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POVZETEK 

Pridobivanje in razvoj kadrov je stalen proces v sodobnih organizacijah – tudi v 

Slovenski vojski. Slovenska vojska pridobiva kadre s svojimi promocijskimi 

aktivnostmi. Na zmanjšan interes zaposlovanja v njej sta v preteklem obdobju vplivala 

zmanjševanje njenih promocijskih aktivnosti in ugoden gospodarski razvoj. V 

diplomskem delu to gibanje kadrov ponazarja sigmuidna krivulja. Odziv krivulje kaže, 

da se lahko zadostno število novozaposlenih pridobi s pravočasno prenovo kadrovske 

funkcije. Nadaljnja naloga kadrovikov v Slovenski vojski je skrb za pravočasno 

pridobivanje novih kadrov in razvoj kariernih poti vseh pripadnikov. 

Ključne besede: pridobivanje kadrov, razvoj kadrov, karierna pot, sigmuidna krivulja, 

Slovenska vojska. 

SUMMARY 

Recruitment and development of human resources is a continuous process in modern 

organizations – also in the Slovenian Armed Forces. The Slovenian Armed Forces 

acquire human resources through their promotional activities. The decreased interest in 

employment in the Slovenian Armed Forces in the previous period has been the result of 

reduction of their promotional activities and favourable economic development. In this 

thesis, the movement of human resources is illustrated by the Sigmoid Curve. The 

response of the curve shows that the sufficient number of the new employees can be 

obtained by the timely modernization of the human resource functions. Another task of 

those appointed for recruitment and development of human resources in the Slovenian 

Armed Forces is concern for the timely recruitment of new human resources and the 

development of career paths of all of the members. 

Key words: recruitment of human resources, development of human resources, career 

path, the Sigmoid Curve, the Slovenian Armed Forces 

UDK: 658.3:355.3(043.3) 
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1 UVOD 

Vsaka organizacija mora skrbeti za svoje lastno pridobivanje in razvoj kadra tako v 

smislu popolnjevanja, njegovega zadrževanja in nenazadnje tudi ustrezen odhod iz nje. 

Za uspešno in učinkovito pridobivanje kadra je treba oblikovati organiziran sistem, 

katerega sestavni deli morajo biti poleg načrtovanja tudi predstavljanje in promocija 

organizacije, pridobivanje kadra in ustrezen karierni razvoj ter ustrezne možnosti 

odhoda iz organizacije. To velja tudi za Slovensko vojsko (SV), ki je del obrambnega 

sistema Republike Slovenije (RS). 

Sprememba vrednot družbe in odnos do okolja sta privedla do vedno večje 

interakcije z okoljem, ki sproža nove naloge vojske, spreminja se odnos javnosti do 

vojske, odnos med mediji in vojsko, delež žensk v vojski, vloga družine itd. Tudi v RS 

je bil cilj preventivne politike usmerjen k preoblikovanju SV v relativno majhno, 

sodobno opremljeno in oboroženo ter odlično usposobljeno vojsko, ki bo v precejšnjem 

obsegu popolnjena s poklicno sestavo. Preoblikovanje je tako usmerjeno v zagotovitev 

sposobnosti SV za avtonomno delovanje in sodelovanje v mednarodnih varnostnih 

povezavah.  

Pripadniki SV z vsakodnevno prisotnostjo v javnosti na nek način predstavljamo in 

promoviramo našo organizacijo in posledično pridobivamo novi kader. Od uspešnosti 

predstavljanja pa je odvisna tudi podpora javnosti in pridobivanje novih kandidatov za 

pripadnike SV. Na našem relativno majhnem trgu delovne sile moramo biti še posebej 

previdni, kajti pomen kadrov se skozi zgodovino spreminja in v današnjem času 

predstavlja enega ključnih dejavnikov uspešnosti vsake organizacije.  

Sodobne poklicne vojske so zelo odvisne od dotoka novega kadra, saj se ta 

odvisnost kaže v zaposlenosti za določen čas, kar pa nalaga kadrovski funkciji nalogo 

pravočasnega pridobivanja kadra, vodenje karierne poti in načrtovanje deleža kadra za 

možnost odhoda iz organizacije.  

Zadeva pa vseeno ni tako enostavna, saj raziskave kažejo, da imajo kadrovski 

strokovnjaki v RS še eno težavo, in sicer se v velikih podjetjih ne zavedajo dovolj 

pomembnosti kadrovske funkcije in jo obravnavajo obrobno (Svetlik 2002). Tako se 

morajo kadroviki šele dokazovati, namesto da bi se ukvarjali z razvojem stroke in 

svojimi primarnimi nalogami. Le tako se lahko zagotovi kontinuiteta uresničevanja 

poslanstva in nalog organizacije in tudi vojske. 

1.1 Metodološko-hipotetični del 

1.1.1 Predmet in cilji preučevanja 

Predmet preučevanja v diplomskem delu je preučevanje kadrovskih virov v 

Slovenski vojski (SV). Namen in cilj preučevanja v diplomskem delu pa je skozi 

preučevanje pisnih in analitičnih virov prikazati in »dokazati« pomembnost 
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pravočasnega načrtovanja, pridobivanja in razvoja kadrov v organizaciji, kot je SV. 

Poleg tega pa je cilj v kadrovsko dejavnost SV aplicirati temeljne zakonitosti in 

značilnosti sigmuidne krivulje, ki nam narekujejo, kdaj in kako pristopiti h kadrovski 

problematiki, s katero se soočamo v zadnjem času. Ves čas pa imamo v mislih 

posameznika kot osnovnega gradnika vsake organizacije, ki mora kvalitetno in uspešno 

opravljati delovne naloge in pozitivno vplivati na delovanje organizacije kot celote. Pri 

tem pa ne moramo mimo dejstva, da je uspeh zagotovljen le, če so vsi kadrovski 

dejavniki izvedeni pravočasno, s pravilnim pristopom in s pravimi ljudmi na pravih 

mestih. Pravi kadri predstavljajo resurs čedalje večjega strateškega vpliva v organizaciji. 

Z njimi se izražajo prednosti posamezne organizacije in v veliki meri tudi rešuje njen 

eksistenčni obstoj. V diplomskem delu so ti dejavniki predstavljeni na primeru 

Slovenske vojske kot nosilni organizaciji obrambnega sistema Republike Slovenije. 

1.1.2 Metode preučevanja 

Metoda, s katero se bodo dosegli cilji diplomskega dela, je preučevanje pisnih 

virov, predvsem analiza in interpretacija sekundarnih virov, ki ob lastni dodani 

vrednosti in (kritični) analizi tvorijo rezultat v sklepnem delu.  

1.1.3 Teza naloge 

Teza naloge je, da Slovenska vojska ni bila dovolj in pravočasno odzivna na 

pomanjkanje kadra v preteklih letih, kar se odraža sedaj, posledice pa bodo tudi v 

prihodnosti. 

1.2 Struktura naloge 

Diplomsko delo je strukturirano na naslednje vsebinske sklope, ki se skozi delo 

prepletajo glede na kazalo vsebine:  

1. Načrtovanje, pridobivanje in izbor kadrov, kjer so predstavljeni načela in proces 

načrtovanja kadrov, vplivi na proces načrtovanja potreb po kadrih v SV, 

pridobivanje kadrov z različnimi načini pridobivanja, promocijske aktivnosti in 

postopki ter metode izbora kadrov. 

2. Razvoj kadrov preko temeljnih dejavnikov in sistemov razvoja kadrov ter razvoja 

kadrov v SV. 

3. Sigmuidna krivulja, njene značilnosti in aplikacija na kadrovsko dejavnost ter 

praktično uporabo v kadrovskih procesih SV.  
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2 SIGMUIDNA KRIVULJA  

2.1 Splošno o sigmuidni krivulji  

Umek (2004, 5) navaja, da so bile v preteklosti spremembe počasne in so zajele le 

majhen del populacije na posameznih geografskih področjih. S pojavom industrijske 

revolucije so spremembe postajale pogostejše in so zajemale vse več ljudi. Industrijska 

revolucija je temeljito spremenila odnos do sprememb, saj so od takrat dalje spremembe 

hitrejše in imajo globalnejši značaj. V zadnjih desetletjih se opaža, da se je poslovanje 

nekaterih podjetij na enem ali več področjih poslovanja zelo izboljšalo. To niso 

podjetja, ki bi vpeljala nove izdelke ali storitve, temveč so opazno spremenila dotedanje 

postopke ali jih celo opustila in jih zamenjala z novimi. Vzrok, zakaj ista podjetja in 

njihovi nasledniki niso več tako uspešni, ni v neki notranji napaki. Svet poslovanja se je 

spremenil čez mejo, do katere so se bila podjetja sposobna razviti in prilagoditi. Načela, 

na katerih so organizirana, so bila izvrstno prilagojena razmeram v preteklosti, a so se v 

zadnjem času bistveno spremenile. 

