnih pogojev za posamezne ravni na poklicni poti
oziroma za posamezno dolžnost.
Razviti sistem napredovanja in razvoj kadrov ter upravljanja znanja mora omogočati
razporejanje pripadnikov SV skladno z njihovim znanjem, sposobnostmi in kompetencami.
Načrt izobraževanja in usposabljanja zagotavlja delovanje sistema SV in omogoča sprotno
pridobivanje in dopolnjevanje znanja ter usposobljenosti pripadnikov SV.
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7 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA OS ZDA, OS
KRALJEVINE
BELGIJE,
KRALJEVINE
ŠVEDSKE
IN
REPUBLIKE HRVAŠKE

7.1 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Sistem izobraževanja častnikov je v mnogih pogledih konceptualno primerljiv z našim
ugotavlja Zabukovec, je pa tudi pred koncem preoblikovanja, in si ga bomo podrobneje
ogledali. Sistem je zanimiv tudi zaradi tega, ker se prilagaja potrebam preoblikovane
armade, podobno torej kot v Slovenski vojski, ki končuje preoblikovanje v moderno
poklicno vojsko.
Sistem izobraževanja častnikov v ZDA lahko vsi zainteresirani kandidati, ko le-ti
izpolnjujejo vstopne standarde, postanejo vojaški častniki na naslednjih pet načinov
(Kotnik, 2008, str. 91):
1. Šola za usposabljanje rezervnih častnikov (ROTC - Reserve Officer Training
Corps)16,
2. Šola za častniške kandidate (OCS - Officer Candidate School in OTS - Officer
Training School (slednja samo za VL))17,
3. Zvezne akademije zvrsti (Federal Service Academies)18,
4. Neposredno napredovani častniki (DCOs - Direct Commission Officers)19,
5. Napredovani na bojišču20.
Sistem izobraževanja častnikov v ZDA, programi in izvajalci oziroma vojaške šole so
opredeljeni v aktu CJCS 1800.01B – Officer Professional Military Educational Policy.
Sistem je prilagojen potrebam in organizaciji ameriške vojske. V tem dokumentu se
izobraževanje častnikov v ZDA deli na pet stopenj, in sicer (Zabukovec, 2008, str. 142):
16

Enote ROTC so oblikovane na okoli 540 visokih šolah in univerzah v ZDA, od teh okoli 270 enot
izvaja program kopenske vojske (KoV), 130 enot program vojne mornarice (VM) in 140 enot
program vojnega letalstva (VL). Obalna straža ZDA (US Coast Guard) ne uporablja tega načina.
17
V Šoli za častniške kandidate civilisti in vojaško osebje pridobivajo vojaška in vodstvena znanja,
ki so nujno potrebna za opravljanje častniške službe. Takšno izobraževanje in usposabljanje
poznajo tudi v drugih državah, praviloma pa je krajše od enega leta (v ZDA od 10 do 17 tednov).
18
United States Military Academy at West Point, New York, ustanovljena 1802; United States Naval
Academy at Annapolis, Maryland, ustanovljena 1845; United States Air Force Academy at Colorado
Springs, Colorado, ustanovljena 1954; United States Coast Guard Academy at New London,
Connecticut, ustanovljena 1876; United States Merchant Marine Academy at Kings Point, New York,
ustanovljena 1942.
19
Civilisti, ki imajo posebna znanja in veščine, ki so zelo pomembne za učinkovito delovanje
vojaške organizacije, so lahko napredovani v častnike neposredno. Gre predvsem za strokovnjake s
področja prava, zdravstva (zdravniki, zobozdravniki, diplomirane medicinske sestre in diplomirani
zdravstveni delavci), obveščevalnih služb, oskrbe, logistike in transporta, različni inženirji,
duhovniki, psihologi ... V Korpusu marincev napredovanje na ta način ni možno,
20
Zelo redek način napredovanja, ki je rezerviran za izjemno sposobne in zavzete pripadnike KOV,
ki se izkažejo na bojišču; v VL in VM tega načina ne uporabljajo. Po vietnamski vojni še ni bilo
podobnih napredovanj.
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izobraževanje pred promocijo v častniški stan,
osnovno (Primary),
vmesno (Intermediate),
višje (Senior),
za generale (General/Flag Officer).

V dokumentu so opredeljene tudi vse šole oziroma programi, ki se izvajajo na posameznih
stopnjah, ciljna skupina častnikov ter raven, za katero se šolajo, vključno z opisom vsebin
in ciljev, ki naj jih šolanje na posameznih stopnjah doseže.
7.1.1

OSNOVNO TEMELJNO VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
(PRIMARY – BASIC)

Preden so kandidati sprejeti v častniški stan, morajo opraviti Temeljni voditeljski tečaj za
častnike (Basic Officer Leader Course - BOLC). BOLC je razdeljen na tri stopnje z
poenotenimi vsebinami: (BOLC I) pred promoviranjem v častniški čin, na začetno
»izkušnjo« taktičnega vodenja (BOLC II) in na rodovsko/taktično usposabljanje (BOLC
III). Stopnjo BOLC I program je za vse izvajalce (ne glede na rod) enak, tako da lahko
zagotavljajo enake standarde znanja in usposobljenosti ter želene lastnosti vsem
častniškim kandidatom. Takoj po promociji so vsi novi častniki napoteni na usposabljanje
BOLC II. To je šesttedenski sklop skupnih vsebin, ki omogoča nadaljnji razvoj častnikov v
sposobne vodje majhnih enot s skupno „bojno usmerjenostjo in bojevniškim etosom” (DA
PAM 600-3, str. 25). BOLC II je premišljeno zasnovan tako, da se častniki ves čas
usposabljanja srečujejo s pripadniki in posebnimi vsebinami drugih rodov. Po uspešno
končanem BOLC II častniki nadaljujejo usposabljanje v okviru BOLC III, kjer pridobijo
predvsem ustrezno strokovno in taktično znanje, značilno za posamezen rod oziroma
specialnost. Ta del usposabljanja traja nadaljnjih 2 do 9 mesecev, kar je odvisno od rodu
oziroma specialnosti. Podporočniki s končanim BOLC so pripravljeni za začetne častniške
dolžnosti (Zabukovec, 2008, str. 145).
Z novim pristopom BOLC želi ameriška vojska pridobiti predvsem zrelejše,
samozavestnejše in kompetentnejše častnike, sposobne, da takoj ob nastopu dolžnosti
uspešno prevzamejo vlogo vodje enote. Prav tako naj bi tak način temeljnega
usposabljanja zagotovil boljšo povezanost častnikov med rodovi (skupna usposabljanja,
medsebojno poznavanje) in učinkovitejše delovanje v združenih (večrodovskih) taktičnih
enotah (v Zabukovec Bartlet 2006).
7.1.2

OSNOVNO
NADALJEVALNO
VOJAŠKO
USPOSABLJANJE (PRIMARY - ADVANCED)

IZOBRAŽEVANJE

IN

Za sprejem odgovornejših dolžnosti mora častnik zaključiti Združeni tečaj bojnega
poveljevanja (Combined Arms Battle Command Course - CABCC), ki je usmerjen
predvsem v pripravo poveljnikov enot na ravni četa/baterija na sprejem poveljniške
dolžnosti, in Združeni štabni tečaj (Combined Arms Staff Course - CASC), ki je namenjen
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predvsem usposabljanju častnikov za štabne dolžnosti na nižjih taktičnih ravneh. Že iz
imena obeh tečajev je razvidno, da je poudarek tečajev na usposabljanju za delo v okolju
združevanja rodovskih enot. Oba tečaja bosta temeljila na kombinaciji izobraževanja na
daljavo in novih učinkovitih metod izobraževanja za opravljanje dolžnosti. CABCC bo tako
sestavljen iz štiritedenskega izobraževanja na daljavo (skupno jedro za vse rodove,
tehnični, taktični del) ter štiritedenskega dela v rodovski šoli. CASC se tako po vsebini kot
tudi po dolžini razlikuje in je sestavljen iz tritedenskega izobraževanja na daljavo (skupno
jedro in v delovno področje usmerjen del) ter dvotedenskega usposabljanja za dolžnost
(Zabukovec, 2008, str. 146) .
7.1.3 VMESNA STOPNJA POKLICNEGA VOJAŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
Vmesna stopnja izobraževanja je oblika šolanja (Intermediate Level Education – ILE), ki
predvideva za vse častnike skupni temeljni program, medtem ko drugi del zagotavlja
možnost izobraževanja glede na karierno polje, v katerem bo častnik nadaljeval svojo
kariero. ILE je sestavljen iz skupnega jedra, ki traja tri mesece in je enako za vse
častnike, imenuje pa se Poveljniški in generalštabni program za častnike (Command and
General Staff Officer Course), in dodatnih oblik izobraževanja, katerih vsebine in trajanje
so odvisni od kariernih polj, v katera so razporejeni častniki.

Višji tečaj za vojskovanje izvajanje delovanj (Advanced Warfighting and Operations
Course) traja sedem mesecev in je namenjen le častnikom iz kariernega polja Delovanja
(Operations) (Zabukovec, 2008, str. 146 in 147).
Za vsa druga karierna polja so v različnih centrih po ZDA organizirani posebni tečaji, ki
skupnemu trimesečnemu šolanju dodajo še vsebine, prilagojene posameznemu
funkcionalnemu področju, trajajo pa od dveh do sto trideset tednov (v Zabukovec, Self
Study Report, str. 19).
7.1.4 VISOKA STOPNJA POKLICNEGA VOJAŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
Za delo na strateški ravni pripravljajo častnike programi iz kategorije Izobraževanje za
visoko raven (Senior Level Education - SLE). Ti programi so daljši (dvanajst mesecev), kar
jim odpira možnost vzporednega študija v javnih programih. Program generalštabnega
šolanja je v celoti primerljiv s podiplomskim programom, dolžino in možnostjo vrednotenja
vsebin v obliki ECTS/s kreditnimi točkami.
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7.2 KRALJEVINA BELGIJA
Oborožene sile Kraljevine Belgije so v zadnjih letih v celoti prenovile sistem izobraževanja
častnikov in ga prilagodile zahtevam bolonjske deklaracije. Tako je Kraljeva vojaška
akademija postavila popolnoma nov sistem izobraževanja častnikov na dodiplomski ravni.
Zaradi vpetosti častniškega poklica v državni sistem klasifikacije izobrazbe in poklicev je
bila nujna odločitev (Struys, 2006), da se študij častnika v belgijskih oboroženih silah
podaljša na pet let in da med tem častnik pridobi tudi civilni naslov magistra (Master of
Arts in Social and Military Sciences). Študij je razdeljen na dodiplomski del, pri katerem
sta prvi dve leti skupni in po vsebini enaki za vse slušatelje, v tretjem letniku pa se
slušatelji razdelijo po rodovih in zvrsteh, pri čemer je del programa (v vrednosti 18
ECTS/kreditnih točk) rodovsko in zvrstno poseben. Za častnike, ki se odločijo za rodove v
kopenski vojski, je del vsebin izbiren, častniki letalstva in mornarice pa se odločijo za vse
vsebine, ki so vnaprej določene. Slušatelji takoj po diplomi (Bachelor degree) nadaljujejo
podiplomski študij, pri čemer je del programa prav tako skupen za vse slušatelje (skupaj z
magistrsko nalogo 60 ECTS), izbirni del pa je sestavljen v obliki modulov po 12
ECTS/kreditnih točk, skupaj prav tako 60 ECTS/kreditnih točk. Slušatelju se glede na
izbrani rod del modulov določi, del pa je izbiren, vendar so nekateri moduli priporočeni
glede na izbrano usmeritev oziroma je možnost izbire ustrezno omejena. Belgijski častniki
po novem torej svojo aktivno kariero začnejo s končanim petletnim bolonjskim
programom (v Zabukovec Struys 2006).
Nadaljnje šolanje belgijskih častnikov je še vedno urejeno z odredbo ministra za obrambo
iz leta 1973 (RDC 2006), ki predpisuje strnjeno izobraževanje častnikov belgijskih
oboroženih sil v obliki treh stopenj: tehničnega štabnega tečaja (za starejše poročnike),
višjega štabnega tečaja in generalštabnega tečaja. Te oblike izobraževanja še vedno
izvajajo, vendar je del tega študija (na višjem štabnem tečaju) povezan s podiplomskim
študijem in bo ob enoletnem študiju, poleg vojaške izobrazbe, zagotavljal dodaten
magisterij (master-after-master). Drugi dve obliki šolanja sta bolj strokovno usmerjeni in
nista ovrednoteni v obliki ECTS/s kreditnimi točkami (Zabukovec, 2008, str. 141).

7.3 KRALJEVINA ŠVEDSKA
Švedski sistem izobraževanja častnikov je nekoliko poseben in se razlikuje tako od
belgijskega kot tudi od sistema ZDA ali našega. Glavni razlog je seveda dejstvo, da Švedi
zaenkrat vztrajajo pri naborniškem sistemu, zato ima njihov častnik poudarjeno vlogo pri
usposabljanju vojakov nabornikov, kar pri vojskah prostovoljcev ni tako pomembno, saj se
častniki pri teh ukvarjajo predvsem z usposabljanjem enot, ne posameznikov.
Sistem je v zadnjem času doživel pomembne spremembe, povezane predvsem z
vključevanjem vojaškega izobraževanja častnikov v bolonjski sistem. Drugi vidik
sprememb je poenotenje študija, ki je zdaj združeno in poteka le na treh akademijah, nič
več pa v rodovskih šolah, kar je posledica zmanjševanja obsega oboroženih sil.
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Spremembe so tudi v vsebinah, saj se od nižjih častnikov pričakuje širše dojemanje
razmer, šolanje je bolj usmerjeno v mednarodne teme (jeziki, politične vede), prav tako
se na nižje ravni prenašajo vsebine, ki so jih prej poučevali v štabnih programih. Pri
šolanju je bolj poudarjen akademski pristop, več je samostojnega dela in poglobljenega
študija nekaterih področij, tudi na civilnih fakultetah (Zabukovec, 2008, str. 141).
Pogoj za vstop v sistem šolanja za častnike na Švedskem je odslužen vojaški rok, kar
pomeni, da ima kandidat za častnika že izkušnjo iz vojaškega življenja in se ne podaja v
neznane vode. Vojaško šolanje se začne v tako imenovanih Programih za karierne
častnike (The Career Officer Programme). V program se lahko vključijo kandidati z
izobrazbo Višja raven – višja šola (Upper secondary level), študij po programu traja dve
leti, kandidatu pa se prizna 80 kreditov/kreditnih točk na univerzitetni ravni. Ne glede na
to, da program izvajajo na treh akademijah, je po novem v prvem letniku skupen, vsebine
drugega letnika pa so odvisne od kandidatove specializacije in so pogojene s potrebnim
tehničnim in taktičnim znanjem za predvideno delovno področje. Del študija lahko
kandidati opravijo tudi na civilnih fakultetah (Zabukovec, 2008, str. 142).
Po končanem šolanju kandidat napreduje v prvi častniški čin - podporočnik (2nd
Lieutenant) in se praviloma razporedi na delovno mesto inštruktorja na ravni voda.
Prvi nadaljevalni program je Taktični program (The Tactical programme). Program je
namenjen razvoju voditeljskih sposobnosti za četno raven ter osnovne štabne dolžnosti,
traja eno leto in je vrednoten s 40 kreditnimi točkami. Tudi tu je del programa skupen za
vse slušatelje (22 kreditnih točk), preostali del pa je rodovsko specifičen (18 kreditnih
točk). Po končanem tečaju častnik napreduje v čin stotnika, na delo v enoti pa je
razporejen za najmanj dve leti (Zabukovec, 2008, str. 142).
Po dveh letih lahko častnik zaprosi za nadaljevanje šolanja na nacionalni obrambni šoli
(Swedish National Defence College), ki na tej ravni izvaja dva programa. Prvi skupni del je
Štabni program (The Staff Programme), ki je namenjen predvsem pripravam častnika za
delo v štabnih službah in centrih doma in v tujini. Tečaj traja eno leto (40 kreditov), po
končanem tečaju pa častnik napreduje v čin majorja. Tu se častnik odloči, ali bo študij
nadaljeval v matičnem rodu in se vključil v rodovski program (The Branch Programme) , s
katerim še eno leto (40 kreditov) poglablja svoje znanje, ali pa se vključi v Višji poveljniški
program (The Advanced Command Programme), ki traja še dve do dve leti in pol (80–100
kreditov, tehnični tečaj dodatno pol leta). Višji poveljniški program pripravlja častnika za
poveljniške in štabne dolžnosti v taktičnih, operativnih, nacionalnih in mednarodnih
poveljstvih. Prvo leto vsi častniki proučujejo predmete, kot so menedžment, izvajanje
operacij in strategija, v drugem letu pa poglobijo znanje enega od naštetih predmetov. Po
končanem tečaju častniki lahko napredujejo v čin podpolkovnika (Zabukovec po Svensson
in Billung 2006).
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7.4 REPUBLIKA HRVAŠKA
Tako kot druge države ima tudi Republika Hrvaška (RH) organiziran sistem vojaškega
šolstva. Sistem izobraževanja častnikov v RH je opredeljen z Doktrino školovanja za
potrebe OS RH u razdoblju 2005. do 2010. (MORH-G SO SRH-PP-03/2005) (v
nadaljevanju doktrina). Doktrina podpira razvoj in organizacijo vojaškega šolstva, ki se
delno opira na integracijo s civilnimi sistemi srednjega in visokega šolstva v Republiki
Hrvaški
Združeno poveljstvo za izobraževanje in usposabljanje »Petar Zrinski« (v nadaljnjem
besedilu združeno poveljstvo) v Zagrebu je jedro hrvaškega vojaškega šolstva. V njegovi
sestavi so vse šole sistema vojaškega izobraževanja OS HR. V tem združenem poveljstvu
se izvaja izobraževanje in usposabljanje ter strokovni razvoj za aktivne in rezervne
podčastnike in častnike v vseh zvrsti, rodov in služb OS RH.
V sestavi združenega poveljstva so Vojna šola "Ban Josip Jelačić", Poveljniško štabna šola
"in Blago Zadro", Visoka podčastnika šola, Šola za tuje jezike "Katherine Zrinske" in
Simulacijski center operativno-strateške ravni. Za zvrstno oziroma rodovsko izobraževanje
in usposabljanje so v združenem poveljstvu še Poveljstva za izobraževanje in
usposabljanje častnikov in podčastnikov (v nadaljnjem besedilu poveljstvo) kopenske
vojske, vojaškega letalstva ter zračne obrambe in vojaške mornarice, ki imajo v svoji
sestavi šole za častnike, šole za podčastnike in letalsko šolo in so v Zagrebu, Zadru in
Splitu.
V OS HR so se odločili za razvoj civilno-vojaškega šolanja (v nadaljnjem besedilu CVŠ). Z
izvajanjem posebnih vsebin vojaškega izobraževanja so na civilnih fakultetah v učne
načrte in programe vključili predmete z vojaškimi vsebinami. OS HR so že na začetku
procesa izvajanja CVŠ dosegla zelo dobro sodelovanje z več fakultetami, z uvedbo modela
»Kadet 2003« pa so sodelovanje s civilnimi fakultetami večkratno povečali in razširili na
večino fakultet zagrebške in splitske univerze.
Vstopanje v OS RH vključuje štiri načine vstopa za častnike, tri načine vstopa za
podčastnike in en vstop za javne uslužbence, torej poti, preko katerih lahko postane
pripadnik oboroženih sil častnik, podčastnik ali vojaški uslužbenec
Vhod je določen za vse kategorije zaposlenih za njihov nadaljnji strokovni razvoj preko
sistem izobraževanja.
Načini pristopa častnika v OS RH so lahko (Vir, Doktrina školovanja za potrebe OS RH
(MORH-G SO SRH-PP-03/2005 str. 11):
− CVŠ za potrebe bojnih rodov in rodov bojne podpore v okviru programa
»Kadet« in izobraževanje v tujini,
− CVŠ za podporne službe, poklice in specialitete skozi model štipendiranja,
− CVŠ prehod iz podčastnikov v častnike,
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−

sprejem častnikov po oglasu ali natečaju za zapolnitev deficitarnih poklicev,
služb, poklicev, specialnosti.