Za razumevanje sprememb je treba razločevati med dvema osnovnima vrstama 

sprememb; to so strukturne in ciklične spremembe. Strukturne spremembe so tiste, ki 

posamezne aktivnosti ali organizacijo spremenijo v temeljih. Po takšni spremembi je 

aktivnost ali organizacija popolnoma drugačna, kar lahko pomeni, da je prišlo do 

izboljšanja ali poslabšanja prvotnega stanja. Pri tem ni več mogoče vzpostaviti 

prvotnega stanja, saj je sprememba trajna, ker je izvedena na radikalen način (Umek 

2004, 5).  

Kot pravi Umek (2004, 5), so sistemi lahko v novem stanju stabilni ali pa podvrženi 

nadaljnji evoluciji, vendar se nikoli ne povrnejo v prvotno stanje. Pridobivanje novih 

znanj, načrtovanje in uvajanje novih tehnologij povzroča staranje in hkrati neuporabnost 

sedanjih sistemov, kar lahko za organizacijo, ki se ne prilagaja in izboljšuje, pomeni, da 

je nekonkurenčna. Strukturne spremembe so potrebne tam, kjer moramo dokončno 

opraviti s starimi strukturami, odnosi in procesi, saj za uspešno prihodnost ne moremo 

nositi s seboj bremen preteklosti. 

Ciklične spremembe po drugi strani predstavljajo trenutne ali začasne spremembe, 

za katere je značilno, da se organizacija ali izvajanje neke dejavnosti povrne v prvotno 

stanje. V strukturi ali aktivnosti, kjer so izvedene, ne povzročajo stanj, ki bi bila trajna, 

saj so aktivnosti ponavljajoče, nestrukturne, točno definirane in omejene. Ker so koraki 

sprememb majhni in ima vsaka sprememba točno določen vzorec, opredeljen s koraki, 

smerjo, vrednostjo in trajanjem, je rezultat sprememb vedno neko novo pozitivno stanje 

(Umek 2004, 5). 

Blanchard in Waghorn (1997, 215) pri ideji pravočasnega ustvarjanja vrhunske 

organizacije ugotavljata, da je potrebna struktura, ki bo omogočala hitro spreminjanje 

odločitev in s tem doseganje velike stopnje možnosti približevanja svojim strankam. V 
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nasprotnem primeru bo trg prevzel hitrejši tekmec. V primeru, da smo zadovoljni s 

sedanjim stanjem in z dejstvom, da nam to zadovoljstvo preprečuje, da bi ustvarili 

nekaj, česar še ni, je prav velika verjetnost, da se nam zgodi »nezgoda na avtocesti 

prihodnosti«. Doseči je treba ravnovesje med kontinuiteto in inovativnostjo. Ena brez 

druge ne deluje. Kontinuiteta pomeni doseganje kratkoročnih rezultatov, inovativnost pa 

pomeni, imeti jasno vizijo tudi v prihodnosti.  

Potrebe po strukturnih spremembah se od organizacije do organizacije kažejo 

različno. Skupno pri vseh pa je upoštevanje pravočasnega cikličnega nadgrajevanja 

sistema, ki zagotavlja nemoteno vodenje, delovanje in razvoj. Potrebo po spreminjanju 

najlažje predstavimo z modelom naravnega razvoja stvari ali s sigmuidno krivuljo  

(slika 3.1). 

 

Slika 2.1 Prva sigmuidna krivulja (model naravnega razvoja stvari) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vir: Blanchared in Waghorn 1997, 12. 

Sigmuidna krivulja nam predstavlja univerzalno krivuljo, katere zakonitosti lahko 

apliciramo na različna področja. V poslovnem svetu nam prikazuje začetek obstoja 

podjetja, organizacije, njen vzpon, rast in na maksimumu vrhunec, skoraj bi rekli višek 

uspešnosti, ki mu sledi padec. S študijo tipične razvojne krivulje nam v primeru stališča 

potreb po spreminjanju prikazuje, da je treba v vsakem primeru padec predvideti, še 

preden do njega v resnici pride. V točki »A«, t. i. »razgledni točki«, je tisti trenutek, kjer 

je treba izvesti drugačen načrt. Točka »A« je najboljši trenutek, da stopimo korak nazaj 

in se zamislimo nad svojim položajem na krivulji in se odločimo za pričetek nove rasti. 

Če želimo nenehno rast, moramo na osnovi predvidevanja padca, še preden do njega v 

resnici pride, začeti z novo krivuljo, preden se prva izčrpa, kar je prikazano na sliki 3.2 

(Umek 2004, 6). 
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Slika 2.2 Druga sigmuidna krivulja 

A

 
 

Vir: Blanchared in Waghorn 1997, 12. 

Kdaj se odločiti za uvedbo sprememb v organizaciji, predstavlja zelo težko 

odločitev. Nujnost sprememb si lahko ogledamo skozi model »proces propadanja«, v 

katerem so opisane značilnosti vedenja managementa: od faze zaslepljenosti, skozi 

pasivnost, fazo napačnih odločitev do krize in propada podjetja ali organizacije. Vse to 

lahko s pomočjo hitrih ukrepov, korektivnih ukrepov ter učinkovite reorganizacije 

odpravimo. Če tega ne storimo, je organizacija obsojena na propad, kot poudarja 

Dubrovski (2000, 14). 

2.2 Sigmuidna krivulja v kadrovski dejavnosti 

Z globalizacijo gospodarstva se podjetja spoprijemajo z vedno večjim številom 

tekmecev. Tekmovalnost zahteva spremembe, ki postajajo konstanta. Če organizacije ne 

delajo na spremembah in na izboljšavah, postajajo slabše in nekonkurenčne. Stalno 

izpopolnjevanje in pridobivanje novih znanj je za organizacijo edini način zagotavljanja 

prihodnosti. V vojski težko govorimo o tekmovalnosti, kot jo poznamo v gospodarstvu, 

ni pa tekmovalnost izključena. Lahko se npr. primerjamo s sodobnimi vojskami na 

osnovi pridobljenih informacij iz strokovnih publikacij, revij, časopisov, navsezadnje pa 

tudi srečanja pripadnikov različnih vojsk na operacijah kriznega odzivanja (OKO) 

prinašajo nove poglede v naše vrste. V naravi človeka so boj, tekmovalnost in 

sodelovanje, ki so vojski oz. posameznih rodovih vojske lepo izraženi. Sivo povprečje 

je nezaželeno, čeprav je sestavni del vsakega sistema. Prav to sivo povprečje nasprotuje 

nujnim spremembam in izboljšavam vodenja in delovanja. 

Tuja literatura navaja tudi do 65 različnih pristopov, ki jih management1 lahko 

uporabi za spreminjanje organizacije. Izbor ustreznega pristopa pomeni za management 

                                                 
1 Bratušek (2006) navaja management kot poslovenjeno obliko tujke, in sicer menedžment. 

Zaradi poenotenja skozi celotno diplomsko delo je uporabljen termin management, kar pa ne 
vpliva na vsebino. 
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tveganje, saj je odvisen od številnih dejavnikov v zunanjem in notranjem okolju 

organizacije (Bratušek 2006, 39). 

Strebel (1992) navaja, da je način spreminjanja organizacije odvisen od razmerja 

med pritiski, ki spremembe povzročajo, in odpori, ki spremembam nasprotujejo. 

Pristope za spreminjanje organizacije deli na mehke in trde. Mehki načini spreminjanja 

organizacije so zvezni, niso tvegani in so evolucijski. Uporabimo jih, ko so pritiski za 

spremembe in odpori proti njim majhni in ko ima podjetje za prilagoditev spremembam 

še dovolj časa. Trdi načini spreminjanja organizacije so nezvezni, tvegani in 

revolucijski ter jih uporabimo, ko so pritiski za spremembe, pa tudi odpori proti njim, 

veliki in ko je čas za prilagoditev organizacije spremembam kratek. 

Ko se organizacija odzove na spremembe med zadnjimi, je možnost vplivanja 

managementa na spremembe zelo majhna (Tavčar, 1999). Preostane le še možnost 

izbire ustreznega odziva. Ta je odvisen od pravilne ocene sil, ki spremembe povzročajo, 

in vrste odporov proti spremembam. Če je sila, ki povzroča spremembe, močna in raste 

ter so v okolju močni odpori proti spremembam, uporabimo radikalne, trde metode 

spreminjanja organizacije. Če se je organizacija pripravljena spreminjati, se odpori 

lahko premagajo postopno, z mehkimi metodami. Uvedba radikalnejših sprememb, kot 

je potrebno, lahko povzroči več škode kot koristi. Sile odpora proti spremembam 

določajo, do katere ravni bodo zaposleni vključeni v oblikovanje sprememb. Pri šibkih 

odporih je v oblikovanje sprememb vključenih več zaposlenih, v primeru visokih 

odporov pa je vključeno večinoma le poslovodstvo. 

Eden izmed značilnih predstavnikov trdega načina spreminjanja organizacije je 

reinženiring, ki pomeni celovito preoblikovanje poslovnega procesa in s tem vseh 

njegovih temeljnih poslovnih funkcij z namenom radikalnega izboljšanja konkurenčne 

sposobnosti poslovnega sistema (Hammer in Champy, 1994). Reinženiring ne pomeni 

le manjših sprememb, temveč je korenito preoblikovanje načina dela ali poslovnega 

procesa, s čimer dosežemo veliko nižje stroške, višjo kakovost, boljši servis, hitrejšo 

odzivnost itn. Predvsem zaradi radikalnega pristopa k spreminjanju organizacije pa 

lahko reinženiring povzroči tudi negativne učinke, na primer znižanje motivacije in 

inovativnosti, težje upravljanje spremenjenih procesov idr. Med mehke načine 

spreminjanja organizacije pa uvrščamo strateški management, celovito obvladovanje 

kakovosti, upravljanje znanja, učečo se organizacijo itd. 

Sigmuidna krivulja kaže svojo uporabnost ne le pri spreminjanju organizacije, 

temveč tudi v kadrovski dejavnosti. Njeno praktično uporabnost lahko apliciramo na 

pridobivanje kadrov v organizaciji, pri čemer spremljamo pretok kadrov v nekem 

časovnem obdobju (npr. do 10 let). Pri tem spremljamo načrtovano in dejansko stanje 

pretoka kadrov. Na osnovi grafa polinoma dejanskega stanja pretoka kadrov, ki 

ponazarja trend razvoja, oblikujemo prilagojeno sigmuidno krivuljo na odseku, ki kaže 

odstopanje od ciljne vrednosti posameznega leta. Ta odsek nam predstavlja izhodišče za 



Sigmuidna krivulja 

7 

prenovo procesa kadrovske dejavnosti. Premik po sigmuidni krivulji nam kaže 

posamezne faze oz. točke na njej in posledično potrebe po aktivnostih, ki narekujejo 

spremembo. Pomembna je doslednost upoštevanje le-teh, da kadrovska funkcija ne 

zamudi načrtovanja in izvedbe prenove procesa pridobivanja kadrov. V nasprotnem 

primeru je treba več zaporednih prenov procesa, da »ulovimo« načrtovano ciljno stanje 

zaposlenih v organizaciji.  
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3 NAČRTOVANJE, PRIDOBIVANJE IN IZBOR KADROV 

3.1 Načrtovanje kadrov 

Če hočemo dosegati s poslanstvom zastavljene cilje, moramo izvesti dobro 

načrtovanje kadrov, tako števila kot tudi kakovost zaposlenih v prihodnosti. 

Kadrovska strategija mora nujno izhajati iz poslovne in korporacijske strategije 

organizacije. Vsebuje glavne cilje glede kadrov, ki jih mora organizacija imeti na voljo 

za uresničevanje svoje strategije, in opredelitve načinov, kako bo prišla do kadrov, ki 

morebiti manjkajo. V okviru te strategije je še posebej pomemben tisti njen del, ki se 

nanaša na potrebne managerje in visoko strokovne kadre (Možina 2002, 45-46). 

Prav tako Možina (2002, 46) poudarja, da je pogoj za uspešno strateško načrtovanje 

kadrovskih virov udeležba in podpora managementa. Glavno vodstvo je odgovorno za 

vse vire, vključno s kadri. Če dobro upravlja s sredstvi in slabo s kadri, bo organizacija 

propadla, kakor seveda tudi obratno. Načrtovanje kadrovskih virov mora biti sestavni 

del celotnega načrtovanja v organizaciji in ne more biti samo aktivnost kadrovskega 

sektorja, ampak morajo pri tem poleg kadrovskih načrtovalcev sodelovati tudi vodje 

drugih področij, da bi uspešno vključevali kadrovske vire v predlagane poslovne 

strategije. 

Kadrovski strokovnjaki morajo nositi odgovornost pomembnega sodelavca v 

strateškem načrtovanju. Glavno vodstvo zato pričakuje od kadrovskih vodij, da poleg 

tradicionalnih nalog, kot so razumevanje potreb in želja delavcev, poznavanje odnosov 

med delavci, izobraževanje delavcev, nagrajevanje in drugih operativnih nalog, 

prispevajo strateške inpute v proces načrtovanja v organizaciji. To pomeni, da imajo 

kadroviki potrebno znanje o poslovnem delovanju organizacije, da imajo sposobnost 

razumevanja vloge kadrovskih virov ter zmožnosti povezati različna kadrovska 

področja v celovit sistem, skladen s cilji in poslanstvom organizacije (Možina 2002, 

46). 

3.1.1 Načela in proces načrtovanja kadrov 

Med načeli načrtovanja2 kadrov Merkač Skokova (2005, 81) izpostavlja:  

− integriranost kadrovskega načrta s poslovno strategijo in operativnimi cilji 

organizacije; 

− kontinuiranost in realnost načrtov ter 

− njihovo fleksibilnost.  

                                                 
2 Merkač Skokova (2005) opredeljuje načrtovanje kot planiranje, kar je skladno z Bunc 

(2002, 332). V diplomskem delu je dosledno upoštevan termin načrtovanje. 
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Po njenem mnenju pride do potrebe po selekciji in rekrutiranju običajno zaradi 

zahteve po novih zaposlitvah, ko na primer nekdo zapušča organizacijo, ali zaradi 

večjega obsega del. Vzroki so tudi v strukturni neskladnosti med zaposlenimi (znanja, 

sposobnosti, spretnosti, pripravljenost na usposabljanje) in potrebami delovnega procesa  

Zaradi tega mora organizacija nameniti ustrezno pozornost dvema vidikoma nove 

zaposlitve: 

− ekonomski vidik (stroški, ki jih je imela z obstoječim kadrom – vlaganja v 

znanje, plače, prispevki, davki, odpravnina, stroški razpisa, izbire, uvajanja in 

usposabljanja novega kadra) in 

− socialni vidik (integriranje posameznika v novo okolje, nove vrednote, način 

dela, pravila vedenja ipd.). 

Pri odločanju za nove kadre in določanju pogojev razpisa moramo poleg 

utemeljenih strokovnih zahtev glede novega kadra upoštevati tudi ekonomski vidik nove 

zaposlitve. Prav bi bilo, da bi upoštevali konkretne zneske o tem, koliko znašajo na 

primer skupni stroški postopka rekrutiranja za novo zaposlitev. Nekateri izračuni 

kažejo, da skupni stroški postopka rekrutiranja za povprečnega novega delavca znašajo 

približno eno mesečno plačo oziroma tri do štiri tedenske plače. Povprečni delavec v 

naših razmerah bi verjetno imel kvalifikacijo, poklicno oziroma srednjo strokovno 

izobrazbo. Stroški njegove plače bi torej spadali v četrto tarifno skupino, blizu 

povprečne slovenske plače. Znesek skupnih stroškov rekrutiranja pa je bistveno višji za 

kadre, ki opravljajo zahtevnejša dela. Vsaka organizacija, ki nima vzpostavljenega 

učinkovitega sistema sprejemanja novih kadrov, lahko izgubi veliko denarja prav na 

hitro, ne da bi se tega sploh zavedala (Merkač Skok 2005, 82). 

Načrtovanje kadrov je sistematičen postopek. Organizacija mora slediti določenim 

fazam dela, v katerih pripravi podatke, pridobi ustrezne informacije in sprejme različne 

odločitve. 

Faze v tem procesu iz tabele 4.1 si management v organizaciji lahko predstavlja kot 

korake na poti do cilja: do končne izbire najprimernejšega kandidata (Merkač Skok 

2005, 82-86). 
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Tabela 3.1 Deset korakov v procesu načrtovanja kadrov 

1. Opisati delo 

2. Analizirati delo 

3. Izbrati vedenjske dimenzije 

4. Določiti obliko intervjuja 

5. Privabiti ustrezne kandidate 

6. Proučiti prijave 

7. Intervjuvati prijavljene, zapisati podatke, odložiti presojo 

8. Vrednotiti intervjuje 

9. Uporabiti konsenz več ocenjevalcev 

10. Odločiti se o sprejemu – izbrati. 

Vir: Merkač Skok 2005, 83. 