7.4.1 ŠOLANJE ČASTNIKOV OS RH
Kadeti so štipendisti, ki jih Ministrstvo za obrambo štipendira od prvega leta študija na
hrvaških univerzah in na univerzah v tujini v sklopu mednarodnega sodelovanja na
obrambnem področju.
Izobraževanje kadetov v RH poteka v okviru Programa 3 SPPP, CVS - model »Kadet
2003«. Model je namenjen za izobraževanju prihodnjih častnikov za OS RH, samo za
zapolnitev častniških dolžnosti v enotah rodov za bojevanje (pehota, oklepne enote in
specialne enote) in v enotah rodov bojne podpore (vojaška policija, artilerijo, zračno
obrambo, inženirji, komunikacije, pomorstvo, letalstvo, JRKBO, opazovanja in navajanja).
Posebnost izobraževanja prihodnjih častnikov po modelu »Kadet« so prednosti
izobraževanja v poveljevanju in nadzoru v izvajanju vojaških nalog z uporabo zapletenih
bojnih sistemov, ki zaradi zgoraj navedenega zahteva poseben pristop pri njihovem
izobraževanju.
Izobraževanje v tem modelu je sestavljeno iz več delov - redni civilni sistem izobraževanja
na visokošolskih zavodih v RH izključno na programih 4-letnega oziroma 5-letnega študija.
Kadeti opravijo vojaško usposabljanje na vojaških taborih, in dodatnih predmetih z
vojaškega področja v okviru programov, ki se imenujejo vojaško-izobraževalni moduli.
Slika 14: Proces izobraževanja častnikov v OS RH po modelu »Kadet«

ABSOLVENTSKO LETO
DIPLOMA

5. leto

4. leto

3. leto

2. leto

1. leto

KADET – vojaška oseba

OS RH
Sprejem v DVS

Temeljna
častniška
izobrazba

poročnik

Program vojaškega izobr.
Taborjenja
Vojaškoizobraževalni
moduli

Vir: Doktrina školovanja za potrebe OS RH (MORH-G SO SRH-PP-03/2005 str. 12).
Visokošolski zavodi v RH so nosilci civilnega visokošolskega izobraževanja. Kadeti se v
celoti izobražujejo po študijskih programih v smereh, ki so jih vpisali.
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Vojaško izobraževanje in usposabljanje pa se organizira in izvaja na vojaških ustanovah, ki
so pristojne za spremljanje izobraževanja kadetov. Ta ustanova je odgovorna za pripravo
učnega načrta za izvajanje izobraževanja in usposabljanja kadetov skladno s strateškimi
dokumenti in smernicami GŠ OS RH.
Programi vojaškega izobraževanja za kadete so sestavni del štiri- do pet-letnega
vojaškega izobraževanja kadetov, usklajeni s Smernicami za izobraževanje in
usposabljanje kadetov.
Program vojaškega izobraževanja in usposabljanja kadetov temelji na vojaškem programu
pehotnega usposabljanja, ki se dopolni s posebnimi znanji in spretnostmi tudi za druge
rodove OS RH. Posebni dodatki z rodovskimi znanji so za kadete vgrajeni v programe na
fakultetah od tretjega letnika naprej.
Tabori so namenjeni za praktično uporabo znanj, ki so jih kadeti pridobili med letom v
programih vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
Smernice za izobraževanje in usposabljanje za kadete vključuje šest taborjenj: tabor za
izbor, priprave in prilagoditev za kandidate za kadete pred vstopom v OS, 1. tabor po
prvem letniku študija, zimski tabor, 2. tabor po drugem letniku , zimski tabor in 3. tabor
po tretjem letniku študija.
7.4.2 VOJAŠKI ŠTIPENDISTI V OS RH
Izobraževanje štipendistov v RH za potrebe OS je tudi sestavni del CVS. Štipendisti so
študenti visokega šolstva, ki jih MO štipendira v času študija za potrebe MO in za prihodne
pripadnike služb in poklicev v OS (tehnične, za oskrbo, za vzdrževanje, zdravstvo,
transport, gradbeništvo, pravno, finančno, informacijske, geodetske, glasbene,
meteorološke, hidrografske, psihološke in duhovno-svetovalne).
Štipendisti so lahko samo dodaten vir popolnitve častnikov v formacijah enote OS, vendar
le, ko primarni vir ne more zapolniti potreb s kadeti.
Štipendisti končajo osnovno in specialistično vojaško usposabljanje na dveh taborih. Po
uspešnem zaključku usposabljanja na taborih so štipendisti oproščeni služenja vojaškega
roka. Štipendiste, ki so služili vojaški rok v vojski, ne napotijo na urjenje na vojaške
tabore.
Po končanem študiju napotijo štipendiste na temeljno častniško usposabljanje.
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7.4.3 ŠOLANJE KANDIDATOV ZA ČASTNIKE ZA SPREJEM IZ TRGA DELA IN
HRVAŠKEGA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE
Šolanje kandidatov za častnike za zaposlitev v OS RH iz trga dela in iz Hrvaškega zavoda
za zaposlovanje je tretji način za popolnitev, ki pa se običajno uporablja za sprejem
osebja za potrebe služb, poklicev in specialnosti OS (s tem načinom se v izjemnih primerih
popolnjujejo enote bojnih rodov in rodov bojne podpore, če ni bil izpolnjen letni načrt s
prvima dvema načinoma popolnitve).
Po izboru kandidatov kandidate, ki so odslužili vojaški rok, napotijo na temeljno častniško
usposabljanje, druge pa na temeljno in specialistično vojaško usposabljanje, za tem pa na
osnovno častniško izobraževanje.
7.4.4 ŠOLANJE V TUJINI
Izobraževanje v tujini je dopolnilna oblika vojaškega izobraževanja za vojaško in civilno
osebje MO RH. Je proces pridobivanja znanja, spretnosti in navad ter razvijanje
spretnosti, ki se izvajajo s pomočjo izobraževanja in usposabljanja na vojaških šolah in
centrih za izobraževanje in usposabljanje v tujini. Izvaja se v obliki dodiplomskega in
podiplomskega študija, strokovne specializacije in na tečajih strokovnega usposabljanja in
drugih oblikah strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
7.4.5 NADALJEVALNO ŠOLANJE ČASTNIKOV
Nadaljevalno vojaško izobraževanje omogoča posameznikom, da opravlja naloge z višjo
stopnjo odgovornosti in zagotavlja optimalne ravni pridobivanja znanja za določeno višjo
dolžnost.
Ravni izobraževanja za častnike so (Vir, Doktrina školovanja za potrebe OS RH (MORH-G
SO SRH-PP-03/2005 str. 22):
− temeljno častniško izobraževanje,
− višje častniško izobraževanje, Šola taktike zvrsti, rodov in služb,
− Poveljniško-štabna šola,
− Vojna šola.
Šolanje častnikov se izvaja v častniških šolah rodov OS RH in v Združenem poveljstvu za
izobraževanje in usposabljanje OS.
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8 ORGANIZACIJA SISTEMA IN ZASNOVA IZOBRAŽEVANJA
OBOROŽENIH SIL V REPUBLIKI SLOVENIJI

Po proučitvi modelov izobraževanja častnikov v OS ZDA, OS Kraljevine Belgije, Kraljevine
Švedske in Republike Hrvaške lahko sklepamo, da v teh državah dajejo velik poudarek na
razvoj organizacije, vsebine in programov vojaškega šolstva, na njihovo kakovost in
transparentnost, ki ga stalno nadgrajujejo. Pri predstavitvah sistemov izobraževanja sem
več pozornosti posvetil izobraževalnemu sistemu OS ZDA, ker večinoma prenašamo
znanje in izkušnje prav iz nje in izobraževalnemu sistemu OS RH kot sosednji državi, ki se
srečuje s podobnimi problemi pri oblikovanju organizacije vojaškega šolstva. Z
analiziranjem njihovega pristopa pri organiziranju vojaškega šolstva se potrjuje njihova
odprtost za spremembe, načrtnost, posebno ZDA. V OS ZDA znanje iz prakse takoj
prenesejo v teorijo, v šolo oziroma v izobraževalni sistem z nadgradnjo vsebin programov,
prenovo predmetov ali uvedbo novih samostojnih študijskih predmetov ali celo novih
študijskih usmeritev. Zavedajo se, da bo neustrezen odnos do izgradnje in razvoja
ustanov, ki so nosilke izobraževanja negativno vplival na sposobnost sprejemanja novega
znanja in izkušenj častnikov, to pa se odraža pri pripravljenosti enot za bojno delovanje.
Ugotovimo lahko, da imajo tudi te države, ki so večje in veliko večje od RS, posebno ZDA,
svoj vojaški šolski sistem povezan s civilnim izobraževalnim sistemom, a vsaka na svoj
način.
Za razumevanje nove zasnove izobraževanja v OS RS bi v nadaljevanju predstavil še
nekatera dejstva, ki jih ne bi smeli izpustiti pri organiziranju in organizaciji sistema
vojaškega izobraževanja v OS RS. Pri oblikovanja organizacije je težava v tem, da nam
načela ne dajo nazornih usmeritev. Opozarjajo nas, česa naj ne delamo in opozarjajo nas,
kaj ne bo delovalo. Ta načela so zelo podobna tistim, ki jih imajo arhitekti. Načela v
arhitekturi namreč ne povedo arhitektu, kakšno stavbo naj postavi. Poučujejo ga le,
kakšne so omejitve. Podobno lahko zasledimo v različnih načelih, ki govorijo o
organizacijski strukturi.
Še pomembneje pa je, da bomo morali proučiti prednosti in slabosti različnih
organizacijskih oblik. Za kakšne naloge je konkretna organizacijska oblika najustreznejša?
Za katere naloge so posamezne organizacijske oblike najmanj primerne? Kdaj moramo pri
izvajanju določenih nalog preiti iz ene organizacijske oblike v drugo?
Za primer navajam, kaj lahko prinese skupnost dejavnikov, ki določajo nek ekonomski
pojav. Pri investiranju v izobraževanje (človeški kapital) prihaja do nezadostnega interesa,
predvsem do vlaganja v izobraževanje. To je opazno predvsem pri poklicu častnika, ki
zahteva dolgotrajnejše napore in so donosi investiranja vidni šele na daljši rok. Taki poklici
so tudi sodnik, profesor, zdravnik, veterinar idr. Čeprav presega namen in obseg tega
magistrskega dela, navajam ta primer kot opozorilo, da so tudi inteligenca, interes in
znanje merljivi dejavniki in da prispevajo h gospodarski rasti posamezne organizacije in
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družbe kot celote. Pri tem, kot ugotavlja Ivanko, ne gre za kakršno koli znanje, temveč za
znanje, ki omogoča uporabo sodobne tehnike in tehnologije. Za trajen obstoj podjetja v
sodobnem okolju je treba nenehno prenavljati vse aktivnosti. Novo znanje ne nastaja s
preprosto obdelavo že znanih informacij. Glavne spodbude za ustvarjanje novega znanja
prihajajo od osebnega angažiranja vseh zaposlenih, njihovih spretnosti in motiviranosti, da
se poistovetijo z organizacijo (Ivanko, 2007, str. 309). Tako se dokazuje, da je človek z
vsemi svojimi zmožnostmi najpomembnejši dejavnik v poslovnih in neposlovnih
organizacijah. V prihodnje bo najpomembnejše premoženje teh organizacij umski delavec
oziroma njegova produktivnost. Produktivnost umskega delavca bo najbrž postala
osrednja točka ravnanja z ljudmi, tako kot je bila produktivnost fizičnega delavca osrednja
točka ravnanja z ljudmi pred stotimi leti.
Anton Trstenjak, ugledni pisec psiholoških in filozofskih študij, v svojem delu Temelji
ekonomske psihologije predstavlja razvoj te vede, definicijo ekonomske psihologije ter
predstavi metode in analize, na podlagi katerih prikazuje svoje izsledke in izsledke drugih
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s proučevanjem človekovega ekonomskega vedenja. Pri
ekonomski psihologiji gre za zbliževanje dveh disciplin, ki sta sestavni del znanosti o
človeku in ki humanizirata ekonomske procese, odnose in razvoj. Tu pa ima predvsem
psihologija nalogo, da na interdisciplinarni ravni raziskuje človeški faktor v gospodarstvu in
tudi v negospodarstvu. (Trstenjak, 1983)
Prikazal bi enega od modelov, ki jih navaja Trstenjak, in sicer del modelizacije na
mikroekonomski ravni, ki predstavlja dinamizme podjetnika in njegove vodilne ekipe ter
tehnikov, od katerih je močno odvisen napredek podjetja, in končno od področja, v
katerem so podjetja udeležena. Ta analiza sloni na celotnem sklopu »mentalne energije«
z njenim učinkovitim vplivom na ekonomsko rast. Za nas so pomembni predvsem
parametri mentalne energije.
Najprej je treba identificirati in ponderirati karakteristične mentalne drže, jih narediti
uporabne za modelizacijo, če so dovolj neodvisne druga od druge, in jih končno primerno
oceniti, da jih je mogoče vnesti v modelizacijo.
Po Reynaudu so trije temeljni parametri mentalne energije, ki vplivajo na ekonomsko rast:
interes, inteligenca in znanje (Reynaud, v: Trstenjak, 1983, str. 34).
Na prvem mestu je interes, ki je bolj odločilen kot poklicna formacija sama. Korelacije, ki
so jih dobili tu med interesom in učinkovitostjo dela (tehničnega, znanstvenega), se
sučejo okoli 0,40. Za modelizacijo je uporaben »globalni« ali splošni, pravzaprav skupni
interes, ki razloži, kako se podjetnik (upravnik) loti ekonomske funkcije, ki mu je zaupana.
Na drugo mesto postavlja inteligenco kot zmožnost dobre, hitre in široke presoje, zlasti
kadar gre za kombinacijo novosti, ki naj bi dvignila ekonomsko rast tako, da se dvigne
rutino. Ta poteza dobi v primerjavi z drugimi dejavniki učinkovitosti količnike od 0,33 do
0,40.
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Na tretjem mestu pa je znanje, ki je pomembno predvsem v dobi informatike. Tudi ostrina
inteligence ni učinkovita, če ostane podjetnik ali upravnik brez potrebnih informacij in
znanja: tehničnega, finančnega, komercialnega, ekonomskega, strokovnega in splošno
kulturnega. F. Denison navaja, da je ta vir gospodarske rasti prispeval v ZDA v letih od
1929 do 1957 0,58 odstotka od 2,93 odstotka na leto, ali 20 odstotkov zneska vsega
realnega prirastka in 36 odstotkov totalnega realnega nacionalnega prirastka na zaposleno
osebo.
V notranjosti faktorja N pa je vloga teh treh potez približno enaka, vendar s prevalenco
interesa, posebno, kadar gre za višjo raven ravnanja.
Posebej v okviru znanja podčrtujejo še spomin, ki je za vodilne osebe v gospodarstvu zelo
pomemben in po nekaterih podatkih glede učinkovitosti poslovanja dosega količnik od
0,29 do 0,36 (po Trstenjaku, 1983, str. 34–35).
Zanj naj bi veljal obrazec (Reynaud, v Trstenjak, 1983, str. 35):
C = M (Ep + Ec)
Pri tem je: C višina znanja,
M sposobnost spomniti se izkušenj, sporočil, tehnik itd.,
Ep osebna poklicna izkušenost, odvisna od dolžine zaposlenosti,
Ec osebna kulturna izkušenost glede na čas, ko je končal študij.
Drucker razmišlja o koreniti preobrazbi zahodne družbe po drugi svetovni vojni, posebno
po šestdesetem letu prejšnjega stoletja. Po njegovem mnenju je bil močan moralni
dejavnik za temeljito preobrazbo družbe zakon, po katerem je imel vsak ameriški vojak, ki
se je vrnil iz druge svetovne vojne, pravico do denarja za študij na univerzi. Tak ukrep bi
bil trideset let pred tem, po koncu prve svetovne vojne, popolnoma nesmiseln. Omenjeni
zakon in navdušen odziv nanj med ameriškimi vojnimi veterani pa sta zaznamovala premik
ZDA k družbi znanja (Drucker, 2004, str. 128).
Pri nas smo leta 1994 sprejeli Zakon o obrambi (ZObr, 109. člen), ki dovoljuje, da tisti, ki
nimajo ustrezne izobrazbe in so bili pred letom 1991 zaposleni v Teritorialni obrambi RS,
lahko ostanejo na delovnih mestih, za katera je predvidena visoka stopnja izobrazbe,
čeprav od le-te odstopa tudi za tri stopnje ali več (teh je bilo več kot 250). To je privedlo
do enega izmed kadrovskih in strukturnih neskladij v SV, ki ga predstavlja razlika med
resnično in zahtevano stopnjo izobrazbe. Nastala je kot posledica hitrega zaposlovanja
stalne sestave SV med letoma 1991 in 1995, delno pa tudi s spremembo zakonodaje, ki je
postavila višje zahteve pri stopnji izobrazbe. V tem obdobju so častniki lahko napredovali s
srednjo ali celo poklicno šolo tudi do najvišjih činov v SV. Povišanje v čin je potekalo
hitreje, v letu dni do višjega čina ali celo za dva čina. Pravo nasprotje temu, kar so
Američani naredili že po drugi svetovni vojni, se je pri nas zgodilo leta 1991, torej več kot
40 let pozneje. Od velikega navdušenja nekaterih zaposlenih, ki jim je ministrstvo takoj
plačalo šolanje, je prišlo do upada zanimanja in številni šolanja niso končali. Rok za
pridobitev manjkajoče izobrazbe se je premaknil do 14. 1. 2009. Tu bi v nasprotju z
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Ameriko po drugi svetovni vojni težko govorili o premiku k učeči se organizaciji, kaj šele o
premiku k družbi znanja.
K povečevanju strukturnih neskladij so prispevali tudi drugi dejavniki. Tudi način, s
katerim so hoteli rešiti primanjkljaj visokih činov, ko se je Slovenska vojska šele gradila
oziroma preoblikovala iz Teritorialne obrambe (TO). V TO so bili zaposleni predvsem ljudje
s šolo za rezervne oficirje in s srednjo stopnjo izobrazbe, nekaj jih je bilo z višjo in visoko,
nekateri pa samo s poklicno. Iz tega izhaja, da so bili v Republiškem štabu za teritorialno
obrambo, na strateški ravni, na pomembnih dolžnostih zaposleni aktivni oficirji in
podoficirji Jugoslovanske ljudske armade (generali, polkovniki in podpolkovniki, zastavniki
prvega razreda in zastavniki). Podobne rešitve so našli tudi za operativno raven, torej za
pokrajinske štabe za teritorialno obrambo. V občinskih štabih so bili zaposleni predvsem
rezervni oficirji do ranga podpolkovnika, v večjih občinah tudi polkovniki.
Ko pa se je po osamosvojitveni vojni leta 1991 TO začela preoblikovati v Slovensko
vojsko, je nastala težava zaradi primanjkljaja ljudi z višjimi stopnjami izobrazbe. Imeli pa
so izkušnje, ki naj bi odtehtale izobrazbo. Rešitve oziroma odločitve, ki so bile sprejete
zaradi nastalih razmer, niso bile dobro pretehtane, celo brez analiz, kar je povzročilo
precejšnjo škodo, s katero se SV še vedno sooča. Če so odločitve pravilne, je vse v
najboljšem redu, če pa so napačne, so posledice lahko zelo hude. Majhne napake je
mogoče hitro popraviti, velike pa se popravljajo dolgo ali nikoli. Trenutne rešitve so bile:
osebne čine so nadomestili s položajnimi, ki so se razlikovali v barvi (osebni čin v zlati,
položajni čin v srebrni). To je omogočilo, da so lahko mlajši kader z izobrazbo zaposlili na
visoke položaje in da so posamezniki glede na položaj prejeli čin (podpolkovnik, polkovnik,
brigadir) le z dvema ali tremi leti delovnih izkušenj. Dogajalo se je, da so neizkušeni ljudje
brez praktičnega znanja zasedli zelo odgovorne položaje tako na strateški kot operativni
ravni. Odločali so o pomembnih zadevah, ki so bile sprejete le na podlagi njihovih
izkušenosti in znanja. Ti še sedaj zasedajo višje in visoke položaje. Čeprav so sorazmerno
mladi, niso gibljivi po hierarhični lestvici, ker so prišli do meje svojih sposobnosti. To
ustvarja tako imenovane zamaške, ki otežujejo kadrovski stroki oblikovati kadrovski
sistem, ki bi zagotavljal vsem pripadnikom, ki ostanejo v vojaškem sistemu, normalno in
pregledno napredovanje oziroma karierne poti.

8.1 ŠOLANJE ČASTNIKOV NA SLOVENSKEM OZEMLJU SKOZI ČAS
Pri analiziranju zgoraj navedenega in iz zgodovine organiziranja vojaškega šolstva, ki je
predstavljena v nadaljevanju, bom pojasnil, kako pomemben je dobro organiziran vojaški
izobraževalni sistem, kako je izobraževanje in usposabljanje častnikov zelo pomembna ter
odgovorna naloga. Vojaške šole so tiste, ki dajo častnikom znanje, veščine in kompetence,
ki jih potrebujejo pri opravljanju nalog na svoji poklicni poti v miru, posebno pa v vojni za
kar se tudi izobražujejo in usposabljajo. Način izobraževanja častnikov se je na
slovenskem ozemlju v zgodovini spreminjal, odvisno od države, pod katero je spadalo
naše ozemlje.
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Že Marija Terezija je ustanovila Terezijansko vojaško akademijo (prva na svetu) leta 1752
in akademijo inženirskih znanosti leta 1754. Tehnična vojaška akademija je nastala leta
1769, na njej so se šolali inženirski in topniški častniki. Po končanem šolanju so gojenci
dobili čin poročnika in se zaposlili v enotah redne vojske. Kandidati za častnike so se lahko
šolali tudi v kadetnicah. Obstajale so pehotne, konjeniške, topniške in inženirske
kadetnice.
Pehotna kadetnica je bila tudi na slovenskih tleh, in sicer v Mariboru. Ustanovljena je bila
leta 1856, delovala je do 1870. Ponovno so jo aktivirali leta 1894, delovala je do 1918, do
razpada Avstro-Ogrske monarhije. Delovale so še nižje in višje vojaške realke, na njih so
po letu 1874 pripravljali kandidate za vojaške akademije. Vojna šola na Dunaju je
izobraževala generalštabne častnike (Kastelic, 2008, str. 13).
Ob nastanku Kraljevine SHS, 1. decembra 1918, je jedro prihodnje vojske te države
sestavljala srbska vojska, poleg nje pa še del poražene avstro-ogrske vojske. Računali so
tudi na ruske ujetnike, del jih je prestopil v srbsko vojsko. Poleg ruskih vojakov so v vojski
Kraljevine Jugoslavije delovali tudi ruski vojaški inštruktorji. Tudi vojaške akademije in
šole so kot del srbskega vojaškega šolstva obstajale že prej. Sistem vojaškega šolstva je
začel delovati leta 1923. Šolanje na vojaški akademiji v Beogradu je trajalo najprej dve
leti, pozneje pa tri leta. Akademija se je delila na višjo (specializacija za generalštabno
stroko) in nižjo (častniška šola s specializacijo v zadnjem letniku) (Kastelic, 2008, str. 14).
Tudi vojnem času se je izkazala zelo velika potreba in pomen šolanja oziroma
izobraževanja in usposabljanja častniškega kadra. Starešinski kader se je ves čas vojne
izobraževal in izpopolnjeval svoje strokovno znanje ob bojnih in drugih akcijah, ki so jih
enote izvajale. Med drugo svetovno vojno so se razmere v sredini leta in v drugi polovici
leta 1943 na evropskem vojskovališču spreminjale. Tako se je tudi v Sloveniji narodno
osvobodilno gibanje okrepilo. Ustanovljene so bile nove brigade in prvi dve slovenski
diviziji. Vodstvo NOV in POS je naložilo odgovornim, da organizirajo začetek delovanja
prve vojaške šole NOV in POS in kasneje Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS. Na
začetku so pripravili program samo za pehotni tečaj, pozneje pa so učni načrt ustrezno
dopolnjevali. Predavatelji so bili nekdanji španski borci, nekateri aktivni in rezervni oficirji
Kraljevine Jugoslavije, ki so si pridobili ustrezne izkušnje v partizanskem načinu bojevanja,
poleg njih pa še partizanski starešine, ki so izkušnje pridobili pri opravljanju poveljniške ali
štabne dolžnosti. Šola je bila ustanovljena v vasi Grčice blizu Črmošnjic pod Kočevskim
rogom. Prvi pehotni tečaj se je začel v začetku avgusta 1943, konec avgusta sta mu
sledila drugi pehotni in že prvi artilerijski tečaj. Septembra je bil minerski tečaj, oktobra še
tečaj za zveze. Tečaji so se postopoma podaljševali z začetnih 21 dni na končnih 50 dni.
Vodje tečaja so skrbeli tudi za učne načrte in urnike. S preimenovanjem Vojaške šole v
Oficirsko šolo, so se tudi tečaji preimenovali v oddelke. V Oficirski šoli so v razmeroma
kratkem času začeli delovati še trije oddelki, višji oficirski, obveščevalni in tankovski.
Pomemben je bil način izbora kandidatov, čeprav je bilo vojno stanje. Na tečaje so
pošiljali nadarjene in izobražene partizane, ki so prihajali iz ustrezne službe oziroma rodu.
Kandidate so nato izbirali na podlagi razpisov. Program je vseboval teoretični pouk, nato
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pa so vse preizkusili tudi v praktičnem delu. Na koncu so vsi opravljali izpit, za vsakega
kandidata je izpitna komisija predlagala, na katero dolžnost naj ga razporedijo v enoti.
Šola je prenehala delovati v maju 1945. leta (Štrukelj, 1993, str. 31-41).
Takoj po vojni, leta 1945, je nastalo več rodovskih vojaških učnih centrov. Leta 1953 so
ponovno odprli Vojaško akademijo, ki je imela je triletni program. Leta 1964 je bila
preoblikovana v Vojaško akademijo kopenske vojske, leta 1966 pa je dobila štiriletni
program. Poleg teh so nastale še druge akademije: pomorska v Splitu, tehniška v
Zagrebu, letalska v Zemunu, intendantska in višja letalska v Beogradu (Kastelic, 2008, str.
15).
Leta 1973 je dobilo vseh pet akademij status visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih
ustanov in gojenci, ki so uspešno zaključili študij, so pridobili čin častnika in postali aktivne
vojaške osebe. Priznala se jim je visoka izobrazba, če pa so končali eno od tehničnih
akademij, so si pridobili tudi strokovni naziv diplomiranega vojaškega inženirja ustrezne
stroke, ki je bil tudi javno priznan in primerljiv s civilnimi nazivi, zaključenimi po javno
veljavnih programih v takratni državi Jugoslaviji (Stanić, 1986, str. 208). Ta organiziranost
sistema vojaškega šolstva v JLA je obstajala vse do razpada države v začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja.
V sistem vojaških šol so spadale še poveljniško-štabne akademije zvrsti in Visoka vojaška
politična šola. Na le-teh so se šolali častniki, ki so pred tem končali študij na vojaških
akademijah za določene poveljniške, politične, štabne in tehnične dolžnosti. Po zaključku
poveljniško-štabnega
šolanja
so
častniki
zasedali
položaje
poveljnikov
bataljonov/divizionov oziroma dolžnost tega nivoja v štabih in poveljstvih enot zvrsti na
taktični ravni (Stanić, 1986, str. 213-214).
Najvišja šola je bila Šola ljudske obrambe. Tu so se izobraževali in usposabljali častniki
JLA za opravljanje najodgovornejših poveljniških, štabnih, upravnih in drugih dolžnosti v
enotah in štabih operativne in strateške ravni ter na Zveznem sekretariatu za ljudsko
obrambo. Program je danes primerljiv za generalštabnim programom (Stanić, 1986, str.
216).
Častniki – diplomanti vojaških akademij – so lahko nadaljevali podiplomski študij na
akademijah in inštitutih, kjer so si pridobili naziv specialista iz posamezne strokovne
discipline, naziv magistra ozirom doktorja vojaških znanosti.
Častniki – aktivne vojaške osebe – so bili napoteni na dodatno strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje v tujino, da so lahko pridobili znanja iz doktrinarnih, znanstvenih in
tehničnih dosežkov tujih OS.
Čin rezervnega častnika je bilo mogoče pridobiti v posebnih šolah za rezervne častnike, ki
so jih kandidati obiskovali med služenjem vojaškega roka (Stanić, 1986, str. 217).
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Šol za rezervne častnike je bilo več, glede na rod so bile šole za rezervne pehotne oficirje,
zveze, letalske rezervne oficirje, letalske rezervne tehniške oficirje, za rezervne oficirje
tehnične službe KoV in VM, protiletalske artilerije, oklepnih enot, atomsko biološke in
kemijske obrambe (ABKO) ter inženirske, intendantske, artilerijske in artilerijsko-raketne
enote PZO častnike idr. (Stanić, 1986, str. 217).
Od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo mogoče pridobiti čin rezervnega
častnika OS SFRJ po zaključku študija na Fakulteti za sociologijo, politologijo in
novinarstvo (FSPN) smeri obramboslovje, v Ljubljani, na današnji Fakulteti za družbene
vede (FDV). Diplomanti FSPN smeri obramboslovje so po zaključku fakultete in stažiranja
na vojaški dolžnosti v enotah JLA pridobili status rezervnega častnika s činom rezervnega
podporočnika. Postali so rezervni častniki OS SFRJ.

8.2

POTREBNE ZNAČILNOSTI, ZNANJA, VEŠČINE
OZIROMA KOMPETENCE ČASTNIKOV SV

IN

VREDNOTE

Organizacija na obrambnem področju predstavlja v vseh državah enega največjih ter tudi
kompleksnih sistemov. Za razumevanje obrambne organizacije in obrambnega sistema je
treba spremljati zgodovino razvoja lastnega vojaškega sistema in sistema izobraževanja,
vojaškega sistema sosednjih ter drugih držav v svetu. Pogledati moramo tudi v
prihodnost in spoznati namen, cilj in strukturo ter zasnovo vojaškega sistema in sistema
vojaškega izobraževanja.
Ko govorimo o vojaškem sistemu, se moramo zavedati, da je zapleten, zato je potreben
celovit pristop, ki pa v praksi vedno ostaja pomanjkljiv. Z razvojem tehnike in tehnologije
ter človeških odnosov je postalo moderno bojišče velik izziv za vojaške poveljnike. Ti
morajo obvladati nove zamisli oziroma koncepte, ki vključujejo novo tehniko in tehnologijo
na modernem in kompleksnem bojišču oziroma bojevališču. Povezovanje konceptov
(zamisli) pa vključuje tudi ravnanje z ljudmi (obvladovanje ljudi) oziroma najboljšo
izkoriščenost njihovih potencialov, da bi v pravem trenutku pridobili premoč nad
nasprotnikom, in sicer z najmanjšimi človeškimi in materialnimi izgubami. Naveden je torej
proces, s katerim usmerjamo, usklajujemo in vodimo dejavnosti vojaških sil, da bi opravili
svojo nalogo. Ta proces vključuje osebje, opremo, komunikacije, zmogljivosti in postopke,
ki so potrebni za zbiranje in analizo informacij, načrtovanje dejavnosti, izdajanje navodil
ter nadzor nad uresničevanjem nalog.
Vojaško delo lahko poteka v kriznih razmerah pod zelo težkimi psihičnimi in fizičnimi
pogoji, zato je delovanje vojske temu prilagojeno. Struktura je toga in hierarhična, ravno
zaradi kriznih razmer pa deluje vojska na podlagi predpisov, ukazov, direktiv in navodil. V
vojni je cena napake zelo visoka, zato je treba upoštevati izkušnje iz preteklosti in
dosegati ravnotežje med izkušnjami ter idejami, ki slonijo na raziskavah oziroma
hipotezah. Vedeti moramo, da je v zgodovini vojaške organizacije v vsakem trenutku
nekaj tradicionalnega in že povsem sprejetega ter nekaj novega, še ne preizkušenega. Če
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želi vojska biti »konkurenčna« v svojem okolju in okolju morebitnega »nasprotnika«, se
mora nenehno razvijati, prilagajati svoj sistem trenutni situaciji in okoliščinam ter iskati
prave zaveznike.
Z novim modelom oziroma z novo strukturo izobraževanja in z upoštevanjem zgoraj
navedenih principov se bo krepila dostopnost do izobraževanja in usposabljanja,
prenosljivost pridobljenega znanja, spretnosti in zmožnosti. Omogočila se bosta tudi
priznavanje neformalno pridobljenega znanja in nadaljevanje izobraževanja. To pomeni
večjo horizontalno in vertikalno mobilnost, poklicno in geografsko mobilnost ter večjo
zaposljivost. Povezovanje nacionalnega ogrodja kvalifikacij (SOKa) s tarifnim sistemom
odpira možnost vrednotenja neformalno pridobljenih znanj in kompetenc ter kompetenc
častnikov v povezavi s plačnim sistemom, hkrati pa spodbuja vseživljenjsko učenje in
uporabo raznovrstnih priložnosti izobraževanja, usposabljanja in učenja v Sloveniji in v
mednarodnem okolju.
Primerljivost slovenskih kvalifikacij bomo izboljšali z vključevanjem v mednarodne projekte
merjenja kompetenc glede poklicnega in strokovnega izobraževanja tudi v oboroženih
silah.
Z različnimi programi in projekti bo okrepljeno vlaganje v kakovostno izobraževanje in
usposabljanje v formalnem in neformalnem izobraževanju ter povečana privlačnost
vojaškega poklica. Krepitev svetovalnih služb bo zagotovljena tudi z uvajanjem vsebin iz
poklicne vzgoje vojakov, podčastnikov in častnikov v njihov program.

8.3 OBSTOJEČA ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ČASTNIKOV V SV
Oblikovanje OS SV je zelo zapleten proces, vse od leta 1991 pa do danes. Velike
spremembe so se najbolj odrazile v drastičnem zmanjševanju številčnega stanja
pripadnikov SV. Iz več kot 70.000 pripadnikov SV oziroma vojaških obveznikov med
letoma 1991 in 2000, se je od leta 2000 pa do 2002 zmanjšalo število pripadnikov na
36.000. V letu 2003 se je še zmanjšalo številčno stanje na 26.000 pripadnikov SV. V letu
2004, ko so se zgodile največje spremembe, se je številčno stanje pripadnikov zmanjšalo
kar na 14.000, se je iz naborniške vojske prešlo na poklicno; takrat smo dobili tudi novo
obliko oziroma status rezervne sestave, to je pogodbeno rezervo, dobili smo pogodbenega
pripadnika SV. V tem letu se je zgodila tudi integracija RS v Evropsko unijo in SV je bila
vključena v NATO ter druge mednarodne obrambne strukture (WEU, OVSE).
Spremembe so bile zelo velike, lahko bi jih primerjali s pravimi tektonskimi premiki.
Spremembam pa ni sledila organizacija SV, zato se je porušilo strukturno razmerje med
častniki, podčastniki in vojaki. Do leta 2004 je bila SV sestavljena iz prevladujočega
obvezniškega dela oziroma obvezne rezerve in manjšega poklicnega dela, v katerem so
prevladovali častniki in v manjši meri podčastniki.
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V zadnjem letu se je popolnoma ukinila obvezna rezerva, številčno stanje pa se je
zmanjšalo na 10.000 pripadnikov SV, od tega je 7.600 pripadnikov stalne sestave in 2400
pripadnikov pogodbene rezerve. Tem dejstvom ni sledil ustrezen sistem izobraževanja, saj
so se spremembe zgodile v zelo kratkem časovnem obdobju tj. med letoma 2000 in 2009.
Z razvojem OS RS je potekalo tudi organiziranje in izvajanje procesov vojaškega
izobraževanja in usposabljanja v SV, predvsem institucionalizacija sistema se je vse od
leta 1991 do sedaj neprestano razvijala in spreminjala. Analize so že večkrat pokazale
predvsem to, da so se v procesih, ki so določali sistem izobraževanja in usposabljanja,
pogosto menjali posamezni modeli, ki pa se večkrat niso logično nadgrajevali. Spremembe
izobraževalnega sistema niso tako hitro sledile spremembam v strukturi SV, ki pa so bile v
zadnjih letih korenite, obsežne in hitre, ne pa dovolj kakovostne. Velika sprememba, ki je
zelo spremenila SV, je prehod iz naborniške vojske v poklicno oziroma v prihodnosti v
profesionalno vojsko. Na podlagi analiz stanja in analiz potreb so bile v obstoječem
sistemu vojaškega izobraževanja ugotovljene velike pomanjkljivosti. Največja
pomanjkljivosti obstoječega sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja je, da se ni
razvijal del procesov, ki bi lahko zagotavljal usposobljenost za izvajanje določenih
dolžnosti ter določene usposobljenosti skupin, poveljstev in enot. Pomanjkljivost je tudi
slaba povezanost
med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter razvojno in
raziskovalno dejavnostjo. Neučinkovita in slaba je povezava z javnim šolstvom ter
znanstvenoraziskovalnimi institucijami zunaj SV, tako v Republiki Sloveniji kot tudi s tujimi
izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami. Pomanjkljivost je tudi ta, da se vojaško
izobraževanje ni v dosedanjem razvoju toliko razvilo, da bi bili posamezni programi za
pridobivanje strokovnega znanja javno preverljivi in primerljivi ter tako ne zagotavljajo
poklicne kvalifikacije.
Zasnova novega modela izobraževanja v OS RS odpravlja vse zgoraj navedene
pomanjkljivosti. S strukturo učnih vsebin21, ki jo predstavljajo oporni stebri v obliki mreže
temeljnih posplošitev (zakonitosti, pravila, razvoj, nasprotja…) in kar je še bolj pomembno,
procesov in dialektičnih odnosov med njimi. Okrog strukture logičnega središča se
hierarhično razvrščajo vsi vsebinski deli, saj je le od njega odvisna utemeljenost teh delov
izobraževanja. Zaradi tega struktura ni ločena od vsebine, ampak z njo neločljivo
povezana. Še več, dejanska vrednost znanstvene vsebine je redko večja, kot je vrednost v
njeni strukturi ležečih logičnih posplošitev in zvez.
Obstoječa organizacija vojaškega izobraževanja in usposabljanja (glej prilogo 8a) obsega
temeljno, osnovno in dopolnilno vojaško izobraževanje in usposabljanje. Zagotavlja
načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu ter usposabljanje za tipične
dolžnosti v okviru posameznega vojaškega poklica in usposabljanje vojaških enot za
izvajanje nalog.
21

Programi, učne vsebine oziroma predmetniki fakultet niso predmet obravnave v tem
magistrskem delu, saj presegajo njegovo vsebino. Preveč obsežno bi bilo, če bi v tem delu
obravnavali še učne vsebine oziroma predmetnike fakultet.
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V SV sta izobraževanje in usposabljanje častnikov razdeljeni na štiri stopnje (šola za
častnike, štabni tečaj, višji štabni tečaj, generalštabni program). Nekatere vojske imajo
tudi peto stopnjo, ki je namenjena generalom. V SV se za to stopnjo šele pripravlja
program izobraževanja v PDRIU.
V sedanji organiziranosti izobraževanja se sprejme kandidate za častnike, ki so uspešno
končali civilno visokošolsko izobraževanje z visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Preden začnejo kandidati izobraževanje na Šoli za častnike, morajo uspešno opraviti
selekcijo in temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU).
Šola za častnike izvaja osnovno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje
(OVSIU), ki traja 13 mesecev in daje kandidatom vojaško znanje za opravljanje začetnih
častniških dolžnosti. Kandidati se naučijo osnov vojaškega voditeljstva in etike,
usposabljanja taktičnih enot in izvajanja taktičnih postopkov ter drugega znanja oziroma
kompetenc, nujnih za opravljanje častniške dolžnosti na ravni poveljnika voda
(Zabukovec, 2008, str. 138).
Da bi častnik izpolnjeval pogoje za povišanje v čin stotnika, mora uspešno končati štabni
program dopolnilnega vojaško-strokovnega izobraževanja in usposabljanja (DVSIU), ki
traja pet mesecev. Program je naravnan na taktično raven vojskovanja, težišče pa
predstavlja rodovska problematika. Na štabnem VIU se častniki pripravijo za poveljevanje
enotam ravni čete/baterije in izvajanje štabne službe v bataljonskih in brigadnih
poveljstvih.
Za povišanje v čin majorja mora častnik uspešno končati šolanje na višjem štabnem
programu DVSIU. Težišče izobraževanja in usposabljanja na višjem štabnem šolanju je na
taktični, operativni in strateški ravni delovanja poveljstev in enot. Častniki razširijo svoje
znanje o združevanju enot, vključno s problematiko združenega bojevanja na taktični in
operativni ravni vojskovanja. Na tej ravni VIU razvijajo častniki analitične in ustvarjalne
sposobnosti, ki so nujne za uspešno delo na operativni in strateški ravni v vojaški
organizaciji. Poleg razvoja pretežno vojaških veščin in znanja s področja združenega in
medzvrstnega bojevanja se slušatelji seznanijo tudi s poglobljenim pogledom v vprašanja
mednarodnega in nacionalnovarnostnega okolja, nacionalne varnostne politike in
načrtovanja ter odločanja v obrambno-varnostnih strukturah v domačem in mednarodnem
okolju (Zabukovec, 2008, str. 139).
Polkovnik in častniki z višjimi čini pa napredujejo, če uspešno opravijo najvišjo stopnjo
vojaškostrokovnega izobraževanja – generalštabni program DVSIU. Šolanje na tej ravni je
priprava častnikov za delovanje na strateški ravni nacionalno-varnostnih struktur, težišče
pa je na strategiji, načrtovanju in usklajevanju delovanja vseh elementov nacionalne moči
v miru in vojni. Poudarek na tej ravni je tudi na analitičnem pristopu k reševanju
problemov, kritičnem obravnavanju informacij, sprejemanju etičnih in soglasnih odločitev
ter uspešnem pisnem in ustnem sporazumevanju. Posebna pozornost je namenjena
pripravi na delovanje v mednarodnem okolju (po Zabukovcu, 2008, str. 139).
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Častniki se med službovanjem v SV udeležujejo še drugih oblik usposabljanja ali
izobraževanja, kot je funkcionalno, jezikovno idr.
Program OVSIU ni povezan z nacionalnim izobraževalnim sistemom, programi DVSIU pa
so le delno22, zato niso javno priznani in ne zagotavljajo zaposljivosti izven SV, programi
tudi niso vrednoteni s kreditnimi točkami (po ECTS).

8.4 SISTEM ORGANIZACIJE OBRAMBNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Za zasnovo novega izobraževalnega sistem OS RS sem iz zgoraj navedenih dejstev in
izkušenj proučil zgodovinske vire, ki govorijo o organizaciji vojaškega šolstva. Preučil sem
teoretične podlage organizacije in značilnosti vojaške organizacije ter umeščenost
Slovenske vojske kot podsistema državne uprave Republike Slovenije. Raziskal sem
kadrovski sistem Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske zaradi oblikovanja
preglednega kadrovskega sistema Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske s svojimi
podsistemi, ki bi zagotavljali razmere za ravnanje s človeškimi viri in upravljanje znanja.
Proučil sem menedžment izobraževalnih procesov in menedžment znanja v
izobraževalnem sistemu SV. Obdelal sem tudi organizacijo izobraževalnih sistemov OS
ZDA, OS Kraljevine Belgije, Kraljevine Švedske in Republike Hrvaške, za pripravo pravih in
pravilnih odločitev pri oblikovanju novega izobraževalnega sistema Oboroženih sil
Republike Slovenije.
Ne smemo spregledati, da, kot ugotavlja Ivanko, strukturo organiziranosti oblikujejo
naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja. Prikažemo jih z organizacijsko
shemo (Ivanko, 2006, str. 22).
Struktura organiziranosti je sredstvo za uresničevanje organizacijskih ciljev. Cilji se s
časom spreminjajo, zato moramo strukture organiziranosti prilagajati spremenjenim
ciljem. Cilji oblikujejo strukturo organiziranosti in ne obratno (Ivanko, 2006, str. 22).
Organizacija sistema in zasnova izobraževanja oboroženih sil v Republiki Sloveniji. Ključni
cilji, ki jih skušam doseči z vlaganjem v človeške vire in znanje za razvoj so:
− večja učinkovitost oziroma produktivnost,
− večja konkurenčnost in
− zaposljivost.
Spodbujanje izobraževanja je ključni element delovanja in razvoja obrambnega sistema
RS. Več relevantnega znanja častnikom na različnih hierarhičnih ravneh zagotavlja
potrebne značilnosti, znanje, veščine in vrednote oziroma kompetence. Za zaposlitev in
22

Program šole za častnike in štabni program nista povezana s civilnim izobraževalnim sistemom, slušatelji
višjega štabnega programa so od jeseni leta 2007 vključeni v študij strokovnega magisterija na Fakulteti za
logistiko in specialistični študij obramboslovja na Fakulteti za družbene vede.
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stalno izpopolnjevanje znanj pa je nujno sodelovanje sistemov izobraževanja ter
usposabljanja s celotno javno upravo in gospodarstvom, trgom dela in drugimi
ekonomskimi politikami. Lažja mobilnost oziroma prehod v šolskem sistemu in med
sistemi usposabljanja ter med organi, organizacijami in institucijami javne uprave ter
gospodarstvom bo poglavitni element pri proučevanju in zasnovi modela izobraževanja
oboroženih sil v Republiki Sloveniji, ki je predstavljen v tem magistrskem delu.
Glede znanja za razvoj in razvoj človeških virov so ukrepi razdeljeni na vlaganje v sistem
in vlaganje v ljudi. Tako se bo udejanjala celovita strategija izobraževanja in druge
razvojne politike na tem področju.
Zaradi zgoraj navedenega bi morali posodobiti celoten visokošolski prostor v Sloveniji,
zlasti financiranje, avtonomijo in upravljanje ter krepitev konkurence in mobilnosti. Prav
tako si bo potrebno prizadevati za vzpostavitev evalvacijskega sistema, s katerim se bo
ugotavljalo, koliko bodo doseženi cilji izobraževanja, da bi nato izboljšali izobraževalni
proces in zagotavljali pregledne javne informacije o kakovosti ponudnikov izobraževanja.
Slovenija se mora zavezati ciljem slovenskega visokošolskega prostora, v katerem je
visoko šolstvo v javni odgovornosti in kjer se visokošolske ustanove z raznolikostjo svojih
poslanstev odzivajo na širše potrebe naše družbe. Cilj je zagotoviti visokošolskim
ustanovam potrebne vire, da bi še naprej uresničevale svoje smotre v polnem razponu:
priprava študentov na življenje aktivnih državljanov v demokratični družbi, priprava na
njihove prihodnje kariere ter omogočanje njihovega osebnega razvoja, ustvarjanje in
vzdrževanje širokih, vrhunskih podlag znanja ter spodbujanje raziskovanja in inovativnosti.
Potrebna reforma visokošolskih sistemov in politik, ki poteka, se mora nadaljevati tako, da
bo trdno vgrajena v naše vrednote, kot so institucionalna avtonomija, akademska svoboda
in družbena pravičnost, in bo terjala polno udeleženost študentov in osebja.
Bolonjski proces vodi k večji združljivosti in primerljivosti sistemov visokega šolstva,
udeležencem izobraževanja olajšuje mobilnost, ustanovam pa pomaga pritegniti študente
in strokovnjake z drugih držav. Visoko šolstvo se modernizira s sprejetjem strukture treh
ciklov, ki znotraj nacionalnih kontekstov vključuje tudi možnost vmesnih kvalifikacij,
povezanih s prvim ciklom, ter s sprejetjem Evropskih standardov in smernic za
zagotavljanje kakovosti.
Visoko šolstvo si mora prizadevati za odličnost v vseh vidikih in sprejemati nove izzive
novega tisočletja. To zahteva stalno osredotočenje na kakovost. Pri tem bodo javne
politike morale, ob ohranjanju raznolikosti našega izobraževalnega sistema, v celoti
priznavati pomen raznolikosti poslanstva visokega šolstva, ki sega od poučevanja in
raziskovanja do služenja skupnosti ter družbeni povezanosti in kulturnemu razvoju. Vsi
študenti in celoten visokošolskih aparat mora biti pripravljen, da odgovori na izzive in
zahteve hitro razvijajoče se družbe.
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Visoko šolstvo mora na vseh ravneh temeljiti na najsodobnejših raziskavah in razvoju ter
tako pospeševati inovativnost in ustvarjalnost v družbi. Priznati mora potencial
visokošolskih programov, vključno s tistimi, ki temeljijo na aplikativnih raziskavah, da
pospešujejo inovacije. Temu ustrezno se mora povečati število ljudi z raziskovalnimi
kompetencami. Doktorski programi morajo zagotavljati disciplinarna raziskovanja visoke
kakovosti ter se čim bolj dopolnjevati z interdisciplinarnimi in medsektorskimi programi.
Ob tem bodo javna oblast in visokošolske ustanove povečale privlačnost kariernega
razvoja mladih raziskovalcev.
Zasnova novega modela izobraževanja bo preko svojih članic s svojo vizijo in poslanstvom
omogočila izvajaje študijskih programov ene ali več stopenj, ki vodijo k znanstvenim in
strokovnim naslovom skladno s postavljenimi cilji ter predvidenimi učnimi dosežki.
Visokošolske ustanove v RS morajo svojo dejavnost internacionalizrati, da se posvetijo
globalnemu sodelovanju in primerljivosti ter s tem vzdržnemu razvoju le-teh. Privlačnost
in odprtost slovenskega visokega šolstva morajo vzpodbuditi skupne slovenske akcije v
mednarodnem prostoru s povečanjem univerzitetne mobilnosti. Tekmovanje na globalni
ravni bo dopolnjeval okrepljeni dialog o politiki in sodelovanju, ki temelji na partnerstvu z
drugimi državami.
Načrtovanje izobraževanja je urejeno skladno z globalno politiko in doktrino
razvoja SV, njenimi sistemi in podsistemi izobraževanja ter raziskovanja.
Načrtovanje je pogojeno z razvojem in premeščanjem kadrov, motivacijskim
sistemom, razvojem novih tehnologij in tehnične opremljenosti oziroma
oborožitvenih sistemov. Okolje ne daje kadrov s potrebno kvalifikacijo, zato je
treba zagotoviti ustrezna znanja s postavitvijo Fakultete za vojaške vede.
Fakulteta je izobraževalni in razvojno-raziskovalni sistem OS SV ter je povezana s
sistemom javnega izobraževalnega sistema in razvoja kadrov za državno oziroma
javno upravo, varnost, kot prikazuje priloga 8. Omogočila bo doseganje najboljših
možnih rezultatov na področju izobraževanja in usposabljanja na dodiplomskem in
podiplomskem študiju ter pri raziskovalnem delu. Stalnica je doseganje odličnosti in
najvišje kakovosti na področjih vojaških ved (polemologija, spopadoslovje,
vojaška in vojna zgodovina, vojaška terminologija, vojaško in vojno pravo,
vojaška psihologija), varnostnoslovnih, naravoslovnih in družboslovnih znanosti.
Fakulteta mora poznati okolje, imeti mora opredeljene posebne in ključne
sposobnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje poslanstva. S temi spoznanji bo
lahko uravnavala trg dela javnega sektorja in gospodarstva. S povezanostjo med
javnim sektorjem in gospodarstvom glede potreb po kadru bo lahko načrtovala
število razpisanih študijskih mest na fakulteti, po fakultetah in drugih
visokošolskih zavodih, ki sodelujejo v sistemu izobraževanja častnikov SV stalne
sestave in pogodbene rezerve.
Za primer bi navedel organizacijo, ki že več kot dvesto let uspešno opravlja svoje
poslanstvo. To je vojaška akademija West Point, ustanovljena leta 1802, ki je v
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svojem poslanstvu kot ključne sposobnosti opredelila zmožnost izšolati vodje, ki
bodo vredni zaupanja (Drucker, 2004, str. 26).
Med ključnimi pogoji dobrega sistema izobraževanja so dostopnost izobraževanja,
zadostna sredstva in učinkovita uporaba le-teh. Načrtovanje izobraževanja v
menedžmentu človeških virov se odraža v načrtovanju, spremljanju in analizi
pripravništva, pa tudi funkcionalnega usposabljanja ter izpopolnjevanja. Da bi ga
uresničevali, je treba optimalno finančno načrtovati izobraževanje, spremljati porabo
sredstev in pripravo korekcij, pa tudi načrtovanje, nadzor in analizo usposabljanja ter
usmerjanja dela mentorjev.