Opis dela  

Da bi znali opredeliti vse značilnosti dela in tako določili zahteve, ki naj jih idealen 

kandidat za opravljanje tega dela izpolnjuje, moramo poznati značilnost dela, za 

katerega iščemo kader. Management in kadrovska služba morata dobiti jasen pregled 

obveznosti, odgovornosti in ciljev. Opis dela je opis namena, nalog in obveznosti ter 

odgovornosti za določeno delo. Delovna specifikacija pa je natančen opis psihičnih in 

fizičnih zahtev za izvajanje tega dela. 

Analiza dela  

Opis dela daje osnovne podatke o potrebnih aktivnostih, da bi se delo uspešno 

izvajalo. Rezultat analize dela pa je določitev o tem, katera znanja, izkušnje in spretnosti 

mora imeti kandidat. Analiza o tem, katere potrebe morajo biti zadovoljene, da bo delo 

posameznik dobro opravljal, se lahko opravi na podlagi informacij o delu. Te 

informacije dajejo opis dela, opis specifikacij in opis zahtev. Možni so različni načini 

opisovanja dela, lahko so podrobni ali zelo splošni. Oboji pa imajo prednosti in slabosti, 

ki izhajajo iz preveč ali premalo podrobnega opisovanja dela. 

Merkač Skokova (2005, 84) pravi, da tudi pri nas najdemo organizacije, ki imajo 

področje opisovanja dela urejeno do najbolj podrobnih in natančnih opisov za množico 

delovnih mest, in organizacije, ki opisov dela sploh nimajo. Ne moremo trditi, da so 

zaradi tega ene boljše od drugih, saj je odločitev o stopnji rigidnosti povezana s 

celotnim poslovanjem organizacije, z drugimi notranjimi sistemi, z vrsto dejavnosti in 

podobno. Vendar pa gre trend tudi pri nas v smer nove filozofije vodenja, ki med 
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drugim predvideva in zahteva večjo fleksibilnost pri vodenju organizacije, razvoj in 

napredovanje posameznika. Tehnika in tehnologija se spreminjata tako hitro, da ni 

mogoče imeti zelo natančno predpisanih in oblikovanih delovnih mest in opravil. 

Organizacije se morajo hitro prilagajati, ljudje se morajo hitro prilagajati.  

Izbira vedenjske dimenzije  

Najprej je treba opredeliti želene vzorce vedenja. Najbolje je, da oblikujemo 

opomnik (opisni list), na katerem je na razpolago več možnih dimenzij znotraj 

posameznih vedenj, na primer za management, komuniciranje, medsebojne odnose, 

motivacijo, način odločanja, osebne značilnosti. Manager, ki opisuje značilnosti dela, 

jih mora ovrednotiti po pomenu (rangirati oziroma točkovati) tako, da se izločijo tista 

vedenja, ki so za obravnavano delo pomembna. Želeno je, da obstaja več posameznikov, 

ki poznajo podrobnosti dela in lahko vsi izpolnijo opomnik. Srednja vrednost teh ocen 

bo dala najbolj optimalno izbiro želene vedenjske dimenzije. Ti podatki kadroviku 

omogočajo, da se v procesu kadrovanja osredotoči na posamezna pomembna vedenja. 

Za samo določitev oblike intervjuja, ki imamo za izbiro vedenjske dimenzije 

kandidata, je potrebno pred pogovori s kandidati pripraviti njegovo strukturo, sicer 

lahko dobimo prijeten klepet, pa malo trdnih dejstev. 

Da pridobimo ustrezne kandidate pravilno definiramo potrebne lastnosti, znanja in 

posebnosti dela, kar pomaga, da se na razpise prijavijo kandidati, ki v veliki meri 

ustrezajo. Kadrovik lahko izbira najboljše izmed kandidatov, ki so na razpolago. Da bi 

to lahko storil, mora torej imeti ustrezen nabor kandidatov. Brez tega še tako dobro 

zasnovan intervju ne more dati dobre izbire. 

Prijave kandidatov se proučijo na podlagi izbranih elementov, ki so pač pomembni 

za to delo, kar pomeni, da je potrebno ovrednotiti (točkovati, ocenjevati) vse prijave. 

Prijave z najvišjim številom točk uvrstijo v nadaljnje obravnavanje, druge zavrnejo. 

V primeru izvedbo strukturiranega intervjuja, nastopa določena interakcija med 

kadrovikom in kandidatom. Če kadrovik ni previden, ga zlahka premoti kandidatovo 

vedenje, simpatičnost, nasmeh in podobno. Prav je, da se opažanja, dejstva in 

komentarji zapišejo in da se v intervjuju kombinira zbiranje in vrednotenje podatkov. O 

odločitvi kadrovik presodi in obvesti kandidata kasneje. Za odločitev potrebuje 

določeno časovno distanco in celovit pregled nad vsemi kandidati. Namen intervjuja je 

zbiranje dejstev, ne sprejetje odločitve. 

Vrednotenje intervjuja se izvaja na osnovi komentarjev, dejstev, ugotovitev, ki smo 

jih pridobili med intervjujem. Pomagamo si s točkovanjem, tako da presojamo 

kandidata po vsaki dimenziji, o kateri smo se z njim pogovarjali ali zbirali podatke. 

Lahko uporabljamo različne lestvice ali druge ocenjevalne sisteme, na primer od 1 do 5 

ali a, b, c. 
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V izogib subjektivnosti ocenjevalca se priporoča konsenz3 več ocenjevalcev. Ti so 

lahko hkrati prisotni pri intervjuju, lahko pa se s kandidatom pogovarjajo tudi ločeno. 

Odločitev o kandidatu je treba sprejeti, pa čeprav je mera zanesljivosti vprašljiva. 

Človekovo vedenje je pač težko vnaprej napovedati. Celo, kadar proces izbire poteka 

pod najboljšimi pogoji, se lahko pojavijo napake. Organizacija pa želi delo ponuditi 

najboljšemu kandidatu. Kadroviki in management se morajo zavedati, da pri tem ne 

bodo vedno uspešni. Če pa upoštevajo določena pravila, si povečajo možnosti za dobro 

izbiro in se tako obkrožajo z izjemnimi kadri. To je glavna skrivnosti dobrega 

managementa. Managerji ne bi smeli pozabiti, da so dosegli sedanji položaj ne samo 

zaradi svojih lastnosti in rezultatov, ampak tudi na ramenih svojih kakovostnih 

podrejenih. 

3.1.2 Vplivi na proces načrtovanja potreb po kadrih v SV 

V SV vpliva na proces načrtovanja potreb po kadrih Srednjeročni obrambni 

program (SOPr), ki po navadi zajema petletno obdobje in na osnovi katerega temelji 

celotno načrtovanje ter med drugim predvideva tudi popolnjenost enot za izvajanje 

nalog v RS in na OKO v okviru zavezništva NATO, EU ali pod okriljem OZN. 

Med dejavnike, ki so vključeni v SOPr, vendar nanje tudi s predvidenim 

načrtovanjem ne moremo v celoti vplivati in se pogosto kažejo v odstopanju od 

zastavljenih ciljev, pa uvrščamo fluktuacijo, ki pomeni odhod zaposlenih iz organizacije 

in posledično izgubo pripadnikov zaradi različnih objektivnih in subjektivnih vzrokov. 

Tukaj je problem predvsem nenačrtovana fluktuacija, katere vzroki so povezani z 

nezadovoljstvom pri delu, možnostjo osebnega razvoja, primernim nagrajevanjem in 

drugimi dejavniki, ki vplivajo na motivacijo posameznika. V tem primeru je očitno, da 

je fluktuacija izražena skozi stopnjo gospodarske razvitosti posamezne regije, kajti na 

območjih, kjer gospodarstvo peša, je delež nenačrtovane fluktuacije manjši. Naslednja 

kategorija je absentizem, ki nam predstavlja različne izostanke, kot so zamude, 

odsotnosti, predvsem pa »načrtovan« bolniški dopust. Vzroki se kažejo predvsem v 

reakciji nezadovoljstva pri delu, in so objektivnega ali subjektivnega tipa.  

3.2 Pridobivanje kadrov 

Pridobivanje kandidatov za zaposlitev je načeloma dokaj enostavno, in sicer se na 

osnovi sistemizacije delovnih mest za prosto delovno mesto objavi razpis in nato 

izberejo kandidata. Vendar pa je v resnici treba storiti mnogo več, saj se mora 

upoštevati tudi človeške zmožnosti vsakega kandidata, ki obsegajo znanje, sposobnosti 

ter osebnostne in socialne lastnosti. Načrtovanje novih zaposlitev je mogoče takrat, ko 

                                                 
3 Konsenz (lat.) je po Bunc (2002, 236) opredeljen kot soglasje, privolitev, potrditev, kar 

sovpada s kontekstom vsebine. 
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se trajno poveča obseg dela in ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom zaposlenih 

ali če obstoječega dela ni mogoče opravljati z zmanjšanim številom zaposlenih. Načrt 

zaposlovanja mora biti tudi skladen s finančnimi možnostmi državnega proračuna. 