8.5 ZASNOVA MODELA IZOBRAŽEVANJA OBOROŽENIH SIL V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Pri pristopu k oblikovanju nacionalnega izobraževalnega sistema OS sem po proučitvi in
analizi izobraževalnih sistemov tujih OS in sedanjega sistema izobraževanja častnikov v SV
ugotovil, da moramo pristopiti k oblikovanju novega izobraževalnega sistema OS RS
korenito in spremeniti sistem v celoti ter ga povezati z javnim izobraževalnim sistemom
RS. Upošteval sem vse dobre in slabe strani sedanje organizacije sistema izobraževanja,
ki se kažejo kot moteči dejavniki pri izvajanju izobraževanja v OS RS v povezanosti z
nacionalnim in tujimi izobraževalnimi sistemi.
Z različnimi programi in projekti bo okrepljeno vlaganje v kakovostno izobraževanje in
usposabljanje v formalnem in neformalnem izobraževanju ter povečana privlačnost
vojaškega poklica. Krepitev svetovalnih služb bo zagotovljena tudi z uvajanjem vsebin iz
poklicne vzgoje vojakov, podčastnikov in častnikov v njihov program.
Vse moderne vojske težijo k učinkovitosti in racionalnosti, kar se odraža tudi pri šolanju
častnikov. Za dosego tega je treba poznati kvantitativne in kvalitativne potrebe in zahteve
po častnikih v Sloveniji, kakšna je njihova sedanja in prihodnja vloga v nacionalnem
prostoru in hkrati v mednarodnih integracijah. Cilj OVSIU častnikov morajo biti oblikovani,
izobraženi in usposobljeni častniki kot nosilci vojaškega profesionalizma z zahtevami po
izvirnih raziskovalnih prispevkih, znanstvenosti ter individualnem pristopu in drugem. Tako
izobraženi in usposobljeni častniki bodo predstavljali SV v nacionalnem in tudi RS v
mednarodnem prostoru.
Upoštevati se mora postopnost oblikovanja in harmoniziranje visokošolskega sistema v
Sloveniji. Po zaključku oblikovanja Fakultete za vojaške vede je treba začeti oblikovati
univerzo, vendar ne bi smela potekati prehitro, brez ustreznih analiz ter dobrih in pravih
odločitev in je na kratko prestavljena v nadaljevanju. V dveh do treh letih bi oblikovali
novo Fakulteto za vojaške vede z vsemi predvidenimi oddelki in programi. V naslednjih
letih pa bi oblikovali univerzo z nekaj članicami vse do zaokrožitve z vsemi predvidenimi
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članicami, ki bi se integrirale v to univerzo. Strukturo organiziranosti fakultete prikazuje
priloga 8, univerza pa je prikazana v prilogi 8a tega dela.
Na novo oblikovana Fakulteta za vojaške vede izvaja programe sedaj obstoječih vojaških
šol, ki bi jih prenovili, nadgradili in uvedli nove programe vojaških ved (vojaška taktika,
operatika in strategja, polemologija tudi spopadoslovje, vojaška in vojna
zgodovina, vojaška terminologija, vojaško in vojno pravo, vojaška psihologija,
sociologija idr.), naravoslovnih in družbenih ved. V nadaljnjem razvoju in reorganiziranju
visokega šolstva v RS, pri proučevanju in zasnovi izobraževalnega sistema OS, bi
oblikovali Univerzo nacionalne obrambne varnosti in državnih študij, ki je na kratko
predstavljena v nadaljevanju.
Zasnovati se mora nov izobraževalni sistem OS na osnovi novega modela
interdisciplinarnega izobraževanja, z opredelitvijo dejavnikov, ki bodo omogočali
vzpostavitev edinstvenega, učinkovitega, enostavnega 23 , urejenega izobraževalnega
sistema ter njegovo vzdrževanje. Ta sistem mora zajeti vse stopnje in dejavnosti
izobraževalnega sistema, tudi najvišjega obrambno-varnostnega na področju, kot je
program velike strategije RS. Proučeval in poučeval bi se v povezavi s članicami EU
Program velike strategije EU za države srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.
Za delo novega modela in delovanje njegovih članic ne bi bila potrebna višja finančna
sredstva kot do sedaj, razen pri posodobitvi obstoječih programov z novimi samostojnimi
študijskimi predmeti ali pri uvedbi novih programov z novimi samostojnimi študijskimi
usmeritvami, saj vse članice že sedaj obstajajo in delujejo. Pri načrtovanju finančnih
sredstev se ne sme pozabiti npr. postavka, kot je financiranje gostujočih predavateljev iz
drugih domačih fakultet ali univerz in iz tujine ter za druge ukrepe, ki bi prispevali h
kakovosti delovanja fakultete in kasneje univerze ter njenih članic.
Visokošolske ustanove morajo doseči avtonomijo, kot jih omogoča Zakona o visokem
šolstvu. Večja avtonomija bo ob hitro rastočih pričakovanjih omogočila, da bodo univerze
odgovorne ter odzivne na družbene potrebe. V okviru javne odgovornosti se mora potrditi,
da javno financiranje ostaja glavna prednostna naloga za zagotavljanje pravičnega
dostopa ter nadaljnjega vzdržnega razvoja avtonomnih visokošolskih ustanov. Več
pozornosti bo treba posvetiti iskanju novih ter različnih virov in metod transparentnega
financiranja.

23

Teorija Karla R. Popperja o enostavnosti pojasnjuje, zakaj je enostavnost »tako zelo zaželena.
Da bi to razumeli, ni potrebno, da prevzamemo »načelo ekonomičnosti mišljenja« ali kaj
podobnega. Če je znanje, vednost naš cilj, moramo bolj ceniti enostavne kot manj enostavne
stavke, saj nam prvi več povedo, njihov empiričen obseg je večji, poleg tega jih je tudi lažje
preizkusiti.« (Popper, 2002, str. 128)
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8.6 OBLIKOVANJE FAKULTETE ZA VOJAŠKE VEDE
V okviru univerze bi se ustanovila na podlagi veljavnih predpisov Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS št. 100/04-UPB) in na podlagi Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov
in študijskih programov (Ur. l. RS št. 101/04) Fakulteta za vojaške vede (FVV) (naprej
fakulteta). Fakulteta s svojimi programi in katedrami bi bila javni visokošolski zavod s
sedežem v Ljubljani. Organi fakultete so Dekan, Senat, Akademski zbor, Upravni odbor in
Študentski svet ter habilitacijska komisija. Na fakulteti se bi izvajali študijski programi
bolonjske prve, druge in tretje stopnje samostojno ali v povezavi z drugimi fakultetami
drugih univerz doma in v tujini. Z intenzivno vpetostjo v mednarodni izobraževalni in
raziskovalni prostor skupaj z Razvojno-raziskovalnim inštitutom SV, z razvijanjem oblik
vseživljenskega izobraževanja ter z stalnim prenosom znanja v prakso, bo postala
prepoznavna in ugledna visokošolska ustanova vojaškega izobraževanja in raziskovanja v
mednarodnem merilu. Strukturo organiziranosti fakultete prikazuje priloga 8.
V okviru fakultete bodo delovale Vojaške katedre, Oddelek za izobraževanje častnikov,
Oddelek za izobraževanje podčastnikov, Splošni oddelek in Razvojno-raziskovalni inštitut
SV. Na fakulteti se bodo izšolali častniki in podčastniki s splošnim vojaškim in vojaškim
specialističnim znanjem. Druge predmete oziroma študijske obveznosti, ki jih bo zahteval
vojaški program določen s predmetnikom, bodo študentje opravili na drugih fakultetah
drugih univerz doma in v tujini glede na rod24, službo oziroma smer študija, ki jo študenti
vpišejo.
S svojo dejavnostjo bo zagotavljala vojaško izobraževanje in usposabljanje študentov
kandidatov za častnike SV in študente kandidate za častnike tujih oboroženih sil. Študij na
vojaških šolah bi se izvajal dvopredmetno in modularno po programih, ki bi bili vrednoteni
s kreditnimi točkami (po ECTS). Programi morajo biti odprti in oblikovani tako, da
omogočajo študentom prehode med fakultetami drugih univerz in drugih samostojnih
visokih šol doma in v tujini.

24

Za rod, službo se lahko sedaj izbere naslednje smeri izobraževanja za rodove pehota:
družboslovna, tehnična; oklepne
enote: obramboslovna, organizacijska, strojna,
elektrotehnična, računalniška, matematična, fizika; letalstvo: strojna, elektrotehnična,
računalniška, prometna; pomorstvo: pomorska, strojna, elektrotehnična, prometna; artilerija:
obramboslovna, organizacijska, geografija, matematična, fizika, elektrotehnična, računalniška;
zračna obramba: obramboslovna, matematična, prometna, fizika, elektrotehnična, strojna,
računalniška; inženirstvo: obramboslovna, gradbena, geodetska, strojna, prometna: RKBO:
kemijska, matematika, fizika, biotehnična; zveze: elektrotehnična, računalniška; za službe
informatika: računalniška, matematična,
elektrotehnična organizacijska; sanitetna:
zdravstvena, farmacevtska; intendantska: obramboslovna, ekonomska, organizacijska,
poslovodska, biotehnična, agroživilska, živilsko tehnološka, tekstilna; tehnična: strojna,
elektrotehnična, računalniška, fizika, matematična ekonomska, obramboslovna, organizacijska;
prometna: prometna. Za specialnosti in VED, ki niso opredeljene kot rod ali služba, so pa v
sestavu SV, se primerne smeri izobraževanja določijo skladno z znanji, potrebnimi za opravljanje
nalog na posamezni dolžnosti (Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju v MO, 2000, str. 20).
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Naloga matične fakultete in drugih fakultet, ki šolajo študente za poklic častnika je, da
pripravijo častnike z visoko stopnjo izobrazbe za poveljevanje enotam, vodenje ustanov in
za opravljanje drugi dolžnosti v SV ter s tem skrbijo za razvoj in bojno pripravljenost OS
RS za delovanje v miru, kriznih razmerah in vojni. Fakultete skrbijo za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in razvoj vojaških in drugih ved po svojih področjih.
8.6.1 VOJAŠKE KATEDRE
Na Fakulteti za vojaške vede so oblikovane naslednje katedre, Katedra za veliko strategijo,
Katedra za strategijo, Katedra za operatiko, Katedra za splošno taktiko, Katedra rodovskih
taktik, Katedra za obveščevalne zadeve, Katedra za varnostne zadeve in Katedra za
slovenski jezik in tuje jezike. Preostale katedre predstavljajo druge fakultete. Katedre so
oblikovane zaradi usklajevanja in razvijanja izobraževalnega in s tem medsebojno
povezanega znanstveno raziskovalnega dela in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in
strok za zgoraj navedena študijska področja.
8.6.2 ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE ČASTNIKOV
8.6.2.1 Visokošolski študijski programi za častnike
Visokošolski študijski programi za častnike izvajajo osnovno vojaško strokovno
izobraževanje in usposabljanje, na katero se lahko vpišejo dijaki srednjih šol, ki so
uspešno opravili maturo, so zdravi in niso starejši od 21 let. Kandidati za vpis na visoko
šolo za častnike morajo opraviti sprejemni izpit. Visokošolski študijski programi je povezan
z nacionalnim izobraževalnim sistemom, javno priznan in vrednoten s kreditnimi točkami
(po ECTS). Programi se izvajajo na Fakulteti za vojaške vede in na visokošolskih zavodih
glede na smeri študija kandidatov, kot je razvidno v opombi št. 21 in tudi drugih. Po teh
programih se izšolajo karierni častniki in v manjši meri rezervni častniki na dodiplomski
ravni v študijskem programu 1. bolonjske stopnje s splošnim vojaškim in specialističnim
vojaškim znanjem glede na smeri izobraževanja za rodove ali službe. Program je
strokoven, visokošolski dodiplomski in dvopredmeten. Kandidati, ki zaključijo študij po tem
programu, pridobijo čin častnika in strokovni naslov, ki ga pridobi z diplomo na
visokošolskem zavodu, na katerem je zaključil študij, kot npr. diplomiran inženir
strojništva, diplomiran upravni organozator, itn. Podeli se jim čin poročnika in so zaposljivi
zlasti v SV. Zaposljivi so tudi na MO in na drugih ministrstvih v RS oziroma v drugih delih
državne oziroma javne uprave in tudi v gospodarstvu. Program zagotavlja visoko
strokovno vojaško in civilno izobražene in usposobljene častnike za delo v vojski, za
opravljanje začetnih dolžnosti častnika v SV, kot poveljnik voda ali oddelka v enotah za
posebne namene ali opravljanje del in nalog v enotah in poveljstvih SV.
Na šoli se bodo izvajali predmeti vojaškega programa, ki ga poslušajo vsi študenti, ostale
predmete poslušajo študentje na drugih fakultetah, glede na smer študija in tudi na
fakultetah drugih univerz in drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini.
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8.6.2.2 Študijski programi za pridobitev poklica vojaški častnik
Študijski programi za kandidate za častnike izvajajo osnovno vojaško strokovno
izobraževanje in usposabljanje in sprejemajo kandidate za častnike, ki so že končali enega
od programov visokega šolanja 1. in 2. bolonjske stopnje, niso pa se v času svojega
izobraževanja izobraževali v vojaškem programu in niso starejši od 27 let. Šolanje traja 11
mesecev. Opraviti morajo tudi vojaški praktikum v trajanju meseca dni. Vojaški praktikum
ni del rednega izobraževalnega programa, udeležijo se ga le tisti, ki so kandidati za
zaposlitev v SV. Pred sprejemom bodo morali uspešno opraviti selekcijo in TVSU.
Kandidati za višje vojaške uslužbence z 2. in 3. bolonjsko stopnjo bodo lahko tudi
starejši, saj njih sprejemajo za opravljanje vojaške službe v SV po drugih pogojih in
kriterijih. Program zagotavlja vojaško izobrazbo in usposobljene častnike, rezervne
častnike ter višje vojaške uslužbence za delo v vojski za opravljanje začetnih dolžnosti
častnika in višjega vojaškega uslužbenca v SV ter pridobitev poklica častnika in višjega
vojaškega uslužbenca. Ob zaključku šolanja kandidata za častnika pridobijo čin častnika in
podeli se jim čin poročnika. Na šoli za častnike se izobražujejo kandidati za častnike, ki so
zaključili medicinsko fakulteto, fakulteto dentalne medicine, pedagoško fakulteto, fakulteto
za farmacijo, pravno fakulteto, teološko fakulteto, veterinarsko in zdravstveno fakulteto,
katerih dodiplomski čas študija traja sedaj štiri, pet ali šest let oziroma so zaradi stroke
pomembni za obrambne in druge varnostne strukture.
Po teh programih se izvajajo naloge, kot so načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje
in kontroliranje izvedbe programov osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja
kandidatov za častnike, osnovnega usposabljanja kandidatov za višje vojaške uslužbence
za delo v vojski. V teh programih izvajajo tudi vsako leto vojaški praktikum za vse
študente na visokih strokovnih šolah in fakultetah, enkrat letno, v času letnih počitnic, v
obliki taborjenja. Enkrat pa v drugem letniku za vsako generacijo študentov
visokošolskega študijskega programa zimski tabor v zimskih počitnicah.
8.6.2.3 Programi za diplomate
V SV se vsako leto pripravlja za delo v tujini veliko pripadnikov, ki potrebujejo diplomatska
znanja po teh programih. Po teh programih se izobražujejo prihodnji vojaški atašeji,
častniki, ki delajo kot osebje na veleposlaništvih. Tudi častniki so postavljeni na dolžnosti
v vojaških predstavništvih, v poveljstvih in enotah pod poveljstvom Nata in WEU, v
mednarodnih operacijah in misijah ter drugje. Programi bi v začetku trajali od tri do šest
mesecev za izobraževanje častnikov iz diplomatskih znanj, ki se pripravljajo za delo v
tujini. V izobraževanje po teh programih se bi udeležili tudi zaposleni v drugih ministrstvih
in iz gospodarstva, torej tisti, ki potrebujejo znanja iz diplomacije za opravljanje svojega
dela oziroma dolžnosti. Programi bi se v prihodnosti izvajali po 2. bolonjski stopnji, kot
podiplomski, v trajanju dveh let. RS potrebuje dobro izobražene in dobro usposobljene
pripadnike SV, zaposlene na drugih ministrstvih in gospodarstvu, ki bodo RS predstavljali
v tujini na raznih delovnih mestih oziroma dolžnostih. Izobraževanje se izvaja na matični

113

fakulteti v povezavi z drugimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini posebno z
diplomatskimi šolami in akademijami.
8.6.2.4 Podiplomski študijski programi poveljniško štabnega šolanja častnikov
Podiplomski študijski program poveljniško štabnega šolanja častnikov izvaja dodatno
vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje, ki je organizirano kot podiplomski študij
na Štabnem tečaju (specialistični), na Višjem štabnem šolanju (magistrski) in na
Generalštabnem programu, in si pridobijo kreditne točke (po ECTS) v okviru doktorskega
študija.
Poveljniško-štabna šola bi s svojo dejavnostjo zagotavljala vojaško izobražene in
usposobljene častnike SV in častnike tujih oboroženih sil. Častnike bi izobrazila in
usposobila za učinkovito opravljanje poveljniške dolžnosti od čete in višje, štabnih
dolžnosti od poveljstva bataljona in višje. Izobrazila in usposobila bi jih za opravljanje
vseh častniških dolžnosti v strukturah zavezništva. Zagotovila bi tudi vojaško izobražene in
usposobljene delavce civilnega dela MO na častniških dolžnostih ter izobraževanje vodilnih
in vodstvenih delavcev v državnih organih na varnostno obrambnem področju.
Šolanje na štabnih programih traja eno leto na matični fakulteti in na drugih visokošolskih
zavodih v RS ali v tujini glede na smer študija in glede na rod ali službo. Šolanju lahko
pristopijo častniki s činom nadporočnik, ki so opravljali dolžnost poveljnika voda oziroma
poveljnika oddelka v enoti za posebne namene 2 leti ali so opravljali dolžnost v poveljstvu
3 leta. Častniki morajo biti ocenjeni s službeno oceno najmanj dober in niso starejši od 32
let ter, da so s kariernim načrtom predvideni po končanem šolanju za postavitev na višjo
dolžnost s činom stotnika. Po končanem šolanju častniki z diplomo na visokošolskem
zavodu, na katerem so uspešno zaključili študij, pridobijo strokovni podiplomski naslov
specialist ustrezne smeri. Častniki, ki imajo končano šolanje po 1. bolonjski stopnji na 4 ali
5 letnih programih, opravijo obveznosti po vojaškem programu in tiste predmete, ki jih
niso imeli v programu na dodiplomskem študiju.
Šolanje na višjih štabnih programih traja eno leto na matični fakulteti in na drugih
visokošolskih zavodih v RS in v tujini glede na smer študija in glede na rod ali službo.
Šolanju lahko pristopijo častniki s činom stotnika, ki so opravljali dolžnost poveljnika čete
ali namestnika poveljnika čete in njej ravni enot 3 leta oziroma po opravljanju dolžnosti v
poveljstvu 5 let. Častniki morajo biti ocenjeni s službeno oceno najmanj dober in niso
starejši od 40 let ter, da so s kariernim načrtom predvideni po končanem šolanju za
postavitev na višjo dolžnost. Po končanem šolanju častniki z diplomo na visokošolskem
zavodu, na katerem so uspešno zaključili študij, pridobijo strokovni podiplomski naslov
magister ustrezne smeri.
Šolanje na generalštabnem programu je enovito in traja eno leto ter je organizirano kot
podiplomski študijski program. Šolanje poteka na matični fakulteti ali v tujini. Pri izvajanju
programa sodelujejo predavatelji iz drugih visokošolskih zavodov iz RS in tujine. Šolanju
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lahko pristopijo častniki s činom podpolkovnik, ki so opravljali dolžnost poveljnika
bataljona ali namestnika poveljnika bataljona in njej ravni enot 3 leta oziroma opravljanju
dolžnosti v poveljstvu 5 let. Častniki morajo biti ocenjeni s službeno oceno najmanj dober
in niso starejši od 45 let ter, da so s kariernim načrtom predvideni po končanem šolanju
za postavitev na višjo dolžnost. Po končanem šolanju častniki, ki uspešno zaključijo študij,
pridobijo kreditne točke (po ECTS) v okviru doktorskega študija.
Program velike strategije je enovito, dodatno vojaško strokovno izobraževanje, ki je
organizirano kot strokovni in podiplomski študij. Šolanje poteka na matični fakulteti. Pri
izvajanju programa sodelujejo predavatelji iz drugih visokošolskih zavodov iz RS in tujine.
Šolanju lahko pristopijo častniki s činom polkovnik ali višjim činom, ki so opravljali
dolžnost poveljnika brigade ali namestnika poveljnika brigade in njej enakovredne enote 3
leta oziroma po opravljanju dolžnosti v poveljstvu 5 let. Častniki in generali morajo biti
ocenjeni s službeno oceno najmanj dober in niso starejši od 50 let. Po končanem šolanju
častniki pridobijo kreditne točke (po ECTS) v okviru doktorskega študija. Predmetnik ima
opredeljene obvezne in izbirne predmete. Strokovni program zajema samo obvezne
predmete, podiplomski program pa tudi izbirne predmete, ki so določeni s predmetnikom.
Cilj izobraževanja je usposobiti in izobraziti častnike, generale, direktorje direktoratov,
državne sekretarje in ministre ter vodilne in vodstvene javne uslužbence v državni upravi
in njim enake dolžnosti v javni upravi, visoke javne uslužbence na ključnih položajih v
državni upravi in poslance ter direktorje velikih javnih podjetij ter podjetij iz gospodarstva,
velikega pomena za državo. Ta program usposabljanja in izobraževanja bi bil namenjen
tudi za vrhunske strokovnjake iz državne uprave in gospodarstva, ki pri svojem delu
potrebujejo široka znanja iz obrambnih in varnostnih ved, pregled in dobro razumevanje
dogajanja v svetu ter trendov nacionalnega varnostno obrambnega sistema RS.
Izobraževali bi se lahko tudi pripadniki tujih oboroženih sil iz držav Srednjeevropskega
prostora in balkanskih držav. Z uspešno zaključenim usposabljanjem po tem programu bi
si slušatelji pridobili kreditne točke (po ECTS) v okviru doktorskega študija na tej fakulteti
in drugih primerljivih visokih šolah in univerzah doma in v tujini.
Program ima po svoji zasnovi tako oblikovan predmetnik, ki omogoča znanstveno
raziskovalni pristop poučevanja iz obrambnih in varnostnih ved ter velike strategije, ki
vsebuje strategije ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za gospodarstvo, ministrstva
za notranje zadeve in ministrstva za obrambo in druge naravoslovne, družboslovne
predmete ter upravljanje države. Program bi vseboval naslednje predmete: uvod v študije
strategij, študij strategijskih problemov, na katerem bi bilo težišče poučevanja po
področjih, raziskovanje strategijskih problemov in študijsko potovanje ter druge predmete,
ki bi jih določili s predmetnikom. Študij bi trajal eno leto. Zaključili bi ga z izdelavo
zaključne naloge strateškega pomena z zagovorom po skupinah.
8.6.3 ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE PODČASTNIKOV
V oddelku za izobraževanje podčastnikov se izvajajo visokošolski študijski programi za
podčastnike, višješolski študijski programi za podčastnike, programi za izobraževanje
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podčastnikov in programi štabnega šolanja podčastnikov, ki so štabni program za
podčastnike, višje štabni program za podčastnike in visoki štabni progam za podčastnike.
Teh programov ne bom podrobneje obdeloval, saj presegajo namen magistrskega dela.
Na izobraževanje v programe za podčastnike ali primerljivo vojaško izobraževanje in
usposabljanje (VIU) v tujini se lahko po najmanj treh letih dela na vojaških formacijskih
dolžnostih napoti vojake s činom desetnika ali naddesetnika. Vojaki morajo imeti V.
stopnjo izobrazbe in ne smejo biti starejši od 30 let. Čin vodnika se mu podeli po uspešno
zaključenem programu ustrezne smeri za podčastnike ali primerljivem usposabljanju v
tujini.
Višjega vodnika, razporejenega na formacijsko dolžnost štabnega vodnika, napotimo na
dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje (DVSIU). Višje vodnike, ki
svojo nadaljnjo kariero gradijo v štabnem oziroma specialističnem stebru, se napoti na
izobraževanje na štabni program. Uspešno zaključen štabni program je za podčastnike
eden od pogojev za povišanje v čin štabnega vodnika.
Štabni vodnik, ki je predviden za opravljanje formacijske dolžnosti s činom višjega
štabnega vodnika, se predlaga za pridobitev VI. stopnje izobrazbe na višješolskih
programih za podčastnike. Štabni vodniki, ki nadaljujejo karierno pot v štabnem ali
specialističnem kariernem stebru se napoti na višji štabni program, ki je pogoj za
povišanje v čin višji štabni vodnik. Štabni programi spadajo pod dopolnilno vojaško
strokovno izobraževanje (DVSIU).
Višji praporščak, ki je predviden za opravljanje formacijske dolžnosti s činom štabnega
praporščaka, se predlaga za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in se napoti na visokošolski
program za podčastnike. Za povišanje v čin štabni praporščak sta pogoja VII. stopnja
izobrazbe in uspešno opravljen visoki štabni program.
8.6.4 SPLOŠNI ODDELEK
S programi za izobraževanje slovenskega jezika in tujih jezikov izvaja svojo temeljno
dejavnost izobraževanja tujih jezikov po standardih Nata za pripadnike SV oziroma tudi za
potrebe drugih institucij iz sistema nacionalne varnosti RS. Izvaja se program učenja
slovenščine za pripadnike tujih OS, tujce, ki delajo v obrambno varnostnih strukturah Nata
in tujih držav ter tuje študente na fakulteti. Program je nosilec prevajanja in tolmačenja
ter lektoriranja. Program s svojo dejavnostjo omogoča učinkovito sposobnost obrambnega
sistema RS v prizadevanjih za integracijo v mednarodni prostor na obrambno-varnostnem
področju in promocijo SV doma in v tujini.
Oddelek za razvoj poveljevanja je osrednja razvojna in izobraževalna ustanova Slovenske
vojske, ki definira procese poveljevanja v SV, definira sistem in postopke poveljevanja v
SV ter štabne funkcije na različnih hierarhičnih ravneh SV. Oddelek za razvoj poveljevanja
za usposabljanje določa postopke in načrtovanja aktivnosti, opredeljuje izvajanja
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aktivnosti, postopke in načine ter metode organiziranosti, opredeljuje izvajanje aktivnosti
in definira linijo poveljevanja v SV. Oddelek opredeljuje tudi izdelavo srednjeročnih in
kratkoročnih načrtovalnih in razvojnih dokumentov, izdeluje literaturo s področja, izvaja
usposabljanje, opredeljuje naloge in izvaja kontrolo. Skrbi za razvoj programov VIU in
razvoj tehnologije izobraževanja s svojega področja.
8.6.5 RAZVOJNO-RAZISKOVALNI INŠTITUT ZA OBRAMBNE IN VARNOSTNE
VEDE
Razvojno-raziskovalni inštitut SV (RRISV) (naprej inštitut) s svojimi notranjimi
organizacijskimi enotami bo organiziral in vodil znanstveno-raziskovalno delo. Skrbel bo za
razvoj vojaških ved, pomembnih za delovanje in razvoj OS RS ter za obrambo države.
Inštitut bo zagotovil razvoj v SV na področjih vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
vojaške znanosti, vojaške doktrine, teorije in prakse vojne veščine, vojaških sistemov in
tehnologije, vojaških standardov, vojaške organizacije, formacije in kadrov v podporo
operativnih zmožnosti in učinkovitega izvajanja nalog SV. Zagotavljal bo tudi razvoj strok
Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za notranje
zadeve z obrambno varnostnega področja.
Oddelek za raziskave in razvoj vojaške tehnologije, tj. področje lastnega ali skupnega
razvoja in raziskav v okviru mednarodnih projektov, bo usmerjeno v razvoj prioritetnih
zmogljivosti ter popolnjevanje manjkajočih zmogljivosti, ki jih ne bi mogli zagotoviti na
druge načine (npr. nabava na trgu). Razvoj in raziskave na obrambno-vojaškem področju
se bodo izvajale v sodelovanju s civilnimi znanstveno-raziskovalnimi organizacijami ter
razvojnimi podjetji, kakor tudi v okviru Nata in EU.
Prednostno bodo izvedeni izbrani že razviti tehnološki projekti. Z namenom doseganja
dolgoročne racionalne modernizacije Slovenske vojske bodo ustrezno financirane
raziskave in razvoj pripadajočih podpornih tehnologij. V okviru oblikovanja projektov
razvoja in raziskav bo vzpostavljen sistem spremljanja razvoja in razpoložljivosti novih
tehnologij, ki bo omogočal poznavanje stanja na za slovenski obrambni sistem relevantnih
področjih.
Enota za preizkus vojaške tehnologije in opreme ter izdelava navodil, tj. vse nabavljene
sodobne oborožitve in opreme ter vojaške tehnologije, ki je že bila uspešno preizkušena v
Enoti za preizkus vojaške tehnologije in opreme, izdeluje tudi navodila, ki zadovoljujejo
visoke kakovostne standarde. Pri oblikovanju zahtev, planiranju potrebnih virov ter izvedbi
naročil vojaške oborožitve in opreme bodo ključna vodila zagotavljanje modularnosti,
enotnost platform, večnamenskost, interoperabilnost z opremo zavezniških vojska,
transparentnost ter potencialna uporabnost pri sodelovanju Slovenske vojske v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Oddelek za andragogiko in pedagogiko, psihologijo, jezike in razvoj tehnologije pouka
skrbi za razvoj vojaške ključne razvojne zmogljivosti pri razvijanju andragoške in
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pedagoške dejavnosti, vojaške psihologije, slovenskega vojaškega strokovnega jezika v
povezavi z razvojem angleškega in nemškega vojaškega strokovnega jezika. Oddelek s
svojim programi sodeluje tudi v procesih razvoja in izvajanja programov strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev slovenskega vojaškega strokovnega jezika in učiteljev tujega
jezika. Oddelek skrbi za razvoj tehnologije pouka, razvoj učil, uvajanje simulacijskih
programov za izvajanje pouka idr. Razvija sistem vojaškega izobraževanja in
usposabljanja ter programe in podporo programov vojaškega izobraževanja in
usposabljanja vojakov, podčastnikov in častnikov, usposabljanja vojaških uslužbencev za
delo v vojski ter sistem vojaškega usposabljanja poveljstev, enot in zavodov SV.
V Razvojno-raziskovalnem inštitutu SV deluje osrednji Knjižnično-informacijski center.
Knjižnično-informacijski center je osrednja knjižnica Ministrstva za obrambo, ki podpira
izobraževanje in usposabljanje delavcev ministrstva, pripadnikov Slovenske vojske in
zunanjih zainteresiranih uporabnikov. Knjižnično-informacijski center je vključen v
slovenski knjižnično-informacijski sistem COBISS (www.slovenskavojska.si/knjiznicnoinformacijski-center).
Oddelek za založništvo in informiranje notranje javnosti kot strokovni organ za
zagotavljanje vojaško strokovne in učno izobraževalne literature, učnega gradiva za
različne medije, publikacij in drugih tiskovin v podporo vojaški stroki, vojaškemu
izobraževanju in usposabljanju in drugim potrebam Slovenske vojske.
Oddelek za vojaško in vojno zgodovino raziskuje zgodovino vojn, proučuje zgodovino
starih vojska z namenom razvoja oboroženih sil RS. V sestavi oddelka je Vojaški muzej
(naprej muzej). Namen muzeja je proučevanje, vzgoja in izobraževanje ter pridobivanje
materialnih dokazov o ljudeh in njihovem okolju, dokaze hraniti, raziskovati, o njih
posredovati informacije in jih razstavljati. Dejavnost muzeja izraža kontinuiteto in
diskontinuiteto vojaške zgodovine slovenskega naroda, trajanje, ki presega več človeških
življenj, obstoj več držav in režimov oblasti ter spomin, ki je materializiran v muzejskih
zbirkah.
Oddelek za vojaško geografijo skrbi za razvoj in proučevanje geografskega prostora
Slovenije, spoznanj fizične in regionalne geografije Slovenije. Posebnega pomena so tudi
spoznanja iz družbene, politične in regionalne geografije Evrope. Proučevanje geografskih
vsebin predstavljajo pomembno podlago za spoznavanje vojaških, naravnih in družbenih
značilnosti posameznih področij sveta. Pomemben je tudi razvoj uporabe geografskih
tehnik in kartografskih metod vrednotenja izbranega geografskega prostora. Skrbi za
razvoj programov VIU vojaške geografije in vojaške topografije.
Oddelek je osrednja izobraževalna, razvojna in raziskovalna institucija na področju
regionalnih in mednarodnih obrambno-varnostnih razmer v svetu, njihovi soodvisnosti
glede na spremembe v mednarodno varnostnih okoliščinah in socialno ekonomskih ter
političnih v posamezni državi ali regiji in v svetu. Proučuje tudi spremembo-obrambno
varnostnega sistema RS, ki izhajajo iz integracijskih procesov v NATO in WEU. Proučuje
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ogroženost RS, značilnosti obrambno varnostne kulture v RS, odnos do procesa
političnega, ekonomskega in obrambno-varnostnega združevanja v Evropi in svetu ter
vloge RS v teh procesih. Skrbi za razvoj in posodabljanje programov VIU s svojega
področja.

8.9 OBLIKOVANJE UNIVERZE ZA OBRAMBNO-VARNOSTNE IN DRŽAVNE
ŠTUDIJE
Pri pristopu k oblikovanju nacionalnega izobraževalnega sistema OS sem po proučitvi in
analizi izobraževalnih sistemih tujih OS in sedanjega sistema izobraževanja častnikov v SV
ugotovil, da moramo pristopiti k oblikovanju novega izobraževalnega sistema OS RS
korenito in spremeniti sistem v celoti ter ga povezati z javnim izobraževalnim sistemom
RS. Upošteval sem vse dobre in slabe strani sedanje organizacije sistema izobraževanja,
ki se kažejo kot moteči dejavniki pri izvajanju izobraževanja v OS RS v povezanosti z
nacionalnim in tujimi izobraževalnimi sistemi. V sestavi univerze bi kot samostojna
institucija deloval Razvojno-raziskovalni inštitut SV, drugi inštituti bi delovali v okviru
fakultet članic univerze. Podrobneje sem že zgoraj predstavil Fakulteto vojaških ved, saj ta
predstavlja glavni del sistema izobraževanja častnikov oziroma profesionalcev SV, ne pa
drugih fakultet, kot prihodnjih notranje organizacijskih enot univerze. Druge fakultete, ki
so prikazane na organigramu v prilogi 8a, že sedaj obstajajo. Te fakultete bi posodobile
organizacijsko strukturo in programe izobraževanja, ki niso predmet magistrskega dela, se
pa že izvajajo v sklopu le-teh.
Pri pristopu k oblikovanju Univerze za obrambno-varnostne in državne študije (UOVDŠ)
(naprej univerza) s svojimi organi (rektor, senat, upravni odbor in študentski svet) se
moramo zavedati, da oblikujemo elitno univerzo in intelektualno skupnost. Univerza bo
ponudila kakovostno vseobsegajočo izbiro študija in razvojnega raziskovanja, ki si bo
prizadevala biti vodilna med drugimi univerzami doma in v tujini iz svojega področja
znanosti. Skrbela bo za kakovost programov, profesorjev in študentov preko sprotne
samoevalvacije. Univerza bo ponudila množico izobraževalnih in raziskovalnih možnosti od
vojaških ekonomskih, logističnih, organizacijskih in diplomatskih, varnostnoslovnih do
družbenih in pravnih ter upravnih ved, ki sestavljajo to univerzo. Za družboslovje lahko
rečemo, da je eno najširših pa tudi najbolj privlačnih smeri študija. V njej bodo delovali
raziskovalni inštituti pri fakultetah in tudi Razvojno-raziskovalni inštitut SV v sklopu
univerze.
Univerza bo dosegala izjemne rezultate pri poučevanju študentov in pri raziskovalni
dejavnosti. Povezati se bo morala z univerzami doma in z različnimi univerzami v
mednarodne univerzitetne naveze, v t. i. odprte mreže univerz. Tako organizirana
univerza bo lahko narekovala takšno ureditev visokošolskega sistema, v katerem bo
zlahka uveljavila svojo konkurenčno prednost. Zavedati se moramo tudi izhodišča o
znanju kot skupnem dobrem, saj svet čaka na drzne in sposobne posameznike na vseh
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področjih, posebno pa na obrambnem in varnostnem področju. Zaradi tega jo moramo
opredeliti, da bo univerza delovala avtonomno in kot odprta univerza. Pri oblikovanju
univerze moramo predvideti sistemski pristop, z upoštevanjem notranje in zunanje logike
razvoja in rasti fakultet in visokih šol v njej ter uvajanja različnih programov
izobraževanja, s katerimi bo postala inkubator zaposljivih študentov z veliko znanja,
predvsem pa pravega znanja.
Upoštevati bo treba postopnost oblikovanja in harmoniziranje visokošolskega sistema v
Sloveniji. Reorganizacija univerze ne bi smela potekati prehitro, brez ustreznih analiz ter
dobrih in pravih odločitev. V prvem letu bi oblikovali novo univerzo s petimi članicami,
nadaljevali pa bi do zaokrožitve z vsemi predvidenimi članicami, ki bi se v to univerzo
integrirale skozi naslednja leta. Strukturo organiziranosti univerze prikazuje priloga 8a
tega dela. Pri tem bi imele prednost fakultete z nacionalno-varnostnimi programi,
Fakulteta za logistiko in Fakulteta za družbene vede. Z novo organizacijo izobraževanja bi
omogočili tako povečanje števila ponudnikov, večjo prilagodljivost potrebam in
učinkovitosti obrambno-varnostnega sistema RS, kot tudi negospodarstva in gospodarstva
in s tem zagotoviti večjo kakovost in konkurenco.
Za delo novega modela in delovanje članic ne bi bila potrebna višja finančna sredstva kot
do sedaj, razen pri posodobitvi obstoječih programov z novimi samostojnimi študijskimi
predmeti ali pri uvedbi novih programov z novimi samostojnimi študijskimi usmeritvami,
saj vse članice že sedaj obstajajo in delujejo. Pri načrtovanju finančnih sredstev se ne sme
pozabiti financiranje gostujočih predavateljev iz drugih domačih fakultet ali univerz in iz
tujine ter drugih ukrepov, ki bi prispevali h kakovosti delovanja univerze in njenih članic.
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9 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE

Najpomembnejši rezultat raziskave je izgradnja oziroma oblikovanje enostavne in
kakovostne organizacije obrambnega izobraževalnega sistema OS v RS. Le-ta mora biti
zasnovan na učinkovitem modelu izobraževanja v OS, ki je v soodvisnosti z urejenim in
učinkovitim obrambnim sistemom RS. Raziskava je prinesla različne ugotovitve, kot so,
kako je mogoče na podlagi navedenih dejstev in spoznanj teorije organizacije, teorije
sistemov, pravnih podlag in izkušenj, oblikovati obrambni izobraževalni sistem OS v RS, ki
nam zagotavlja kadrovsko reprodukcijo. Raziskava bo zanimiva za širšo javnost in
uporabna za notranjo v obrambnem sistemu.
Delo potrjuje, da je mogoče doseči pomembne izboljšave pri organizaciji izobraževalnega
sistema in seveda vzpostavitev izobraževanja v oboroženih silah v RS. Novi izobraževalni
sistem je ustrezen, je motivacijsko usmerjen, njegovo delovanje pa neposredno vpliva na
učinkovitost zagotavljanja nacionalne varnosti RS.
Delo je tudi potrdilo, da so kadri dejavnik, cilj in rezultat, torej bistveni sestavni del
delovanja in razvoja MO in SV. Ravno ti so nosilci vseh zamisli in dejavnosti delovnih
procesov ter organizacijskega razvoja. Izobražen kader v MO in SV zagotavlja kakovost
sistema OS RS, ki ga dosežemo s kvalitetno oblikovanim izobraževanjem in
usposabljanjem, s pravilno razporeditvijo ter aktiviranjem kadrovskih potencialov. Pravilno
oblikovan in pregleden sistem kariernih poti in ustrezna izobraženost ter usposobljenost
omogoča najmočnejšo oviro pred kvarnim subjektivnim odločanjem. Kakovost sistema se
zagotavlja tudi z obvladovanjem njegovih elementov, kot so: izobraževanje, vzgoja,
usposabljanje, objektivno in stimulativno evidentiranje, predlaganje, zaposlovanje,
spremljanje, ocenjevanje, in z določanjem nosilcev konkretnih nalog. S tem, ko
postavljamo podlage SV kot stalno učeče se organizacije, SV odpira prostor novi disciplini,
ki želi raziskati in pojasniti najbolj uspešne izkušnje ustvarjanja, širjenja in uporabe
znanja. Ta disciplina se predstavlja s skupnim imenom upravljanje znanja.
Raziskava je oblikovala model, ki je splošno uporabljiv pri izgradnji in oblikovanju
učinkovitega in urejenega ter ustreznega obrambnega izobraževalnega sistema na novo
zasnovanem izobraževanju OS v RS. Ustrezno zasnovan in nadgrajen model je lahko
primeren za Republiko Slovenijo, z majhnimi letnimi potrebami po novih častnikih in
omejenimi družbenimi viri.
Rezultati dela se odražajo v spoznanju, da je oblikovanje učinkovitega in urejenega
sistema na področju optimalne uporabe človeških virov velikega pomena. Brez tega
spoznanja usmerjanje kakovostnih človeških virov k nalogam, ki so predvidene za to raven
kadrov, v SV in MO ne more delovati. Če sistem zataji, nastane vprašanje, kako ravnati s
človeškimi viri na drugih ravneh. To vprašanje je ključnega pomena, zato je lahko
referenčna točka.
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10 PREVERITEV HIPOTEZ