Nekatere organizacije lahko dajo prednost internemu kadrovanju, druge so za odprte 

razpise, na katere se lahko prijavi kdorkoli. Vsako kadrovanje ima svoje dobre in slabe 

plati. Če organizacija stagnira in ne daje pričakovanih učinkov, je eksterni razpis boljša 

rešitev, saj lahko na primer novi človek oziroma sveža delovna sila precej pomaga 

organizaciji, ker ni obremenjen z njenimi navadami in tradicijami. Lahko pa je razpis 

zgolj formalnost, saj je kandidat že vnaprej izbran, to pa zmanjšuje zanimanje sposobnih 

kandidatov, da bi se potegovali za določeno delovno mesto. Metode za pridobivanje so 

raznovrstne, najpogostejša oblika je še vedno javni razpis. Temu sledijo oglasi v 

medijih, objave na oglasnih deskah, na javnih mestih, štipendiranje, posebne akcije po 

izobraževalnih institucijah. V zadnjem času se uveljavljajo tudi svetovalni centri na 

visokih šolah in fakultetah. Malo manj učinkovita metoda je metoda neposrednega stika 

kandidatov z organizacijo, pri kateri kandidat na slepo poizveduje o možnostih 

zaposlitve v organizaciji. Med neformalne oblike pridobivanja kandidatov lahko 

prištejemo tudi priporočila (Brejc 2000, 31–40). 

Poznamo centraliziran in decentraliziran sistem kadrovanja. V prvem primeru je 

vloga linijskih vodij najmanjša, saj centralna personalna služba izvede praktično vse 

postopke, le nazadnje se s predlaganim kandidatom pred odločanjem pogovori linijski 

vodja. V decentraliziranem sistemu pa je linijski vodja odgovoren za opredelitev 

potrebe po novem uslužbencu, za vsebino razpisa, zbiranja prijav, testiranja, itd., 

personalni službi pa ostanejo zgolj tehnična opravila in zagotavljanje spoštovanja 

zakonitosti postopka (Brejc 2000, 41). 

Brejc (2000, 42–43) navaja tudi naslednje metode za izbiro najustreznejšega 

kandidata: analiza prijave in življenjepisa, vprašalnik, pogovor ali intervju. Da pa se 

izognemo subjektivnosti pri izvajanju in ocenjevanju intervjuja, je treba upoštevati 

naslednje pogoje: vprašalnik, oblikovan na osnovi analize dela; vsem kandidatom 

zastavimo enaka vprašanja; določimo ocenjevalno lestvico za vprašanja s primeri in 

ilustracijami; uredimo, točkujemo in razvrstimo odgovore; vodimo postopek za vse 

kandidate konsistentno ter namenimo vso pozornost tistemu, kar je povezano z delom, 

kandidatovo osebnostjo in dokumentacijo. Cilj kadrovskega marketinga je oblikovanje 

širokega polja kandidatov, iz katerega izberemo najboljšega. Ključni elementi v 

kadrovskem marketingu so vsebina oglasov, umetniški in ustvarjalni elementi ter 

podrobnosti in sam slog oglasa. Slog kadrovskega oglaševanja največkrat ni jasen, saj je 

zelo subjektiven, pogosto neustvarjalen in z zapeljivimi naslovi. Ključno za pridobitev 

ljudi je nagrada in dober opis delovnega mesta. 
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3.2.1 Načini pridobivanja kadrov v vojaški organizaciji 

V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 31) predstavlja kadrovski vir najpomembnejši 

kapital Slovenske vojske, učinkovito ravnanje s kadri pa je ključ do uspeha. Uspeh 

vojske je zagotovljen, če so cilji posameznikov ter skupni cilji vojske usklajeni oziroma 

če se spremembe in dejavnosti peljejo tako, da je možno zagotavljanje obeh ravni ciljev. 

Odlični dosežki so v največji meri odvisni od organizacijske kulture in vrednot, vzdušja 

v vojski ter mesta, vloge in načina ravnanja vodilnih. Kadrovsko popolnjevanje 

Slovenske vojske obsega sistem planiranja, ukrepov, aktivnosti in pogojev, ki 

zagotavljajo kadrovske vire za poklicno vojsko, dopolnjeno z rezervno sestavo. Sistem 

zajema promocijo vojaškega poklica in novačenje, kadrovske postopke zaposlitve ter 

selekcijo kadra. 

Velikokrat se postavlja vprašanje, zakaj oglaševati, četudi je npr. kandidatov 

dovolj. Zato, ker ni edini namen oglaševanja pridobiti kandidate, temveč tudi v javnosti 

utrditi zavedanje o poklicni vojski, predvsem pa prepoznavnost in ugled vojaškega 

poklica. Zato, ker je kandidatov danes res dovolj, ni pa rečeno, da jih bo tudi jutri, in ker 

se kandidatov, vsaj dobrih, ne da pridobiti na hitro. O tako pomembni odločitvi, kot je 

izbira poklica, se namreč nihče ne odloča čez noč. In zato, ker izkušnje držav, ki imajo 

že dalj časa poklicno vojsko, kažejo, da je oglaševanje učinkovit način pridobivanja 

kadra in promocije. Zaradi vsega tega je tudi za nas pomembno, da redno oglašujemo - 

bodisi promoviramo poklic vojaka na splošno ali kakšno posebno potrebo po določenem 

profilu bodisi z oglaševanjem utrjujemo ugled in identiteto v smislu širšega družbenega 

pomena v vseh ciljnih javnostih. Pomembno je, da to delamo profesionalno, saj je 

promoviranje Slovenske vojske tudi promoviranje slovenske države. Slovenska vojska 

je v polpretekli zgodovini odločilno prispevala k temu, da svojo državo sploh imamo. 

Anželj (2005, 122) poudarja, da so postmoderne usmeritve tiste, ki vplivajo na 

popolnjevanje oboroženih sil Slovenije, torej Slovenske vojske, so intenzivni procesi 

pluralizacije in individualizacije družbe ter profesionalizacija in specializacija družbenih 

vlog. V ospredje stopajo nevojaški viri ogrožanja in po koncu hladne vojne nove naloge 

oboroženih sil (protiteroristične naloge, operacije v podporo miru in humanitarne 

intervencije). Slovenija se v zadnjih letih zgleduje po sodobnih evropskih državah, zato 

se tudi pri nas vojska številčno zmanjšuje. Zmanjšanje je posledica načela: več 

kakovosti za manj količine. Pri izbiri najustreznejšega sistema popolnjevanja 

oboroženih sil pa je treba upoštevati: 

− strateški dejavnik, 

− operativni dejavnik, 

− politični dejavnik (vojaško-civilni odnosi), 

− ekonomski dejavnik, 

− družbeni dejavnik, 
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− dejavnik tradicije in politične kulture. 

Poleg splošnih družbenih in varnostnih dejavnikov podatki kažejo, da je 

demografski razvoj v Sloveniji neugoden. Na strukturo, naloge in način popolnjevanja 

Slovenske vojske vplivajo tudi dejavniki iz mednarodnega okolja. To so zlasti vojaške 

grožnje ter obveznosti in prizadevanja Slovenije v mednarodni skupnosti: 

− izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima Slovenija kot članica OZN; 

− integracija v EU in NATO ter s tem povezano sodelovanje v različnih 

programih; 

− vključenost v različne oblike večnacionalnega regionalnega vojaškega 

sodelovanja. 

Slovenija potrebuje majhno, vendar dobro opremljeno, izurjeno, učinkovito in ne 

predrago vojsko, ki mora biti sposobna zagotavljati nacionalno varnost in sodelovati v 

sistemu kolektivne obrambe. Poleg naštetega moramo upoštevati še dejstvo, da je 

slovenska vojska razmeroma mlada in da se mora nenehno prilagajati novim zahtevam 

ter se za izpolnitev nalog reorganizirati. V Evropi je opaziti pomanjkanje vojaštva in 

upadanje obrambnih proračunov. Tako se še posebej v mednarodnih operacijah 

pojavljajo večnacionalne sestave enot ter težnje, da bi zmanjšanje števila ljudi 

nadomestili s tehnologijo oziroma čim večjo bojno močjo z digitalizacijo, robotizacijo 

in tehnološko nadvlado na bojišču. Kljub naštetemu je najpomembnejši element pri vseh 

dejavnostih še vedno človek.  