Delo je dalo rešitev v več sklopih. Predstavljena je definicija sistema in dejavnosti za
vzpostavitev in vzdrževanje izobraževalnega sistema. Definirana je organizacija
obrambnega izobraževalnega sistema na predpostavkah, ki vodijo v dvig kakovosti in
učinkovitosti le-tega. Ponujeni so tudi izsledki novejših organizacijskih pristopov, katerih
skupni imenovalec je generativen procesni pristop v izobraževalnem sistemu OS RS.
V uvodu magistrskega dela sem postavil tri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju pojasnil in
jih na podlagi raziskovanja potrdil oziroma ovrgel.
Hipoteza 1: Raziskava je potrdila prvo hipotezo, da problemi v SV RS opozarjajo na
neustreznost izobraževanja in razvoja človeških virov v MO in SV. Z analitično in
induktivno metodo je raziskava opozorila, da je mogoče opredeliti razlike med sedanjim in
novim sistemom izobraževanja in usposabljanja ter procesih v njih. Potrdila je tudi, da se
vrednost hipoteze dokazuje v opisih sedanjega stanja. Predvsem v SV so bile opredeljene
razlike med sedanjim neustreznim in predlaganim sistemom ter procesi v njem večje.
Eden izmed pomembnih rezultatov se kaže v trditvi, da je predstavljen kadrovski sistem
kot organizacijski okvir MO in SV za ravnanje s človeškimi viri in upravljanje znanja. V
dosedanjem razvoju je glede na znanje, izkušnje in pripravljenost odločujočih subjektov
vzpostavljen kadrovski sistem MO in SV, ki pa po ocenah ne izpolnjuje zahtev sedanjega
trenutka, predvsem pa ne prihodnosti. To je tisti okvir, ki je hkrati proces, saj temelji na
teoretičnih predpostavkah, istočasno pa predstavlja praktično vodilo za vojaški
menedžment. Brez tega dokazovanja bi bili rezultati raziskave omejeni na dejstva, ki bi le
malo pripomogla k uresničevanju kadrovskega sistema in sistema izobraževanja. V
vojaškem menedžmentu še niso na teoretični in praktični ravni uvedeni predpisi za
delovanje kadrovskega sistema, poleg tega ni predpisov za oblikovanje učinkovitega in
urejenega kadrovskega sistema. Raziskava dokazuje tudi delno atrofijo pri vzdrževanju
učinkovitega kadrovskega sistema.
Raziskava je potrdila, da se lahko s temeljito prenovo sedanjega izobraževalnega sistema
dosežejo pomembne izboljšave. Pokazala je, da je le z urejeno organizacijsko strukturo in
z učinkovitimi funkcijami mogoče doseči učinkovitost izobraževalnega sistema v korelaciji z
ravnanjem s človeškimi viri. Za to so bile potrebne naslednje rešitve: preoblikovanje
strukturiranja izobraževalnega sistema (oblikuje se Fakulteta za vojaške vede, ki je
izobraževalna in razvojno-raziskovalna ustanova, kasneje Univerza za obrambno
varnostne in državne študije), preoblikovanje kadrovske funkcije v MO in SV in priprava
internega akta, ki opredeljuje rešitve in merila za GŠSV, ter akta, ki opredeljuje rešitve in
merila za SV. To so podlage za preoblikovanje SV kot celote.
Hipoteza 2: Raziskava je potrdila tudi drugo hipotezo, da je možno zasnovati nov
izobraževalni model OS RS. V raziskavi se je potrdila trditev, da je mogoče s
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kakovostno organizacijo obrambnega izobraževalnega sistema in z izgradnjo obrambnega
izobraževalnega sistema na zasnovi novega modela izobraževanja OS v RS doseči
edinstveno možnost, da v vsebinskem in organizacijskem smislu uspešno poveže
znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo. Na ta način se uveljavijo načela, ki
visokošolske ustanove postavljajo v središčno vlogo razvoja na znanju temelječe družbe in
konkurenčnosti negospodarstva in seveda tudi gospodarstva. Nova organizacijska
struktura povezuje visoke šole in fakultete, ki izvajajo študijske programe, namenjene
obrambno-varnostnim, družbenim in naravoslovnim študijam. Diplomanti teh visokošolskih
zavodov bodo zaposljivi v vojski, policiji in javni upravi, s pravilno izbiro izbirnih
predmetov pa tudi v gospodarstvu. Študij je dvopredmeten, tako študent ob zaključku
pridobi dva naziva. To omogoča diplomantom oziroma zaposlenim vključitev na trg dela in
prehod med organizacijami in institucijami v javni upravi in tudi iz javne uprave v
gospodarstvo. To ni samo interes zakonodajalca, temveč tudi interes SV, ki mora za
normalno oblikovanje enot in poveljstev, s sistemom izobraževanja in usposabljanja
zagotoviti generacijske prilive in pretočnost kadra, tako da bo oddajala odvečne in
odslužene kadre v preostali del sistema državne oziroma javne uprave in v gospodarstvo.
To je primarni namen zasnove novega modela izobraževanja. Fakulteta za vojaške vede
in kasneje univerza, v katero bo spadala kot izobraževalna in znanstveno-raziskovalna
ustanova, bo sodelovala pri izmenjavi študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
znanstvenih delavcev in sodelavcev v RS in tujini.
Hipoteza 3: Potrjena je tudi tretja hipoteza, ki trdi, da je izobraževalni model možno
uporabiti za več balkanskih in vzhodnoevropskih držav. V raziskavi se je hipoteza
potrdila. Zasnovan je nov izobraževalni sistem OS, ki vsebuje programe učenja
slovenščine in tujih jezikov. Program učenja slovenščine je omogočen za pripadnike tujih
OS, tujce, ki delajo v obrambno varnostnih strukturah Nata in tuje študente na Fakulteti
za vojaške vede. Programi tujih jezikov pa za pripadnike OS SV. Novi izobraževalni sistem
je zasnovan na osnovi novega modela interdisciplinarnega izobraževanja, z opredelitvijo
dejavnikov, ki je edinstven, učinkovit, enostaven in urejen. Ustrezno zasnovan in
nadgrajen modul je lahko primeren za Republiko Slovenijo, z majhnimi letnimi potrebami
po novih častnikih in omejenimi družbenimi viri. S povezovanjem z izobraževalnimi centri
na obrambnem področju z državami Vzhodnoevropskega prostora in Balkana bi
izmenjevali izkušnje, krepili regionalno zaupanje in stabilnost ter racionalizirali stroške.
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11 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI

Delo prispeva k poglobljenemu védenju o izobraževalnemu in razvojno-raziskovalnemu
sistemu v OS RS, kot podsistemu kadrovskega sistema, ter o aktivnostih za njegovo
oblikovanje in vzdrževanje. Težišče dela je v trditvah, kaj vse je treba opraviti, da se
oblikuje optimalen izobraževalni sistem in njegovo delovanje ter soodvisnost vpliva, ki ga
ima dobro ali slabo oblikovan izobraževalni sistem v OS RS na usposobljenost
posameznikov oziroma poveljstev in enot SV.
Prispevek k znanosti in stroki zagotavlja ustrezno oblikovane izobraževalne in razvojno
raziskovalne ustanove, predvsem tiste, ki dajejo poudarek raziskavam in uporabi človeških
potencialov v najrazličnejših položajih, v katerih se nahaja SV že sedaj. Pričakovan
prispevek k stroki in znanosti zagotavljajo tudi različne, med seboj povezane fakultete s
svojimi ustreznimi strokovnimi programi.
Delo prispeva k znanosti in stroki z oblikovanjem in vzpostavitvijo nove organizacije
izobraževalnega sistema. V delu je uspelo na novo zasnovati izobraževalni sistem OS v RS
in ni kopija niti enemu izobraževalnemu sistemu OS. Prikazani so izsledki novejših
organizacijskih pristopov, katerih skupni imenovalec je procesni pristop. S takim pristopom
se zagotovi, da je novi subjekt oblikovan in povezan oziroma ima vzpostavljeno uspešno
sodelovanje na državni, regionalni in mednarodni ravni. Tak pristop omogoča aktivno
sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, s podjetji, strokovnimi združenji,
organizacijami in institucijami javne oziroma državne uprave ter drugimi zainteresiranimi
udeleženci v okolju.
Potrdil se je prispevek k znanosti in stroki, kot kvalitetno organiziran obrambni
izobraževalni sistem, s programi, izbranimi predmetniki in ustreznimi predmeti je zelo
pomemben dejavnik v sistemu OS SV. Le skrbno oblikovan izobraževalni sistem ustrezno
vzgoji, izobrazi, izuri in usposobi profesionalni častniški kader z ustreznimi znanji. Le-ta je
dejavnik, cilj in rezultat, torej bistveni sestavni del, delovanja in razvoja obrambnega
sistema RS, saj je nosilec vseh zamisli in dejavnosti delovnih procesov ter
organizacijskega razvoja. Kadri v obrambnem sistemu zagotavljajo kakovost sistema, ki se
doseže s pravilno razporeditvijo in aktiviranjem kadrovskih potencialov, s pravilno
oblikovanim in organiziranim sistemom napredovanja kadrov. V delu se je potrdilo načelo
po primarni produktni zaposlitvi, po primerni uporabi znanja in kompetenc, uveljavljanju
sposobnosti in potencialov, seveda na podlagi načrtovanih dejavnosti. Potrdila se je
soodvisnost med izobraževalnim sistemom OS ter organizacijsko strukturo SV, formacijo,
modelom vodenja in poveljevanja, načinom za izgradnjo SV ter njeno funkcionalno močjo.
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12 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA

Raziskava je dokazala uporabnost rezultatov raziskovanja, ko s pravilnim pristopom in
uporabo vseh znanih strokovnih metod lahko oblikuje ustrezni sistem izobraževanja v SV
in MO. Opozorjeno je, da je s pomočjo analitične metode mogoče opredeliti razlike med
sedanjim in novo oblikovanim izobraževalnim sistemom v SV in MO. V ta sklop se uvrščajo
tudi sistem ravnanja s človeškimi viri, sistem upravljanja znanja in karierni sistem ter
procesi v njiju.
Rezultati raziskovanja opozarjajo na zakoreninjeno napačno mnenje, da je mogoče doseči
pomembne izboljšave brez temeljitih sprememb sedanjih struktur v sistemih SV in MO. Če
bi bilo tako, bi bile odveč vse aplikacije na področju poznavanja sistemske teorije in
tehnološko-informacijskih znanj. Delo daje preglednost uporabnosti rezultatov
raziskovanja, to je definiranje sistema ter dejavnosti za postavitev in vzdrževanje novega
izobraževalnega sistema v SV in MO.
Raziskava je oblikovala model, ki je splošno uporaben pri izgradnji in oblikovanju
učinkovitega ter urejenega izobraževalnega sistema. Tako oblikovan in urejen
izobraževalni sistem je vzrok in posledica učinkovitega sistema ravnanja s človeškimi viri
in upravljanja znanja ter možnost oblikovanja preglednega in kakovostnega kariernega
sistema v oboroženih silah RS in MO.
Nova zasnova izobraževalnega sistema v OS SV je podlaga za posodobitev celotnega
visokošolskega prostora v Sloveniji v zvezi s financiranjem, avtonomijo in upravljanjem ter
krepitvijo konkurence in mobilnosti študentov in učiteljev med visokošolskimi zavodi. Prav
tako delo potrjuje, da vzpostavljen kompetenten evalvacijski sistem izobraževanja za
ugotavljanje, do kolikšne mere se dosegajo cilji izobraževanja, prikaže izboljšanje
izobraževalnega procesa in zagotavljanje preglednih javnih informacij o kakovosti
ponudnikov izobraževanja v RS.
Uporaba rezultatov raziskovanja se kaže kot kritična ocena dosedanjega delno
stohastičnega sistema, ki predvideva, da bo uredil perečo problematiko organiziranja
izobraževanja v OS RS. S predlagano sistemsko rešitvijo se viri alocirajo na spremenjeni
paradigmi. Le-ta povsem zanika subjektivnost pristopov. Rezultati dokazujejo, da je treba
uvesti učinkovit izobraževalni sistem OS SV, kadrovski sistem, predvsem z upoštevanjem
pozitivne zakonodaje in vojaške posebnosti. To sem prikazal na primeru predlaganega
novega sistema izobraževanja za izvedbo reorganizacije sistema upravljanja s kadri in
upravljanja znanja v SV ter kariernih poti vojakov, podčastnikov, častnikov, višjih in
visokih častnikov ter generalov v SV.
Raziskava je z novo, ustreznejšo zasnovo in modeliranjem novega izobraževalnega
sistema OS v RS potrdila, da so zamisli in dognanja uporabna v praksi pri projektiranju
novega modela izobraževanja OS v RS.
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13 ZAKLJUČEK

Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija dobila obrambno strukturo oziroma sistem,
katerega del sta tudi MO in SV. Ministrstvo opravlja upravne, strokovne ter
administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj,
organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske in drugo. Slovenska
vojska mora narediti vse, kar je v njeni moči, za učinkovito odvračanje napada na državo,
ter varovati neodvisnost, nedotakljivost in celovitost države ter njenih nacionalnih
interesov v mirnem obdobju in morebitni strukturni krizi ter prispevati k mednarodnem
miru in stabilnosti. Vojaška obramba je obramba države z vojaškimi sredstvi in načini.
Obsega celoto priprav in aktivnosti, ki jih izvajajo vojaška poveljstva in enote. Podpirajo in
dopolnjujejo jo lahko ostali subjekti obrambnega in nacionalno varnostnega sistema.
Kompleksnost navedenih situacij je nedvomno rešljiva le pod pogojem, če so pripadniki
oboroženih sil opravili potrebna in zahtevna vsebinska izobraževanja in usposabljanja.
Slovenske oborožene sile so, tako kot večina armad, del realne represivne strukture v
državi. Splošna opredelitev njihovih nalog in iz njih izhajajoči cilji temeljijo na
predpostavki, da so mogoči pojavi zunanje nevarnosti ali nepredvidljive naravne
katastrofe. Sedanja organiziranost mora biti presežena, le nova in boljša lahko postane
sredstvo za uresničevanje zastavljenih ciljev. Z delitvijo dela so skupne naloge razdeljene
na večje število organizacijskih enot, ki se opravljajo na različnih delovnih mestih. Vsi,
tako zaposleni kot vojaki na prostovoljnem služenju in rezervisti na usposabljanju, so
vključeni v uresničevanje skupnih nalog. Odločitve se morajo izvajati skladno s
kadrovskimi zmožnostmi, zato se začenja oblikovati racionalna notranja organiziranost, in
sicer ob pomoči poznavanja sistemskih teorij in celo kibernetike. Organiziranost se bo
vzdrževala in dopolnjevala ob sedanjih metodah, organizacijskih tehnikah ter ustrezno
motiviranih kadrih. Spodbujati bo treba sposobne in usposobljene posameznike v iskanje
novih boljših načinov dela, postopkov in metod za doseganje pričakovanih rezultatov.
Pomembno je tudi to, da se v odločitev vgradi načrtno spremljanje informacij za sprotno
preverjanje in primerjanje pričakovanj. Tu govorimo o povratnih informacijah, ki so orodje
za preprečitev sprejemanja slabih, neučinkovitih in napačnih odločitev. Iz navedenega
sledi, da mora SV postati organizacija, temelječa na informacijah, saj tako preobrazbo
zahteva predvsem informacijska tehnologija. Odlične organizacije, v kar se mora
spremeniti tudi SV, znajo pravočasno oceniti pomen informacij iz okolja in v organizaciji,
zato nenehno spremljajo spremembe, ki utegnejo vplivati na delo in razvoj organizacije.
Vsi zaposleni v SV in drugi, ki so vključeni v uresničevanju nalog, morajo biti uspešni, če
naj bo delo smotrno in strokovno opravljeno. S tem v zvezi je treba poudariti, da ni
težišče na discipliniranem opravljanju nalog, temveč na neprestanem razmišljanju, kako
najbolje opraviti delo. Gre za nenehno povezovanje znanja z delom. Brez vedno višje
stopnje in obsega znanja in spretnosti iskalec zaposlitve ali že zaposleni nima velikih
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možnosti zaposlitve oziroma uresničitve svoje kariere. Trg dela izvaja sam po sebi
največji pritisk na posameznika, da si pridobi čim višjo stopnjo izobrazbe in predvsem
usposobljenosti. To pa je mogoče le z novim znanjem in novimi spoznanji, s pomočjo
katerih se aktivirajo in uporabijo vse morebitne sposobnosti in zmožnosti. Iz tega sledi, da
mora SV postati učeča se organizacija.
Slovenska vojska se mora zgledovati po organizacijah, ki znajo hitro prilagajati svoje
notranje dejavnike vplivom iz okolja in so razvile učinkovito organiziranost ter vodenje.
Vodenje in poveljevanje morata zagotoviti temeljni namen delovanja SV. Pri vodenju in
poveljevanju je treba dovoliti več samoiniciativnosti, kar spremeni medosebne odnose.
Uspešne in učinkovite so tiste organizacije, ki posvečajo največ pozornosti skupnim
vrednotam, kadrom, znanju in sposobnostim ter slogu delovanja. Funkcijsko
organiziranost mora vse bolj nadomeščati procesna, še posebej na strateški in operativni
ravni. Taka organizacija je v popolnem soglasju z razvojem moderne organizacije, ki
govori o decentralizaciji, demokraciji, ukinjanju centralne oblasti, pa tudi o projektnih
timih.
Temelj učinkovite in uspešne organizacije je tudi na matrični organizaciji, ki temelji na
kompleksnem in dinamičnem okolju ter timih za reševanje specialnih nalog. SV mora
opraviti premik od hierarhične organizacije k organizaciji, temelječi na ustreznih
informacijah, organizaciji strokovnjakov s posebnimi znanji. Takšna organizacija ni
predvidena za običajne stvari, pač pa za posebne in težko uresničljive naloge, ki jih
morajo opraviti sposobni in odgovorni ljudje. Uspešnost SV je neposredno odvisna tudi od
kulture okolja, saj naslonitev na njegove vrednote zagotavlja njeno uspešnost. Iz
navedenega je razvidno, da morata vodenje in poveljevanje na vseh ravneh temeljiti na
uspešnih menedžmentskih prijemih.
Velike spremembe so se najbolj odrazile v drastičnem zmanjševanju številčnega stanja
pripadnikov SV po letu 2000 pa vse do 2010. Poleg številčnih sprememb so se zgodile tudi
vsebinske. SV se je preoblikovala iz naborniške vojske v poklicno; takrat smo dobili tudi
novo obliko oziroma status rezervne sestave, to je pogodbeno rezervo oziroma, dobili smo
pogodbenega pripadnika SV. V tem letu se je zgodila tudi integracija RS v Evropsko unijo
in SV je bila vključena v NATO ter druge mednarodne obrambne strukture (WEU, OVSE).
Spremembe so bile zelo velike, lahko bi jih primerjali s pravimi tektonskimi premiki.
Spremembam pa ni sledila organizacija SV, zato se je porušilo strukturno razmerje med
častniki, podčastniki in vojaki. Do leta 2004 je bila SV sestavljena iz prevladujočega
obvezniškega dela oziroma obvezne rezerve in manjšega poklicnega dela, v katerem so
predvsem prevladovali častniki in v manjši meri podčastniki.
V zadnjem letu se je popolnoma ukinila obvezna rezerva, številčno stanje pa se je
zmanjšalo na 10.000 pripadnikov SV, od tega je 7600 pripadnikov stalne sestave in 2400
pripadnikov pogodbene rezerve. Tem dejstvom ni sledil ustrezen sistem izobraževanja, saj
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so se spremembe zgodile v zelo kratkem časovnem obdobju tj. med letoma od 2000 do
2010.
S tem, ko se SV prilagaja in zmanjšuje organizacijsko ter številčno strukturo, mora
prilagoditi izobraževalno politiko, ki predstavlja dolgoročno opredelitev načina za
uresničevanje poslanstva. SV mora preoblikovati izobraževalni sistem, saj se zmanjšuje
tudi zaposlovanje in s tem število štipendistov. Pri temu pa se moramo zavedati, da SV ne
more pridobiti vsega kadra, predvsem pa ne častnikov in podčastnikov na trgu dela z
znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki jih le-ti potrebujejo pri svojem delu. To pa je
problem, zaradi katerega mora SV sama izobraževati kader in zaradi tega mora imeti svoj
izobraževalni sistem prilagojen svoji velikosti in potrebam.
Že od leta 1997 je SV prisotna v mirovnih operacijah, vse bolj pa po letu 2004, s čimer
dokazuje svoje pripadanje Evropski uniji in Natu. Tako se Slovenija dokazuje kot
verodostojen partner pri uvedbi mirovnih procesov povsod tam, kamor sega strateški
interes evropskih političnih in obrambnih asociacij. Primarna potreba mednarodne
skupnosti je preprečevanje in ustavljanje oboroženih konfliktov oziroma vojn med
državami s potrebnim vojaškim posredovanjem v podporo svetovnemu miru.
Razvoj geopolitičnih razmer v svetu je lahko ustrezen ali neustrezen. Pri, za nas
ustreznem, geopolitičnem razvoju razmer, bo prevladovala večja možnost utrjevanja in
širjenja demokratičnega prostora in s tem prosperitete in varnosti za več držav. Tu lahko
govorimo o svetovnem miru, o času brez vojn oziroma večjih konfliktov.
Pri neustreznem razvoju dogodkov je scenarij obraten. Vzdrževanje ravnotežja moči
postane zapleteno, konflikt kot oboroženo nasilje med državami je skoraj neizbežen.
Konflikti so neizbežni predvsem v revnih in nerazvitih državah. Neizbežni pa postanejo
konflikti tudi v državah, ki imajo avtoritarne režime, kar pa ne pomeni, da se ne pojavijo
tudi med samimi z avtoritarnimi režimi. Kar smo si predstavljali za preseženo z vidika
konflikta oziroma vojne, kot so nacionalizem, etnopolitika, vprašanje meja, nacionalna
država ipd., je lahko tudi danes generator vojn, posebno v kriznih obdobjih. Za svetovni
mir prestavljajo velik problem države, ki podpirajo lokalni oziroma globalni terorizem. V
takih primerih bodo v prihodnosti zaradi nacionalne varnosti držav in s tem mednarodne
varnosti potrebna vojaška posredovanja po načelih sodobnih operacij v podporo miru, ker
drugače problemov ne bo mogoče preprečiti. Operacije v podporo miru so preprečevanje
konfliktov, vzpostavljanje miru, izgradnja miru, ohranjanje miru, vsiljevanje miru in
humanitarna pomoč, ki jih izvajajo tudi enote SV. V vseh teh navedenih primerih morajo
članice Nata doseči soglasje na treh bistvenih področjih, kot so zaznavanje grožnje
varnosti, razvoj temu ustreznih zmogljivosti za ohranjanje varnosti in soglasje o tem, kdaj
naj te zmogljivosti tudi uporabijo.
S tem, ko je bila prikazana celotna vloga SV in ker mora biti SV pripravljena za vsak
primer pojavnosti geopolitičnih razmer v svetu, se morajo zaradi tega analizirati problemi,
ki zavirajo delovanje razvoja slovenskih oboroženih sil. Ugotavljanje problematike zajema
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predvsem nekatere elemente njene optimalne razsežnosti, funkcionalno moč,
organizacijsko strukturo, formacijo, model vodenja in poveljevanja ter način za izgradnjo
oboroženih sil. Tega v resnici ni mogoče narediti brez kompleksnih in temeljitih analiz
vseh dejavnikov, ki pogojujejo in dolgoročno določajo oborožene sile ter njihovo
infrastrukturo. Če takšnih analiz ni, se aktivnosti opravljajo po ustaljenem »praktičnem«
načinu in v tem primeru se koncept oboroženih sil gradi ad hoc s pogovori med določenim
nivojem častnikov. Zato obstaja verjetnost, da bo nastala razlika med nerealnimi ter
stvarnimi oziroma ciljnimi oboroženimi silami. Z ad hoc pristopom bi si ustvarili
»improvizirane oborožene sile«, ki bi bile podvržene pogostim reorganizacijam, z vsemi
negativnimi posledicami tako v pogledu bojne pripravljenosti kot tudi pripravljenosti
oboroženih sil za vodenje oboroženega boja, kar je temeljni smisel in namen obstoja
oboroženih sil.
Glede na temelje sistemske teorije lahko ugotovimo, da delovanje in upravljanje vsakega
kadrovskega sistema zahtevata veliko energije in ustreznih informacij. Če teh informacij in
znanja ni dovolj, kadrovski sistem postopoma prehaja v stanje slabše organiziranosti,
pojavljajo se napake, neorganiziranost in morebitna disfunkcija (na meji kaosa in
entropije) vsega vojaškega sistema. Če bi vztrajali pri sprejemanju napačnih odločitev ali
zanikanju kakovostnih postopkov, bi se ves sklop opravil izražal le v pragmatizmu. Zaradi
tega morajo odgovorni v SV in MO razviti takšna pravila in načela, da splošna situacija ne
bo obravnavana kot niz enkratnih dogodkov, temveč kot splošno razumevanje razvoja
strateškega položaja oziroma iz tega pogojenih načel in pravil. Učinkovito odločanje je
praviloma tisto, kjer je razvidno, za kaj si je treba prizadevati od strateške do taktične
ravni.
Spodbujanje kakovostnega izobraževanja je ključni element delovanja in razvoja
obrambnega sistema RS. Več relevantnega znanja častnikom na različnih hierarhičnih
ravneh zagotavlja potrebne značilnosti, znanje, veščine in vrednote oziroma kompetence.
Za zaposlitev in stalno izpopolnjevanje znanj pa je nujno sodelovanje sistemov
izobraževanja ter usposabljanja s celotno javno upravo in gospodarstvom, trgom dela in
drugimi ekonomskimi politikami. Lažji prehod med šolskim sistemom in sistemi
usposabljanja ter med organi, organizacijami in institucijami javne uprave pa tudi
gospodarstvom je poglavitni element pri proučevanju in zasnovi modela izobraževanja
oboroženih sil v Republiki Sloveniji, ki je predstavljen v tem magistrskem delu.
Novi model oziroma struktura izobraževanja preko svojih članic s svojo vizijo in
poslanstvom omogoča izvajaje študijskih programov ene ali več stopenj. Model je
enostaven in univerzalen, bistveno pospešuje razvijanje znanstvene zavesti, inovativnosti,
spoznanje izvora znanja, zaupanje vanj in kritičnost glede njegovih spoznavnih meja. Vse
to pa vodi k znanstvenim in strokovnim naslovom skladno s postavljenimi cilji ter
predvidenimi učnimi dosežki študentov na Fakulteti za vojaške vede in kasneje na Univerzi
obrambno-varnostnih in državnih študij ter častnikov SV.
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Z znanjem pridobimo sposobnost oziroma se strokovno usposobimo za opravljanje nalog v
okviru določene formacijske dolžnosti, ki ima zaradi urejenosti poslovanja, razumevanja in
subordinacije določen čin. Strokovna usposobljenost vključuje strokovno znanje in osebne
sposobnosti za uporabo tega znanja. Osebne sposobnosti – kompetence se razvijejo tudi z
delovnimi izkušnjami, to je delovno dobo na dolžnosti z isto stopnjo izobrazbe ali za eno
stopnjo nižje.
Uspešno bo zasnovan novi izobraževalni sistem OS na osnovi novega modela
izobraževanja in opredeljene dejavnosti, ki bodo omogočale vzpostavitev izobraževalnega
sistema. Ta sistem mora zajeti vse stopnje in dejavnosti izobraževalnega sistema, tudi
najvišjega, kot je proučevanje in poučevanje velike strategije, ne samo v nacionalnem
ampak tudi v mednarodnem okolju, v povezavi srednje in vzhodne oziroma jugovzhodne
Evrope in morda tudi širše.
Za delo novega modela izobraževanja in njegovo delovanje ne bi bila potrebna višja
finančna sredstva kot do sedaj, razen pri posodobitvi obstoječih programov ali pri uvedbi
novih programov, saj vse predvidene članice že sedaj obstajajo in delujejo. Dosegli bomo
enakopravnejšo delitev finančnih sredstev med članicami univerze in nazadnje med
univerzami v RS za njihovo delovanje.
Pri oblikovanju novega modela izobraževanja se mora izdelati projekt, v katerem se mora
opredeliti vse naloge, ki jih je treba opraviti za oblikovanje celovite prenove
visokošolskega prostora v OS v povezavi z javnimi visokošolskimi ustanovami v RS in tujini.
Pri projektiranju Fakultete za vojaške vede, v naslednjih letih pa nove univerze se ne sme
dovoliti oziroma se mora predvideti, da v projekt ne vključimo vsebin, ki zavirajo
oblikovanje nove visokošolske organizacije ali bodo ovirale njen nadaljnji razvoj. Največja
nevarnost, na katero opozarjajo nekateri univerzitetni profesorji, je birokratizacija ali
komercializacija fakultet in univerz ali nekritičen, poenostavljen pristop k reorganizaciji
visokošolskih zavodov. Vse navedene negativnosti omejuje svobodo visokošolskih zavodov
in univerz v nacionalnem in mednarodnem smislu. Vsi visokošolski zavodi se morajo
zavedati, da so v globalnem in tržno usmerjenem svetu spremembe stalnica in da s svojo
dejavnostjo podpirajo družbo z znanji in spoznanji za prihodnost.
V magistrskem delu sem dokazal, da je mogoče skladno z rešitvami splošne teorije
sistemov pa tudi organizacijske teorije uveljaviti regulative v sistemu, ki bi deloval brez
strukturnih motenj. Potrdilo je, da se lahko s tujimi in našimi kadrovskimi organizacijskimi
rešitvami postavi sistem s popolnoma reducirano entropijo. Poudarjeno je bilo, da je
optimalna zmožnost zaposlenih v MO in SV le ob upoštevanju veljavne zakonodaje – še
posebej Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o obrambi, Zakona o visokem šolstvu ter
izvedbenih aktov. Rezultat raziskave je predvidel, da je najoptimalnejši tisti izobraževalni
sistem, ki podpira uvedbo in izvajanje delovanja menedžmenta človeških virov ter
upravljanja znanja v SV.
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24.

www.slovenskavojska.si/struktura/generalstab-poveljstva-in-enote-slovenskevojske/poveljstvo-za-doktrino-razvoj-izobrazevanje-in-usposabljanje/knjiznicnoinformacijski-center/27.03.2011.
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/5_obletnica_vstopa_slovenije_v_nato/slov
enija_v_natu/29.03.2011.
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Vrednote
splošna kultura

tuje

Vir: Ivanko (2006, str. 24)

Razvoj znanosti
in
tehnike

domače

Tržišče

Institucionalne razmere
družbenoekonomske splošna kultura
politične

globalne
družbene

Zunanji vplivni dejavniki
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Raziskave notranjih in
zunanjih dejavnikov
Raziskave tehnoloških
rešitev v proizvodnji
Raziskave materialnoblagovnih tokov
Analiza tehnične
delitve dela
Analiza funkcijske
delitve dela
Ekonomska upravičenost
Oblikovanje makrokoncepcije
Postopek sprejemanja

Organizacijska struktura

Pristop in strukturiranje organiziranosti

Priloga 1: VPLIVNI DEJAVNIKI ORGANIZIRANJA

Podprojekti

strokovnost

Kadrovska
struktura

Tradicija

Poslovodstvo

Lokacija
organizacije

Velikost
organizacije

decentralizacija

Divezifikacija
proizvodnje

Neformalna organizacija

Formalna organizacija

interakcijske strukture

avtokratske strukture

dislokacija

koncentracija

povezanost funkcij

diverzifikacija funkcij

specializacija

stopnja prekrivanja
ekonomičnosti

Program
izdelkov

ekonomičnost

konsistentno do
ciljev

tekoče gospodarjenje

perspektivno gospodarjenje

Uporabljena
tehnologija

Strategija
poslovanja

Notranji vplivni dejavniki

Inšpektorat za
notranje zadeve

Carinska
uprava

Urad za
nadzor
proračuna

Statistični
urad rep.
Slovenije

Urad za
makroeko.
analize in
razvoj

Uprava za
javna plačila

Urad za nadzor
prirejanja iger
na srečo

Urad za
preprečevanje
pranja denarja

Policija

Ministrstvo
za notranje
zadeve

Davčna
uprava

Ministrstvo
za finance

Služba vlade
za
zakonodajo

Slovenska
obv. var.
agencija

Urad za
Slovence v
zam. in po
svetu

Služba vlade
za evropske
zadeve

Kabinet
predsednika
vlade

Ministrstvo
za zunanje
zadeve

Priloga 2: ORGANIGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

137

Uprava za
izvrševanje
kazenskih
sankcij

Ministrstvo
za
pravosodje

Predsednik vlade

Inšpektorat za
varstvo pred
naravnimi in
drugimi nesrečami

Inšpektorat
za obrambo

Uprava za
zaščito in
reševanje

Generalštab
Slovenske
vojske

Ministrstvo
za obrambo

Vlada Republike Slovenije

Inšpektorat
za delo

Ministrstvo
za delo,
družino in
socialne
zadeve

Inš. za el.
komunik. el.
podporo in
pošto

Urad za
intelektualn
o lastnino

Tržni
inšpektorat

Urad za
varstvo
potrošnikov

Urad za
varstvo
konkurence

Ministrstvo za
gospodarstvo

Veterinarska
uprava

Fitosanitarna
uprava

Inšpektorat za
kmet., gozd. in
hrano

Agencija za
kmet. trge
in razvoj
podeželja

Ministrstvo
za kmet.,
gozd. in
prehrano

Inšpektorat
za kulturo in
medije

Arhiv RS

Ministrstvo
za kulturo

Vir: Vlada RS, 2010

Inšpektorat
za okolje in
prostor

Uprava za
jedrsko
varnost

Geodetska
uprava

Agencija za
okolje

Ministrstvo
za okolje in
prostor

Prometni
inšpektor

Direkcija za
ceste

Uprava za
pomorstvo

Ministrsvo
za promet

Inšpektorat za
šolstvo in šport

Urad za
mladino

Ministrstvo
za šolstvo in
šport

Urad za
meroslovja

Ministrstvo
za visoko
šolstvo
znanost in
tehnologijo
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Uprava za
varstvo pred
sevanji

Urad za
kemikalije

Zdravstveni
inšpektor

Ministrstvo
za zdravje

Ministrstvo
za javno
upravo
Služba vlade
za lok. sam.
in reg.
razvoj

Minister
brez lisnice

Služba vlade
za razvoj

Minister
brez lisnice

Urad za
varovanje
tajnih
podatkov

Protokol
Republike
Slovenije

Urad za
narosnosti

Urad za
verske
skupnosti

Urad za
enake
možnosti

Urad vlade za
komuniciranje

Generalni
sekretariat
vlade

Generalni
sekretar
vlade

General

General
d'armee
Generale

General

Vezerezre
des
General
zbora
Ne
obstaja
Generalpukovnik
Kenraali

General

Generaal

Ne
obstaja
General

Ne
obstaja
Kindral

Gjeneral

Maréchal de
France
Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Stožerni
general
Ne obstaja

General
Armije
Sotamarsalk
ka
Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Francija

Avstrija

Madžarska

Hrvaška

Srbija

Belgija

Luksemburg

Švedska

Latvija

Estonija

Albanija

Švica

Finska

Bosna

Italija

Vir: lasten

Général

Kanada

General

Field
Marshal
Ne obstaja

Gjeneral
lejtnant

Generallöjtnan
t
Generäl
leitnants
Kindralleitnant

General
pukovnik
General
pukovnik
General
potpukovnik
Kenraaliluutna
ntti
Lieutenant
General
Luitenant
generaal
Ne obstaja

Generalleutnant
Lieutenant
General
Lieutenantgénéral
General
d'corps
Generale di
corpo
d'Armata
Generalleutna
nt
Altabornagy

General

General of
the Army
Márshal
Rossíyskoy
Federátsii
Ne obstaja

Generál
Ármii

General
podpolkovnik
Lieutenant
General
Generalpolkovnik

General

Ne obstaja

OF–8

OF–9

OF–10

V. Britanija

Nemčija

Rusija

ZDA

DRŽAVA
Slovenija

Gjeneral
major

General
major
Generäl
majors
Kindralmajor

Ne obstaja

Generaal-majoor

Major General

Kenraalimajuri

General
major
General-major

General bojnik

Vezerörnagy

Generalmajor

General
d'division
Generale di
Divisione

Major-général

Major General

General-major

General
leitnant

General
major
Major General

OF–7

Brigad
-general
Brigādes
Ģenerālis
Brigaadikindral
Gjeneralbrigad

Dantdar
tabornok
Brigadni
general
Brigadni
General
Generalporučnik
Prikaatiken
raali
Brigadier
General
Brigadegeneraal
Ne obstaja

Brigadier

Brigadiergénéra
General
d'brigade
Generale di
Brigata

Brigade
general
Brigadier

Brigadier
General
Generál
-Mayór

Brigadir

OF–6

Kolonel

Kolonel

Pulkvedis

Överste

Colonel

Colone

Polkovnik

Eversti

Pukovnik

Brigadir

Brigadir

Ezredes
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Colonello
Comandante di
corpo, / Colonello
Oberst

Polkovnik

Colonel

Colonel

Oberst

Polkóvnik

Colonel

Polkovnik

OF–5

Priloga 3: MATRIKA PRIMERJAVA ČINOV MED DRŽAVAMI

Nënkolonel

Kolonelleitnant

Pulkvežleitnants

Leiutenant
colonel
Lieutenant
Colonel
Överstelöjtnant

Everstiluutnantt
i
Podpolkovnik

Podpukovnik

Pukovnik

Pukovnik

Alezredes

Oberstleutnant

Tenente
Colonello

Leiutenant
colonel
Lieutenantcolonel
Podpolkovnik

Oberstleutnant

Leiutenant
colonel
Podpolkóvnik

Podpolkovnik

OF–4

Major

Major

Örlogskapten
Majors

Major

Major

Major

Majuri

Major

Major

Bojnik

Őrnagy

Major

Maggiore

komandant

Major

Major

Major

Mayór

Major

Major

OF–3

Kapiten

Kapten

Kapteinis

Kapten

Capitaine

Captain

Captain

Kapteeni

Kapetan

Kapetan

Satnik

Százados

Hauptmann

Primo Capitanu /
Capitanu

Capitaine

Capitaine

Captain

Toger

Leitnant

Virslietnants

Premier
Lieutenant
Löjtnant

Lieutenant

Premiärlöjtna
nt
Poročnik

Poručnik

Poručnik

Natporučnik

Főhadnagy

Primo
Tenente /
Tenente
Oberleutnant

Lieutenant

Lieutenant

Lieutenant

Oberleutnant

Stabshauptmann
Hauptmann

Kapitán

First
leiutenant
Stárshiy
Leytenánt

Nadporočnik

OF–1

Captain

Stotnik

OF–2

Nëntoger

Nooremleitnant

Lietnants

Fänrik

Lieutenant

Sub-lieutenant

Drugi poročnik

Vänrikki

Potporučnik

Potporučnik

poručnik

Hadnagy

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Fähnrich

Ne obstaja

Sottotenete

Leutnant

Aspirant

Officer Cadet

Oberfähnrich
/ Fähnrich
Ne obstaja

Officer
Candidate

Ne obstaja

OF-D

Sous-Lieutenant

Sekond
leiutenant
Sous-lieutenant

Sekond
leiutenant
Leytenánt in
Mládshiy (junior)
Leytenánt
Leutnant

Poročnik

OF–1

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Kadett

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Ne obstaja

Élève-officier

Élève-officier

Officer Cadet

Fahnenjunker

Cadet

Ne obstaja

Častnikštudent

Vir: lasten

Taktična raven

Strateška
raven
Operativna
raven

Raven

X

IX

VIII

VII

VI

V

Vojaško teritorialno poveljstvo

Vojaška predstavništva pri mednarodnih
ustanovah in strateških poveljstvih
Poveljstvo brigade,
Poveljstvo za podporo
Poveljstvo polka,

III

IV

Poveljstvo sil

Štabi, poveljstva
In vojaška predstavništva
Generalštab

II

I

Nivo

140

Oddelek,
Posadka oddelčne ravni
Skupina, posadka

Bataljon,
Eskadrilja,
Divizjon,
Baza
Četa,
Baterija,
Odred,
Vod,
Posadka vodne ravni

Polk

Brigada

Enota

Zavodi

Učna enota,
Logistična enota,
Vojašnična enota
Logistična enota,
Učna skupina,
Vojašnična enota

Poveljstvo za doktrino, razvoj,
izobraževanje in usposabljanje
Center za doktrino, razvoj, izobraževanje
in usposabljanje
Center vojaških šol,
Center za doktrino in razvoj
Šola,
Katedra,
Center za usposabljanje
Zdravstveni center

Priloga 4: MATRIKA ŠTABOV, POVELJSTEV, ENOT IN ZAVODOV V SLOVENSKI VOJSKI

strateška

operativna

taktična
taktična

GŠ SV

PS SV, PDRIU

PP, BR

BATALJON

Vir: lasten

Raven strukture

Organizacijske enote SV
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ZDRUŽENI SEKTOR,
SEKTOR,
ODDELEK, ODSEK
SEKTOR,
ODDELEK,
ODSEK
ODDELEK,
ODSEK
ODSEK

Oznaka OE

S

S

G

J/J
J

Oznaka funkcijskega področja

Priloga 5: NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠTABA IN POVELJSTEV V SLOVENSKI VOJSKI

Major

Stotnik

Nadporočnik

Poročnik
Podporočnik

V. stopnja naziva

VII. stopnja nziva

VIII. stopnja nziva

IX. stopnja nziva

IX. stopnja nziva

Podpolkovnik

Brigadir oz.
brigadni general
Polkovnik

General
Generalpodpolkovnik
Generalpodpolkovnik
Generalmajor

IV. stopnja naziva

III. stopnja naziva

II. stopnja naziva

II. stopnja naziva

I. stopnja naziva

I. stopnja naziva

I. stopnja naziva

ČASTNIKI IN GENERALI

Nivo - II
Poveljstvo sil

Nivo - III
Brigada

Kandidat

Pomočnik
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Pomočnik

Poveljnik PS,
vodja
predstav.
Pom. načelnika,
Nam.poveljnika Poveljnik
nač.združ sektorja Nač. štaba PS
Nač. sekt.,
Nač. sekt.,
Poveljnik
nač.odd.,svetov.,
nam.
pomočnik
poveljnika
Nač. odd.,
Nač. oddelka Nam.
Svetovalec
poveljnika
Nač. štaba I
Strokovni
Strokovni
Nač. odd.
sodelavec
sodelavec,
pomočnik
sam. pomočnik
Pomočnik
Pomočnik
Pomočnik

NNGŠ,

Svet. ministra

NGŠSV
NGŠSV

Nivo - I
GŠSV

Nam.
poveljnika

Poveljnik

Nivo - VI
Bataljon

Pomočnik

Pomočnik

Pov.spec.odd.
Pov.spec.odd.

Pov.spec.odd.
sam. odd.

Nivo - VIII Nivo IX
Vod
Oddelek

Pov.spec.
sam.voda
Nam.pov. čete Pov. sam.
voda pov.
voda
Pov. voda
Pov. voda

Nivo - VII
Četa

Izvršilni častnik Izvršilni častnik Pov. čete

Nam.
poveljnika

Poveljnik

Nivo - V
Polk

Priloga 6: MATRIKA TIPIČNIH DOLŽNOSTI V POVELJSTVIH, ENOTAH IN ZAVODIH SLOVENSKE VOJSKE

Glavni PČ SV

Vš prap

Štabni prap Podčastnik
Podčastnik PS,
GŠ, Visoki PČ Visoki PČ

Vprap,

Prap

Všv

Šv

Vv

V

IV. stopnja naziva

VI. stopnja naziva

X. stopnja naziva

XI. stopnja naziva

XII. stopnja naziva

XIII. stopnja naziva

XIV. stopnja naziva

XV. stopnja naziva

Kandidat

PČ

PČ

Višji PČ

Višji PČ

PČ

PČ

Višji PČ

Višji PČ

PČ poveljstva

Brigada

Nivo - III
Bataljon

Nivo - VI

PČ

PČ

Višji PČ

PČ

PČ

Višji PČ

PČ poveljstva PČ poveljstva

Polk

Nivo - V

PČ enote

Četa

Nivo - VII

PČ enote

Nam.
poveljnika

Poveljnik

Vod

Nivo -VIII

Poveljnik !#

Poveljnik !#

Oddelek

Nivo - IX

Poveljnik !#

Poveljnik !#

Skupina

Nivo - X
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* Za navedene dolžnosti mora imeti podčastnik zaključeno VI. stopnjo izobrazbe.

** Na GŠSV in v Poveljstvu sil je lahko ob glavnem podčastniki SV in PČ GŠ ter PS, če je izkazana potreba, podčastnik s VII. stopnjo
izobrazbe in plačnimrazredom ustreznim zahtevnosti nalog, ki jih opravlja.

# Glede na opredelitev karierne poti obstaja možnost dviga poveljnika oddelka na višji nivo (švod) ali pa poveljnika skupine opredeliti med
vojake (des)

PČ

PČ

Višji PČ

Višji PČ

PČ štaba I

Poveljstvo sil

GŠSV

PODČASTNIKI

PČ štaba I

Nivo - II

Nivo - I

MATRIKA TIPIČNIH DOLŽNOSTI V POVELJSTVIH, ENOTAH IN ZAVODIH SLOVENSKE VOJSKE

Naddes

Naddes

Naddes

Naddes

Des

Pdes

Vojak

Vojak

IX. stopnja naziva

X. stopnja naziva

XII. stopnja naziva

XIII. stopnja naziva

XIV. stopnja naziva

XV. stopnja naziva

XVI. stopnja naziva

XVII. stopnja naziva

Poveljstvo sil

Nivo - II

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III*

Vojak II*

Vojak I*

kandidat II

kandidat I

Vojak-inštruktor

Vojakinštruktor
Vojak I

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Brigada

Nivo - III

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojak strok.del.

Vojak - strok.del.

GŠSV

Nivo - I

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojakinštruktor

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Vojak II

Polk

Nivo - V

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojakinštruktor

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Vojak II

Bataljon

Nivo - VI

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojakinštruktor

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Četa

Nivo - VII

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojakinštruktor

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Vojak III

Vod

Nivo - VIII

Vojak III

Vojak II

Vojak I

Vojakinštruktor

Vojak VI

Vojak V

Vojak IV

Oddelek

Nivo - IX

Vojak III

Vir: lasten
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* NivoI Navedeni nivoji so izjeme in jih lahko prikazujemo drugače, tako, da imamo v bistvu samo tri nivoje vojakov

Vojak II

Vojak I

Vojak VI !

Skupina

Nivo - X

* V to skupino se lahko razporejajo tudi vojaki s IV. stopnjo izobrazbe, ki so uspešno zaključili vsa vojaška strokovna usposabljanja.

*** V GŠSV in Poveljstvu sil je lahko, če je izkazana potreba, vojak s VII. stopnjo izobrazbe in količnikom ustreznim zahtevnosti
nalog, ki jih opravlja.
** V to skupino se razporejajo vojaki, ki praviloma ob delu dosežejo (imajo) VI.stopnjo izobrazbe.

Naddes

Naddes

VII. stopnja naziva

VOJAKI

čin

MATRIKA TIPIČNIH DOLŽNOSTI V POVELJSTVIH, ENOTAH IN ZAVODIH SLOVENSKE VOJSKE

Vir: Pfeifer-Cesar (2001, str. 23)

VHOD

PLAČE
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INFORMACIJSKI SISTEM

POKLICNI IN KARIERNI SISTEM

ORGANIZACIJA DELA

OPIS DOLŽNOSTI

RAZVOJNI
INTERESI

FORMACIJA

POVIŠANJA,
PRIZNANJA

OSEBNOSTNI RAZVOJ

KADRI

SELEKCIJA, IZBIRA

OCENJEVANJE

Priloga 7: MODEL KADROVSKEGA SISTEMA

IZHOD

Vir: lasten

OSTALE KATEDRE
PREDSTAVLJAJO DRUGE
FAKULTETE

KATEDRA ZA TUJE
JEZIKE

KATEDRA ZA
VARNOSTNE ZADEVE

KATEDRA ZA
OBVEŠČEVALNE ZADEVE

KATEDRA RODOVSKIH
TAKTIK

KATEDRA ZA SPLOŠNO
TAKTIKO

KATEDRA ZA OPERATIKO

KATEDRA ZA
STRETEGIJO

KATEDRA ZA VELIKO
STRETEGIJO

VOJAŠKE KATEDRE

Program velika strategija

Generalštabni program

Višji štabni program

Štabni program

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI ŠTABNEGA
ŠOLANJA ZA ČASTNIKE

VISOKOŠOLSKI PROGRAM ZA
DIPLOMATE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA
KANDIDATE ZA ČASTNIKE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI ZA ČASTNIKE

ODDELEK ZA
IZOBRAŽEVANJE
ČASTNIKOV

− Ljubljana,
− Maribor,
− Koper,
− Nova Gorica.