Poleg tega Anželj (2005, 123) navaja, da je treba analizirati trg delovne sile in da 

popolnjevanje Slovenske vojske zahteva natančno določanje potreb in povpraševanja po 

ustreznem kadru na njem. Slovenska vojska se kot delodajalec na tem trgu pojavlja 

enakopravno z drugimi delodajalci. Na podlagi Zakona o obrambi je ciljna skupina za 

zaposlitev v SV stara od 18 do 25 let in ima IV. ali V. stopnjo izobrazbe. Poleg 

pripadnikov stalne sestave išče vojska na trgu delovne sile tudi pripadnike rezervne 

sestave, torej je treba analizirati in razumeti tudi tako imenovani trg honorarne delovne 

sile.  

3.2.2 Promocijske aktivnosti  pridobivanja kadrov v SV  

Jugovec (2006, 26–27) opredeljuje, da je promocija načrtna dejavnost, ki je 

usmerjena k ciljni javnosti in želi prenesti določena sporočila, ter hkrati tudi posredna 

dejavnost SV kot organizacije in njenih pripadnikov kot posameznikov. Kot posredno jo 

izvajajo vsi pripadniki vojske in upravnega dela ministrstva, kot neposredno in posebej 

načrtovano dejavnost pa jo opravljajo za to določeni pripadniki oziroma notranje 

organizacijske enote ter zunanji izvajalci. Kot posredno dejavnost opravljajo promocijo 

vsi pripadniki obrambnega sistema s svojim delom ter vedenjem v javnosti. Vojsko 
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predstavljajo z nošenjem uniforme, govorjenjem o nalogah in interesih vojske v stikih z 

ljudmi, ki ne pripadajo temu sistemu, z vrednotami, ki jih zagovarjajo, z znanjem, 

veščinami in izkušnjami, ki so jih pridobili v vojski in jih kažejo v javnosti, z odnosi v 

družini ali do drugih ljudi in okolja. Vsa njihova dejanja, vedenje in videz drugi seveda 

ocenjujejo kot njihova osebna in hkrati tudi kot dejanja pripadnika SV in obrambnega 

sistema ter tako posredno ocenjujejo tudi SV kot institucijo. 

Glavni namen oglaševalskega dela komunikacijskih dejavnosti je seznanitev z novo 

poklicno vojsko in predstavitev možnosti za zaposlitev v njej. Bistvo komunikacijske 

strategije je čimbolj neposredno nagovarjanje primarne ciljne skupine s sporočilom, da 

zaposlitev v Slovenski vojski in sodelovanje v pogodbeni rezervi ponujata možnosti za 

izobraževanje, samopotrditev in družbeno veljavo, s tem pa možnost za osebnostno in 

poklicno rast posameznika. Vsa sporočila imajo jasen nagovor in izrazito, močno ter 

enotno oblikovno podobo (Jamnik 2007, 34-35). 

Anželj (2005, 132-133) poudarja, da je pri pridobivanju kadra oziroma novačenju 

treba upoštevati tudi osnovne dejavnike, ki človeka motivirajo za delo, kar velja tudi za 

pridobivanje kadra za Slovensko vojsko:  

− preživetje, 

− ustrezno plačilo za delo, 

− izboljšanje življenjskega standarda, 

− uveljavitev, 

− osebnostno napredovanje. 

Novačenje vojakov za stalno in rezervno sestavo temelji na socioloških analizah 

vrednot in interesov mladih, analizi odnosa splošne javnosti do Slovenske vojske in 

vprašanj nacionalne varnosti ter na analizi trga delovne sile. Promocijo se usmerja k 

ciljnim skupinam, in sicer učencem sedmih ter osmih razredov osnovnih šol, 

srednješolcem, brezposelnim in tudi zaposlenim. Poudarek je na neposrednih 

dejavnostih. Tako pripadniki skupin za pridobivanje kadra predstavljajo vojaške poklice 

prilagojeno posameznim kandidatom. Zavedati se je treba, da ima televizija kot javno 

občilo zelo velik vpliv na mlade, zato smo navzoči na večini lokalnih televizij, lokalnih 

kabelskih mrežah in videostraneh. Vsa leta se je promoviral poklic vojak Slovenske 

vojske tudi na radijskih postajah po vsej Sloveniji, v lokalnih časopisih, na 

informacijskih postajah, v svetovalnih centrih ZRSZ, andragoških zavodih itn. 

Pripadniki OPK so med drugim že leta 2003 oblikovali in razširjali različno 

promocijsko gradivo s sloganom »Pridruži se nam«. Z uvedbo in sprejetjem gesla je bil 

predstavljen jasen cilj, dosegla se je prepoznavnost v javnosti, ki so jo ciljne skupine 

zelo dobro sprejele. S spremljanjem usmeritev oglaševanja na trgu in povpraševanja po 

dodatnem gradivu se je dosegal cilj, hkrati pa poskušala povečati kakovost. V 

sodelovanju s TV-studiem MORS je bil pripravljen promocijski film »Pridruži se nam« 
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in drugi multimedijski izdelki. Poleg navedenega so bili organizirani programi internih 

usposabljanj za sodelavce OPK ter iskanje najprimernejših oblik za privlačno 

predstavitev poklica vojak Slovenske vojske, in sicer z nastopi v javnosti, njihovim 

sprotnim analiziranjem ter prilagajanjem pristopov ciljnim skupinam. 

Vsakoletne velike promocijske aktivnosti Slovenske vojske so dnevi odprtih vrat 

vojašnic po Sloveniji ter prisotnost skupin za pridobivanje kadra na sejmih in 

prireditvah, kjer se podrobno predstavlja poklic vojaka. Takšen primer je tudi vojaška 

akademija, ki je za dijake kočevske gimnazije izvedla enotedenski program predstavitve 

vojaškega poklica, kjer so lahko dijaki tudi aktivno sodelovali. Na dober rezultat 

številnih promocijskih aktivnosti kaže dejstvo, da so npr. leta 2003 na novo zaposleni 

prihajali kar iz 163 slovenskih občin, po čemer lahko sklepamo, da je bila promocija v 

tistem času uspešna, saj so o možnostih zaposlitve v vojski očitno izvedeli tudi v 

najmanjših občinah. Prav gotovo pa je tudi samopromocija pripadnikov Slovenske 

vojske zelo pomembna za pridobivanje ustreznega kadra. Zaradi razmeroma velikih 

zahtev, kot so psihofizična pripravljenost, izobrazba, omejitev starosti, nekaznovanost 

in le državljanstvo Republike Slovenije, ter zaradi značilnosti vojaškega poklica in 

nekonkurenčnosti pri plačilu za opravljeno delo je in bo tudi v prihodnosti vedno teže 

zagotoviti ustrezen kader. Njegovo pridobivanje namreč ne sme biti naloga in 

odgovornost le peščice strokovnjakov, ampak bodo morali vsi pripadniki vojske in tudi 

drugi uslužbenci ministrstva razumeti, da brez vojakov ne moremo imeti vojske in da so 

za uspeh na tem področju odgovorni tudi sami.  

Trenutno promocijo vojaškega poklica in možnosti delovanja v Slovenski vojski 

izvaja osem skupin za pridobivanje kadra, ki delujejo v Ljubljani, Celju, Kranju, Murski 

Soboti, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Postojni. Od leta 2008 pa je za 

promocijski del aktivnosti odgovorno slovensko zasebno podjetje. 

3.3 Izbor kadrov 

Merkač Skokova (2005, 107) opredeljuje kadrovanje kot eno izmed vitalnejših 

opravil, ki ga mora manager opraviti, da bo lahko dobro vodil organizacijo. Če dobro 

kadruje, se obkroži z dobrimi kadri ter razsodno in optimalno kombinira ljudi in dela, 

managerski proces pa tako laže postane samoumeven (»steče sam od sebe«). 

3.3.1 Izbiranje  

K poslovnemu rezultatu lahko v organizacijah največ in najbolj neposredno 

prispevajo najodgovornejši posamezniki, ki se nahajajo na položajih, kjer je 

koncentrirano veliko moči in kjer se sprejemajo odločitve. To pa so managerji in 

strokovnjaki, profesionalci. Izbiranju managerjev in strokovnjakov, njihovemu 

ustreznemu kadrovanju in usposabljanju je pri raziskovanju in promoviranju kadrov 

namenjena največja pozornost (Merkač Skok 2005, 107). 



Načrtovanje, pridobivanje in izbor kadrov 

19 

Merkač Skokova (2005, 108) ponazarja, da selekcija in izbira nista samo 

enostranski proces. Izbira in odloči se organizacija – za  konkretnega kandidata, če ji 

ustreza. Izbira in odloči se tudi kandidat – za organizacijo ali proti njej, odvisno od tega, 

koliko in kakšne informacije o delu, predvidenih obveznostih in možnostih, o 

sodelavcih, filozofiji in vrednotah podjetja je kandidat pridobil med selekcijskim 

postopkom. Proces pridobivanja kandidatov je del politike odnosov z javnostmi v 

organizaciji. Na odločitev kandidatov za organizacijo v veliki meri vpliva imidž , ki ga 

ima organizacija v javnosti (zunanji in notranji). Mnogo neuspehov lahko management 

pripiše neskladju med tem, kako vrednoti in vidi sebe (organizacija) in  tem, kakšno 

sliko projicira v medijih in med svojimi zaposlenimi . 

3.3.2 Elementi izbora kadrov 

 V končno izbiro naj bosta vključeni vsaj dve osebi iz organizacije, ki naj 

predebatirata svoje argumente. Včasih kakšen kandidat izstopa – odločitev je takrat 

lažja. Pogosteje pa ni tako. Zato so potrebni argumenti »za« in »proti« ter kompromisi. 

Izbira kandidata se praviloma ne zgodi kot posledica primerjave dveh kandidatov, 

ampak kot posledica primerjave med kandidatom in delom, za katerega kandidira. V 

organizaciji je pametno uveljaviti prakso sistematičnega pristopa – najbolje na sestanku, 

kjer se sprejema odločitev. Takrat nihče ne bi smel dvomiti v to, ali lahko pove svoje 

argumente in pomisleke ali ne Obvestilo o izbiri posredujemo izbranemu kandidatu v 

pisni obliki. Ko je pisna potrditev o izbiri sprejeta, je še mogoče kritično presoditi 

določene zadeve glede pogojev in šele takrat lahko kandidat računa, da je proces izbire 

dejansko zaključen (Merkač Skok 2005, 108). 

3.3.3 Postopki in metode izbora kadrov 

Postopki in metode, ki se jih poslužujemo pri izboru kadrov, so (Merkač Skok 

2005, 110-117): 

− anketiranje, 

− intervju, 

− testi, 

− ocenjevalni centri, 

− priporočila, 

− pogovor za raziskovalno-razvojne potrebe organizacije in  

− fenomen »vlečna vrv«. 

Anketa  

Anketiranje predstavlja dokaj ekonomično metodo pri zbiranju podatkov o 

kandidatu, ki nam služi kot ena od osnov za izbor kadrov. Anketa vsebuje napisana 
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vprašanja, na katera anketiranci odgovorijo v pisni obliki. Elementi anketiranja: vrste 

anket (glede na način postavljanja vprašanj, vsebino podatkov, anketirance, predmet, 

čas ipd.), tipi vprašanj, dolžina anketnega lista (pomen kratkosti – od 10 do 25 minut za 

izpolnjevane ankete), formulacija in razpored vprašanj (od preprostega k zapletenemu, 

psihološki in logični vrstni red), kontrola kvalitete anketnega lista, način izvajanja 

ankete (po pošti ali neposredno izpolnjevanje). 

Intervju 

Intervju je ena temeljitejših selekcijskih metod in predstavlja relativno formalen 

način ugotavljanja kandidatovega značaja (poznavanja), sposobnosti in spretnosti. 

Kandidata seznanja z organizacijo, njenimi pričakovanji in predvidenimi nalogami. 

Raziskave v velikih podjetjih so pokazale, da večina kandidatov za delo (zunanji 

kandidati) pride na pogovor vsaj dvakrat. Prvi intervju opravi profesionalec, kadrovik, 

drugega pa manager v enoti, kjer je delovno mesto odprto. Intervjuje delimo na 

strukturirane (obvezna, samo vnaprej določena vprašanja), nestrukturirane (ni veliko 

vnaprej določenih vprašanj) in delno strukturirane (poleg obveznih tudi dodatna 

vprašanja) Selekcijski intervju je formalen intervju, namenjen ugotavljanju 

kandidatovega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki hkrati seznanja kandidata s 

pričakovanji, nalogami in organizacijo. 

Vrste intervjujev glede na vrsto podatkov, ki jih želimo pridobiti o kandidatu, in iz 

katerih bomo sklepali o kandidatovi prihodnji uspešnosti deli Lipičnik (1994, 458) na: 

− direktni intervju – zbiranje podatkov; 

− podrobni intervju – mnenja o vprašanjih in pojavih; 

− panelni intervju – več posameznikov izprašuje enega kandidata; 

− nestrukturirani intervju – potencialni vodja kandidatu predstavi problem, 

kandidat pa mora opisati, kako bi ravnal; 

− globinski intervju – za ugotavljanje mnenj, nagnjenj, namer (uporaben za 

visoko strokovne in vodilne položaje); 

− stresni intervju – njegov namen je ugotoviti, kako se kandidat znajde v 

neprijetnih situacijah (uporaben za položaje, v katerih naj bi bil kandidat 

iznajdljiv). 

Vrste intervjujev po namenu, ki naj ga z njim dosežemo pa lahko razvrstimo po 

Merkačevi in Možini (1998, 458) na: 

− intervju za zaposlitev – v postopku izbire kandidatov za prosto delo 

organizacija izbere ožji krog kandidatov, nato se v kadrovski službi z vsakim 

opravi prvi intervju. Sledi razgovor, po njem pa lahko sledi dokončna izbira, ali 

pa se izvede ponovni intervju z manjšim številom kandidatov; 
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− intervju za ugotavljanje dejstev – preverjanje in dopolnjevanje podatkov, 

zbranih z drugimi metodami, z dokumentacijo, prijavo, testi in podobno. Če je 

mogoče podatke pridobiti drugače, je intervju v te namene odveč; 

− ocenjevalni intervju – pri njem se poudarja zaželeno, uspešno vedenje in 

ignorira neuspešno delovanje, slabosti. To povečuje motiviranost, lahko pa je 

namen takega intervjuja, da se posameznika opozori na posledice njegovih 

neuspehov in na  potencialni odpustu z dela. Velja si zapomniti, da ljudje ne 

začnejo delati slabše in ne pokažejo slabših rezultatov kar iznenada in brez 

dobrega razloga. Če torej tak intervju ne išče ali ne ugotovi razloga za neuspeh, 

nima nobene vrednosti; 

− svetovalni intervju – ta je navadno stranski produkt ocenjevalnega intervjuja, 

ko se pokažejo slabosti in prednosti posameznika. Rezultat dobrega 

svetovalnega intervjuja pa ob tem odkrije slabosti tudi v organizaciji, ne le 

posameznikovih preteklih napak; 

− opozorilni intervju – na njegovi podlagi naj se kandidat pripravi na prihodnje 

dogodke in spremenjene pogoje; 

− intervju ob prekinitvi delovnega razmerja – namen tega intervjuja je sicer 

pogovor o prenehanju delovnega razmerja, vendar pa poleg ocenjevanja stanja 

predvideva tudi že predhodno zbiranje dejstev, raziskovanje in zbiranje 

podatkov iz kadrovske službe. 

Razlika med intervjujem in pogovorom je v tem, da je intervju strukturiran, 

sistematičen, metodičen in organiziran pogovor, ki ima definiran smoter, vsebino, 

postopek, pripravo in način preverjanja uspešnosti (Florjančič 1994, 101). Postopek 

intervjuja se deli na tri temeljne, enakovredne faze: pripravo, izvedbo in analizo. Nujni 

sestavini sta priprava in izvedba. Analiza pa se opravi po končanem intervjuju. 

Priprava intervjuja po Merkačevi in Možini (1998, 458) zajema naslednje elemente: 

− cilj – določiti ga je treba pred načrtovanjem ali začetkom intervjuja; 

− presoja, ali lahko intervju izpustimo – treba je izpustiti, kar je mogoče in ne 

imeti intervjujev, ki se jim lahko izognemo; 

− upravljanje s časom – določiti način, ki bo zagotovil, da bo intervju trajal le 

načrtovano časovno enoto – skrivnost je v »disciplini« tako pri zasnovi kot pri 

pripravi in izvedbi; 

− priprava intervjuja in okolja – zagotoviti udobno, ne stresno okolje; h končni 

pripravi sodi tudi ponovno prebiranje zapiskov o kandidatih in gradiv, ki so jih 

kandidati že dobili od vodje intervjuja. 