UNIVERZE

Srednje in višje
šole

PROGRAMI ŠTABNEGA
ŠOLANJA ZA PODČASTNIKE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ZA PODČASTNIKE

VIŠJE ŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI ZA PODČASTNIKE
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Visoki štabni program

Višji štabni program

Štabni program

SENAT

TAJNIŠTVO

ODDELEK ZA RAZVOJ
POVELJEVANJA

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA
SLOV. IN TUJIH JEZIKOV

SPLOŠNI ODDELEK

UPRVANI ODBOR

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA
ZA PODČASTNIKE

ODDELEK ZA
IZOBRAŽEVANJE
PODČASTNIKOV

ŠTUDENTSKI SVET

AKADEMSKI ZBOR

DEKAN

FAKULTETA ZA VOJAŠKE
VEDE

Priloga 8: ORGANIGRAM FAKULTETE ZA VOJAŠKE VEDE

ODDELEK ZA RAZISKAVE IN
RAZVOJ REGIONALNIH IN
MEDNARODNIHOBRAMBNO
VARNOSTNIH RAZMER

ODDELEK ZA VOJAŠKO
GEOGRAFIJO

ODDELEK ZA VOJAŠKO IN
VOJNO ZGODOVINO

ODELK ZA ZALOŽNIŠTVO IN
INFORMIRANJE NOTRANJE
JAVNOSTI

KNJIŽNIČNO
INFORMACIJSKI CENTER

ODD. ANDRAG. PED.
• VOJAŠKA PSIHOLOGIJA,
• SLOV. IN TUJI JEZIKI,
• TEHNOLOGIJA POUKA
(RAZ. UČIL),
• SIMULACIJE.

ENOTA ZA PREIZKUS VOJ.
TEHNOLOGIJE IN OPREME
TER IZDELAVA NAVODIL IN
PRAVIL

ODD. ZA RAZISKAVE IN
RAZVOJ VOJ. TEHNO.

RAZVOJNORAZISKOVALNI
INŠTITUT SV

TUJINA

Vir: lasten

OSTALE KATEDRE PREDSTAVLJAJO
DRUGE FAKULTETE

KATEDRA ZA TUJE JEZIKE

KATEDRA ZA VARNOSTNE ZADEVE

KATEDRA ZA OBVEŠČEVALNE ZADEVE

KATEDRA ZA RODOVSKIH TAKTIK

KATEDRA ZA SPLOŠNO TAKTIKO

KATEDRA ZA OPERATIKO

KATEDRA ZA STRETEGIJO

Generalštabni program

Višji štabni program

Štabni program

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI ŠTABNEGA IN
VIŠJEGA ŠTABNEGA
ŠOLANJA ZA ČASTNIKE

ŠTUDIJSKI PROGRA ZA
KANDIDATE ZA ČASTNIKE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ZA ČASTNIKE
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Visoki štabni tečaj

Višji štabni program

Štabni program

SPECIALISTIČNI PROGRAMI
ŠTABNEGA ŠOLANJA ZA
PODČASTNIKE

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
ZA PODČASTNIKE

VIŠJE ŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ZA PODČASTNIKE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ZA PODČASTNIKE

ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE
PODČASTNIKOV

FAKULTETA ZA
VOJAŠKE VEDE

TUJINA

ODDELEK ZA VOJAŠKO
GEOGRAFIJO

ODDELEK ZA VOJAŠKO
ZGODOVINO

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA
DELOVANJE GORSKEM OKOLJU

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA
DELOVANJE GORSKEM OKOLJU

ODELK ZA ZALOŽNIŠTVO
IN INFORMIRANJE
NOTRANJE JAVNOSTI

ODDELEK ZA UČENJE IZ
IZKUŠENJ

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKI
CENTER

ODD. ANDRAG. PED.
• PSIHOLOGIJA,
• JEZIKI,
• TEHNOLOGIJA POUKA
(RAZ. UČIL)
• SIMULACIJE.

ENOTA ZA PREIZKUS VOJ.
TEHNOLOGIJE IN OPREME
TER IZDELAVA NAVODIL IN
PRAVIL

ODD. RAZISKAVE IN RAZVOJ
VOJ. TEHNO.

RAZVOJNO-RAZISKOVALNI
INŠTITUT SV

FAKULTETA ZA
LOGISTIKO

EKONOMSKA FAKULTETA

PROGRAMI RAZVOJA
JEZIKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA IN
VOJAŠKEGA IZRAZOSLOVJA
V TUJIH JEZIKUIH

SPLOŠNI ODDELEK

UPRVANI ODBOR

SENAT

REKTOR

UNIVERZA ZA ONRAMBNOVARNOSTNE IN DRŽAVNE
ŠTUDIJE

ŠOLA NACIONALNE
VARNOSTI
VELIKA STRATEGIJA
−

ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE
ČASTNIKOV

VISOKA
DIPLOMATSKA ŠOLA

FAKULTETA ZA
VARNOSTNE VEDE

VOJAŠKE KATEDRE

PRAVNA FAKULTETA

− Ljubljana,
− Maribor,
− Koper,
− Nova Gorica.

UNIVERZE

FAKULTETA ZA
ORGANIZACIJSKE
VEDE

FAKULTETA ZA UPRAVO

FAKULTETA ZA
DRUŽBENE VEDE

Srednje in višje
šole

Priloga 8a: ORGANIGRAM UNIVERZE ZA OBRAMBNO-VARNOSTNE IN DRŽAVNE ŠTUDIJE

Vir: Lasten

Generalštabni
program

Višji štabni tečaj
Visoki štabni tečaj

Višji štabni tečaj

Štabni tečaj

ŠOLA ZA PODČASTNIKE

POVELJNIŠKO ŠTABNA
ŠOLA

Štabni tečaj

ŠOLA ZA PODČASTNIKE

ŠOLA ZA ČASTNIKE

− Ljubljana,
− Maribor,
− Koper,
− Nova Gorica.

UNIVERZE
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VOJAŠKI MUZEJ

KNJIŽNIČNO
INFORMACIJSKI
CENTER

ŠPORTNA ŠOLA

GORSKA ŠOLA

ŠTAB

POVELJNIK

POVELJSTVO ZA
DOKTRINO, RAZVOJ,
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

TUJINA

CENTER ZA DOKTRINO IN RAZVOJ

Priloga 8b: ORGANIGRAM POVELJSTVA ZA DOKTRINO, RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

VII/0

VII/0

VII/0

VII/1

st

maj

ppk

VII/1

VII/1

VII/1

gmaj

gppk

general

Vir: Lasten

VII/1

brig

pk

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

VII/0

npor

UPnD

UPnD

UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

DVSIU – funkcionalno, dodatno, UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

DVSIU – funkcionalno, UPnD

VII/0

por

šola za častnike

VII/0

splošna
izobrazba

OBVEZNO IN DODATNO
vojaško izobraževanje in usposabljanje

Kandidat
za častnika

čin

ČASTNIKI

Priloga 9: KARIERNE POTI V SLOVENSKI VOJSKI

30

4 in
več

149

26

22

18

14

10

7

4

1

∑ leta

4

4

4

4

3

3

3

1

dober

2

2

2

2

2

2

2,2

2

2

2

1

odlič
en

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

∑ leta

Minimalne delovne izkušnje
(v letih)

Načelnik GŠ v
primeru vojne

Načelnik GŠ

Štabni častnik
GŠ,svetovalec
ministra

Štabni častnik
GŠ,

Štabni častnik
GŠ,

nam. pov. PS
nam. pov. BR,
pov. BR
Pov. PS

Štabni častnik
GŠ,PS,

Štabni častnik v
B VTP, BR, GŠ,
PS, PDRIU
Štabni častnik v
B, VTP, BR, GŠ,
PS, PDRIU
Štabni častnik
GŠ,PS, PDRIU

Štabni častnik v
B VTP, BR,

štabni steber

pov. BR, nam.
pov.BR

pov. B, VTP
nam. pov. BR

Nam. pov, B

Poveljnik čete

Poveljnik voda

Poveljnik voda

pov. steber

Obvezne
dolžnosti določa
značilnost rodu
ali službe

spec. steber

predhodna opravljena obvezna dolžnost

VII/0

VII/0

VII/0

VII/0

VII/0

por

npor

st

maj

ppk

VII/1

VII/1

VII/1

gmaj

gppk

general

Vir: Lasten

VII/1

brig. gen.

VII/1

VII/0

ppor

pk

VII/0

splošna
izobrazba

Kandidat
za častnika

čin

ČASTNIKI

UPnD

UPnD

UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

32

4 in
več

150

28

24

20

16

12

9

6

3

1

∑ leta

4

4

4

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

4

3

3

3

2

1

dober

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

odlič
en

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

1

∑ leta

Minimalne delovne izkušnje
(v letih)

DVSIU – funkcionalno, dodatno, UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

DVSIU – dodatno, funkcionalno, UPnD

DVSIU – funkcionalno, UPnD

šola za častnike

OBVEZNO IN DODATNO
vojaško izobraževanje in usposabljanje

KARIERNE POTI V SLOVENSKI VOJSKI

Načelnik GŠ v
primeru vojne

Načelnik GŠ

Štabni častnik
GŠ,
Štabni častnik
GŠ, svetovalec
ministra

Štabni častnik
GŠ,

nam. pov. PS
nam. pov. BR,
pov. BR
Pov. PS

Štabni častnik
GŠ,PS,

Štabni častnik
GŠ,PS, PDRIU

Štabni častnik v
B
Štabni častnik v
B BR,
Štabni častnik v
B BR, GŠ, PS,
PDRIU
Štabni častnik v
B, BR, GŠ, PS,
PDRIU

štabni steber

pov. BR, nam.
pov.BR

pov. B, VTP
nam. pov. BR

Nam. pov, B

Poveljnik čete

Nam. pov.
čete

Poveljnik voda

Poveljnik voda

pov. steber

Obvezne
dolžnosti določa
značilnost rodu
ali službe

spec. steber

predhodna opravljena obvezna dolžnost

V

V

VI

VI

VII/0

vvod

švod

všvod

prap

vprap

VII/0

UPnD

4

4

4

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

4

3

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

DVSIU – funkcionalno, dodatno, UPnD

3

3

DVSIU – nadaljevalno, dodatno, UPnD

2

DVSIU – funkcionalno, UPnD

1

dober

28

24

20

16

12

9

6

3

1

∑ leta

2

2

2

2

2

2

2

1

1

odlič
en

16

14

12

10

8

6

4

2

1

∑ leta

Minimalne delovne izkušnje
(v letih)

DVSIU – nadaljevalno, funkcionalno, dodatno,
UPnD

šola za podčastnike

OBVEZNO IN DODATNO
vojaško izobraževanje in usposabljanje

Poveljnik čete

Nam. pov.
čete

Poveljnik voda

Poveljnik voda

Pov. odd.,
nam. pov.
voda

Poveljnik odd.

Poveljnik odd.

pov. steber

PČ PS, štabni PČ
GŠ,PS,
Glavni PČ SV,
štabni PČ GŠ,

Štabni PČ v B
VTP,
Enotovni PČ,
štabni PČ v B
VTP, BR,
Enotovni PČ,
štabni PČ v B
VTP, BR, GŠ, PS,
PDRIU
Enotovni PČ,
štabni PČ v B,
VTP, BR, GŠ, PS,
PDRIU
PČ BR, štabni PČ
GŠ,PS, PDRIU

štabni steber

Vir: Lasten
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Obvezne
dolžnosti določa
značilnost rodu
ali službe

spec. steber

predhodna opravljena obvezna dolžnost

Vojaško izobraževanje in usposabljanje posameznika izvajamo kot:
- OVSIU – osnovno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje,
- DVSIU – dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje (nadaljevalno, funkcionalno in dodatno),
- UPnD – usposabljanje posameznika na delovnem mestu,

všprap.

VII/0

V

vod

šprap

V

Kandidat za
podčastnika
častnika

čin

splošna
izobrazba

PODČASTNIK

KARIERNE POTI V SLOVENSKI VOJSKI

Častniki

Generlmajor,
brigadir

Polkovnik

II. stopnja naziva

III. stopnja naziva

Major

V. stopnja nziva

Nadporočnik

Poročnik

VIII. stopnja nziva

IX. stopnja nziva

Višji štabni
vodnik

XII. stopnja nziva

Višji vodnik
Vodnik

XIV. stopnja nziva

XV. stopnja nziva

XVI. stopnja nziva

Štabni vodnik

XIII. stopnja nziva

5. karierni razred

Praproščak

Štabni
praproščak

Višji štabni
praproščak

Podčastniki

XI. stopnja nziva

8 mesecev

3 leta

5 let

9 let

11 let

13 let

15 let

17 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Višji praproščak

Poročnik korvete

Poročnik fregate

Poročnik bojne ladje

Kapitan korvete

Kapitan fregate

Kapitan bojne ladje

Kontraadmiral,
kapitan

Viceadmiral

Mornarica

X. stopnja nziva

4. karireni razred

Stotnik

VII. stopnja nziva

3. karierni razred

VI. stopnja nziva

Podpolkovnik

IV. stopnja nziva

2. karierni razred

Generalpodpolkovnik

Kopenska
vojska

I. stopnja naziva

1. Karierni razred

Vojska – nazivi
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1 leto

3 leta

5 let

7 let

9 let

11 let

8 let

11 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Priloga 10: PRILOGA I.A – NAZIVI V SLOVENSKI VOJSKI

Vojak I

poddesetnik

Desetnik

Naddesetnik

Vojaki

3 mesece

6 mesecev

1 leto

3 leta

Predpisane
delovne
izkušnje

Vojaškiuslužbenec IX.
razreda

Vojaškiuslužbenec X.
razreda

Vojaškiuslužbenec XI.
razreda

Vojaškiuslužbenec XII.
razreda

Vojaškiuslužbenec
XIII. razreda

Vojaškiuslužbenec
XIV. razreda

Vojaškiuslužbenec XV.
razreda

8 mesecev

2 leti

4 leta

6 let

8 let

10 let

12 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Višji vojaški uslužbenci

Vojaškiuslužbenec

Vojaškiuslužbenec
III. razreda

Vojaškiuslužbenec
IV. razreda

Vojaškiuslužbenec
V. razreda

Vojaškiuslužbenec
VI. Razreda

Vojaškiuslužbenec
VII. Razreda

Vojaškiuslužbenec
VIII. Razreda

3 mesece

6 mesecev

2 leti

4 leta

6 mesecev

2 leti

4 leta

Predpisane
delovne
izkušnje

Nižji vojaški uslužbenci

Vojak II

3 mesece

Vojaškiuslužbenec
I. razreda

II. razreda
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Vir: Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih priloga I.A Nazivi v
Slovenski vojski

XVII. stopnja nziva

Začasni nazivi
3 mesece

Polkovnik

Podpolkovnik

II. stopnja naziva

III. stopnja naziva

Stotnik

V. stopnja nziva

Poročnik

Podporočnik

VIII. stopnja nziva

IX. stopnja nziva

Višji štabni
vodnik

XII. stopnja nziva

Štabni vodnik
Višji vodnik

XIII. stopnja nziva

XIV. stopnja nziva

5. karierni razred

Praproščak

Štabni
praproščak

Višji štabni
praproščak

XI. stopnja nziva

/

1 leto

3 leta - 6 let

8 let

10 let

12 let

Višji praproščak

Podporočnik

Poročnik korvete

Poročnik fregate

Poročnik bojne ladje

Kapitan korvete

Kapitan fregate

14 let

18 let
16 let

kontraadmiral
Kapitan

Kapitan bojne ladje

20 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Viceadmiral,

Mornarica

Podčastniki

X. stopnja nziva

4. karireni razred

Nadporočnik

VII. stopnja nziva

3. karierni razred

VI. stopnja nziva

Major

IV. stopnja nziva

2. karierni razred

Generalpodpolkovnik,
generlmajor
Brigadni
general

Kopenska
vojska

Častniki

I. stopnja naziva

1. Karierni razred

Vojska – nazivi /
stopnjo naziva
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3 leta

6 let

8 let

10 let

12 let

14 let

16 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Desetnik

Naddesetnik

Vojaki

1 leto

3 leta

Predpisane
delovne
izkušnje

Vojaškiuslužbenec IX.
razreda

Vojaškiuslužbenec X.
razreda

Vojaškiuslužbenec XI.
razreda

Vojaškiuslužbenec XII.
razreda

Vojaškiuslužbenec
XIII. razreda

Vojaškiuslužbenec
XIV. razreda

Vojaškiuslužbenec XV.
razreda

8 mesecev

2 leti

4 leta

6 let

8 let

10 let

12 let

Predpisane
delovne
izkušnje

Višji vojaški uslužbenci

PRILOGA I.A – NAZIVI V SLOVENSKI VOJSKI DOPOLNJENA Z NAZIVOM PODPOROČNIKA

Vojaškiuslužbenec
IV. razreda

Vojaškiuslužbenec
V. razreda

Vojaškiuslužbenec
VI. Razreda

Vojaškiuslužbenec
VII. Razreda

Vojaškiuslužbenec
VIII. Razreda

2 leti

4 leta

6 mesecev

2 leti

4 leta

Predpisane
delovne
izkušnje

Nižji vojaški uslužbenci

Vir: Lasten

XVII. stopnja nziva

Začasni nazivi

XVI. stopnja nziva

XV. stopnja nziva

Vodnik
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1 leto

Vojak II

Vojak I

poddesetnik

3 mesece

3 mesece

6 mesecev

Vojaškiuslužbenec
I. razreda

Vojaškiuslužbenec
II. razreda

Vojaškiuslužbenec
III. razreda

3 mesece

3 mesece

6 mesecev

Priloga 11: GENERACIJSKI PRILIVI IN PRETOČNOST KADRA IZ SV
Leta
60
gen
50

brig

pk
40
ppk
maj
34
stot
30

npor

25
23

por
odstotek
10

starost

30

KARIERNI
ČASTNIKI

63 general

upokojevanje

60 pk
ppk
maj

upokojevanje

37

20

POGODBENI
ČASTNIKI

IZHOD IZ SISTEMA

maj

33

stot

30
28

npor
por
odstotek

Vir: lasten
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Priloga 12: DIAGRAM KOMUNIKACIJ

ENOTE
V
TUJINI

ZSL

CENTER ZA
PROMOCIJO
SLOVENIJE

11
KADROVSKA
KOMISIJA

14

TUJI
PREDSTAVNIKI

KABINET
MINISTRA

1

8

9

10
9a

ZSR

ZSK

2

UPKZ

4a
4

2a
12

PDRIU

7
12a

6
3

ZDRAVSTVENA
SLUŽBA

3a
ENOTE PRI
POVELJSTVU

PS

BLAGAJNA

5

OVS
Legenda:
ZSK SV
PDRIU SV
PS SV
ZSR MO
ZSL MO
UPKZ MO
OVS MO

= Združeni sektor za kadre
= Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
= Poveljstvo sil
= Združeni sektor za razvoj
= Združeni sektor za logistiko
= Urad za prevne in kadrovske zadeve
= Obveščevalno varnostna služba

Predstavitev subjektov in komunikacij med njimi pri napotitvi pripadnikov SV v tujino
na izobraževanje.
Vir: Lasten
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Priloga 13: DIAGRAM POTEKA KADROVANJA
KADROVSKA
SLUŽBA

1

Izdelava plana
kadrov

2

Analiziranje
strukture
potreb in

3

Selekcioniranje
kadr. virov in
ocenjevanje
kandidatov

4

Izbiranje
kandidatov

Kontroliranje
izbora

KT1

5
DA
NE

Ustrezni

DA

7

8

13
14

Izvajan. prekv.
in menjava
delov. sredine

Pošiljanje
odgovora
kandidatu

Razporejanje
delavcev

Usposabljanje
in
izobraževanje

10

Spremljanje
razvoja,
orientacija in
selekcija

11

Pridobivanje
povratnih
informacij

KT2

NE

Izvajanje
sprejemnega
postopka

9

Kontroliranje
ustreznosti

Kandidat

12

DA

Poš. infor. o
prenehanju
delovn. razmerja

NE

Prekvalifikacija

NE

Ustreza

DA

Legenda:
KT = kontrolna točk
V

Kandidat

Vir: Primožič (2007b, str. 119)
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Ponovna
analiza

6

Priloga 14: DIAGRAM POTEKA ŠTIPENDIRANJA
Analiza potreb
delovnega
procesa

1

2

KT1
3

Analiza zahtev
delovnega
mesta
Analiza trga
dela

Določitev potreb:
- stopnja,
- smer,

Kadrovski načrt

Izvedba razpisa
Finančni načrt

4

Izbirni
postopek

5

NE

Ustrezni

Pošiljanje
odgovora
kandidatu

DA
Odločba o izbiri
Kandidat

7

6

8

Določitev
kontaktne osebe

Sklenitev
pogodb

Spremljanje
uspešnosti
9

10

Zaključek
šolanja

Vključitev v
pripravništvo
11

13

14
Dokument o
prenehanju

Izdelava dopoln.
programa za
ponovno vključitev

PodaljšDA
anje
pšriprav

Legenda:
KT = kontrolna točka

KT2

NE

Kontroliranje
ustreznosti

12

Ustreza
DA
Sklenitev
pogodbe o
zaposlitvi

Vir: Primožič (2007b, str. 120)
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Imenovanje v
naziv

Priloga 15: DIAGRAM POTEKA PRIPRAVNIŠTVA
Postopek pred
novo
zaposlitvijo

1

2

3

4

Ugotovitev
potreb

Izdelava
kadrovskega
načrta
Objava javnega
natečaja

Izvedba
natečaja

Izbirni
postopek

KT1

5

Pošiljanje
odgovora
kandidatu

NE

Ustrezni
DA
Odločba o izbiri
7

8

Izdelava
dopolnilnega
programa

14
Dokument o
prenehanju

Razporeditev v
šolski center
Vipava izdelan
programa

9

Razporeditev v
enoto

10

Zaključna
naloga

11

13

Kandidat

KT2

Določitev
mentorja

Določitev osebe
za spremljanje

Pripravniški
izpit

Kontroliranje
ustreznosti

12

DA
NE

Podaljšanje

NE

Ustreza

Legenda:
KT = kontrolna točka

Sklenitev
pogodbe o
zaposlitvi

Vir: Primožič (2007b, str. 121)
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DA

Imenovanje v
naziv

6

Priloga 16: DIAGRAM POTEKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV
KADROVSKA SLUŽBA

Štipendiranje

interno usposabljanje
Vrsta
izobraž.

1

Analiziranje
strukture
potreb

funkcionalno

NE

Izdelava
strategije
razvoja

Lastni
viri

2

DA

3

12

Evidentiranje
možnih
kandidatov

13

Kontroliranje
ustreznosti
lastnih
virov

KT1

Analiziranje
zahtev
delovnega
mesta

izobraževanje

Analiziranje
potreb
delovnega
procesa

Analiziranje
potreb

11

Analiziranje
kandidatov

Kontroliranje
ustreznosti
usposob.
delavca

KT4

Ugotavljanje
potrebnosti
funkcionalnih
znanj

DA

14

NE

Iskanje
ustreznega
izvajalca

NE

7

Kontroliranje
uspešnos
NAČELNIK

KT3

Izbiranje vrste
izobraževanja in
izvajalca

8

Ustreza

Sklenitev
pogodb
s slušatelji

16

Kontroliranje
uspešnosti
usposablj.

DA
Vpisovanje
izobrazbe
v arhiv

ARHIV

NE

9

10

Vpisovanje
izobrazbe
v arhiv

Arhiv
kadrovkse
službe

23

DA
Izvajanje
internega
izpita
Vpisovanje
izobrazbe
v arhiv

NE

ARHIV

Legenda:
KT = kontrolna točka
Vir: Primožič (2007b, str. 122)
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22

Ustreza

DA
Sprejem
ugotovitev
zaključka

21

NE

Kontroliranje
poteka
izobraževanja

Ustreza

Določanj
e
vrNAČELNI

IzvajanjLj
ubljana,
− Maribor,

KT5

Izbiranje
kandidatov

17

KT2

Sklenitev
− NNAČEL
NIK

−

DA

6

20

4

15

5

19

Ustreza

−
Ustreza

18

24

25