Načrtovanje, pridobivanje in izbor kadrov 

22 

Izvedba pa vključuje naslednje sestavine (Merkač in Možina 1998, 458): 

− izvajalec intervjuja - izpraševalec naj se nasmehne, pride kandidatu naproti in 

ga pozdravi, se predstavi ter se prepriča, da je kandidat tisti, za katerega misli, 

da je; 

− predstavitev namena intervjuja – treba se je prepričati, da je kandidat tam z 

namenom, za katerega izpraševalec intervjuvanja misli, da je; 

− predstavitev strukture intervjuja, postavljanje vprašanj; 

− pravilno vodenje intervjuja zajema disciplino pri vprašanjih – ne spraševati po 

dejstvih, ki jih je mogoče prebrati v dokumentaciji; spraševanje po mnenjih in 

nepojasnjenih okoliščinah iz gradiv; postavljanje odprtih vprašanj, ki zahtevajo 

komentar in odgovor; 

− za pospeševanje komunikacije si izpraševalec lahko pomaga z množico kratkih 

vprašanj, kot so: »Na primer?«, »Kako?«, »Zakaj se je to zgodilo?«, »Kaj 

natančno?«, »Ali ste lahko malo natančnejši?«, »Povejte mi več o tem!«, »Ali 

lahko to pojasnite?«, »Ne sledim vam dobro.«; 

− izpraševalec mora biti pozoren na kandidatovo in svojo neverbalno 

komunikacijo. 

Merkač Skok (2005,113) opozarja na nekaj osnovnih pravil intervjuja: 

− ne pozabite, da se kandidat (»žrtev«) vedno počuti nervozno, včasih je celo 

prestrašen, čeprav vas lahko prekaša po položaju; 

− dovolite razliko v kontekstu med različnimi tipi intervjujev glede na: cilje 

vsakega udeleženca, razpoložljivi čas, stopnjo, do katere je intervju 

prostovoljen, in željo kandidata po komunikaciji; 

− določene stvari je treba zapisati (lahko gre za spontane kratke zapise, opombe), 

tudi zato, da lahko v nadaljnjih srečanjih uporabljamo kandidatove besede, 

njegovo izrazoslovje; 

− potrebo po komunikaciji imata oba udeleženca intervjuja – vedno naj bo 

dvosmeren proces; izpraševalec mora dobro poslušati in opazovati tudi 

neverbalne znake; 

− glavne naloge dobrega izpraševalca v intervjujih so: poslušaj, zabeleži, reagiraj 

in izpolnjuj obljube. 

Testi 

Florjančič (1994, 113) opredeljuje test kot standardiziran postopek, s katerim 

izzovemo neko določeno aktivnost, nato pa učinek te aktivnosti merimo in ocenjujemo, 

te individualne rezultate pa primerjamo z rezultati, ki so jih dobile druge osebe v enaki 

situaciji. Testiranje v kadrovske namene je torej mogoče opredeliti kot postopek, s 
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katerim poskušamo ugotoviti človekove zmožnosti v simulirani situaciji in na osnovi 

rezultatov sklepati, kakšna bo kandidatova uspešnost pri delu, ki smo mu ga namenili. 

Testiranje kot element selekcije kadrov je postopek, s katerim poskušamo ugotoviti 

človekove zmožnosti v simulirani situaciji in na osnovi rezultatov sklepati, kakšna bo 

kandidatova uspešnost pri delu, ki smo mu ga namenili. V procesu selekcije kadrov v 

organizaciji so se uveljavili različni testi, imenovani zaposlitveni testi, ki zajemajo tri 

glavne skupine testov. To so testi sposobnosti, testi osebnosti, testi uspešnosti in testi 

znanja. Glede na način reševanja nalog pa obstajajo tri najpogostejše vrste testov: pisni 

(papir–svinčnik testi), ustni (testi za ustno reševanje nalog) in praktični (testi dela) testi. 

Značilnosti posameznih so naslednje: 

− zaposlitveni test omogoča ugotavljanje kandidatovih značilnosti s pomočjo 

pisnih odgovorov ali simuliranih vaj. Tri glavne skupine testov so testi 

sposobnosti, testi osebnosti in testi uspešnosti (znanja); 

− test sposobnosti večinoma meri mentalne (npr. inteligenco), mehanične in 

administrativne sposobnosti ali senzorne kapacitete (vid, sluh …), običajno v 

pisni obliki; 

− test osebnosti meri značilnosti, kot so vzorci mišljenja, čustva, vedenje, ki so v 

posamezniku značilno kombinirani in vplivajo na posameznikove interakcije v 

različnih situacijah. Merijo npr. sociabilnost, neodvisnost, potrebe po dosežkih 

ipd. Zahtevajo veliko previdnost pri uporabi in interpretaciji; 

− test uspešnosti meri praktične sposobnosti pri konkretnem delu. Kandidat 

izdela določeno nalogo, aktivnost v strukturiranih pogojih – na primer urejanje 

besedila z računalnikom, reševanje pritožbe, reklamacije za nezadovoljno 

stranko ipd. Čeravno so lahko dragi, kažejo precejšnjo mero zanesljivosti glede 

na pričakovano delovno uspešnost. 

Da bo test relevanten, lahko pričakujmo takrat, kadar obstaja zadostna baza 

podatkov za preverjanje veljavnosti rezultatov v konkretnih kontekstih. Potrebna pa je 

tudi previdnost. V mnogih državah obstajajo različne nevtralne strokovne institucije, na 

katere se lahko udeleženec testiranja obrne, kadar sodi, da kaj v procesu testiranja ni 

bilo ustrezno. 

Ocenjevalni centri 

Merkač Skokova (2005, 116) je mnenja, da je v procesu selekcije kadrov treba 

včasih kandidate soočiti s situacijami, ki so čimbolj podobne prihodnjim delovnim 

zadolžitvam. To se pogosto dogaja v tako imenovanih ocenjevalnih (včasih 

poimenovanih tudi opazovalnih) centrih, za katere je značilno kontrolirano okolje, ki naj 

predvidi verjetni managerski uspeh posameznika, večinoma na podlagi vrednotenja 

njegovega vedenja v več različnih simuliranih situacijah. Kandidati morajo različne 
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naloge in aktivnosti opraviti v določenem času. Na podlagi njihovih rezultatov se 

presojajo njihove zmožnosti organiziranja, odločanja, komuniciranja in ukrepanja. 

Situacije, primeri in vaje nakazujejo tip dela, kakršno se opravlja (npr.) na vodstvenih 

položajih. Obstaja ocena, da imajo mnoge velike, posebej multinacionalne organizacije 

organizirane tovrstne centre. Ocenjevalni centri zagotavljajo kontrolirano okolje, v 

katerem morajo kandidati v različnih situacijah opraviti različne naloge in aktivnosti v 

določenem času. Na podlagi njihovih rezultatov se presojajo njihove zmožnosti 

organiziranja, odločanja, komuniciranja in ukrepanja. Samo klasično neposredno 

opazovanje je potrebno, a samo po sebi nezadostno sredstvo za zbiranje podatkov o 

kadrih in kadrovskih procesih. Cilj sistematičnega opazovanja je natančno evidentiranje 

podatkov o pojavu, ki ga opazujemo.  

V kadrovskih procesih ločimo različne vrste opazovanj: 

− opazovanje s tehničnimi pripomočki (npr. film, magnetofon …); 

− opazovanje s človekom (človek beleži dobljene podatke); 

− beleženje podatkov (zapisnik oziroma protokol o opazovanju), s katerim 

povečamo dokumentarno vrednost opazovanja. 

 »Ocenjevalni center« je metoda zbiranja podatkov o kandidatih in ne prostor, 

objekt ali lokacija. Tehnike vaj temeljijo na delovno primerljivih situacijah, vsestransko 

testiranje temelji na metodah in instrumentih za merjenje delovnih spretnosti in veščin, 

znanja ter sposobnosti. Pri načrtovanju in izvedbi ocenjevalnih centrov lahko 

uporabljamo različne delovne dimenzije: delovne standarde, motivacijo za delo, fizično 

učinkovitost, delovna znanja, praktično inteligenco, integriteto, problemsko soočanje, 

stresno toleranco, sposobnost učenja, iniciativnost, odločnost, fleksibilnost, sposobnost 

opazovanja in rekonstrukcije, govorne sposobnosti, medsebojno toleranco in 

občutljivost, pisno komunikacijo, privrženost avtoriteti, osebni vpliv. Gre za povečanje 

ali stopnjevanje realnosti in veljavnosti pri identifikaciji in merjenju človeških lastnosti 

(Merkač Skok 2005, 117). 

Metoda mora zajemati (Pagon 1993): 

− že opravljeno analizo dela, da lahko določimo atribute, značilnosti, dimenzije, 

sposobnosti, motiviranost, znanje in naloge, ki so potrebni za uspešno 

opravljanje dela, in da lahko ugotovimo, kaj je treba ocenjevati z metodo 

ocenjevalnega centra; 

− opazovana vedenja morajo biti razvrščena v smiselne kategorije (značilnosti, 

sposobnosti, opravila …); 

− tehnike morajo zagotavljati podatke za oceno; 

− uporabljenih mora biti več ocenjevalnih tehnik; 

− vključevati morajo zadostno število z delom povezanih simulacij; 
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− kandidata mora ocenjevati več ocenjevalcev; 

− ocenjevalci morajo biti za tako delo usposobljeni, uporabljati pisne beležke, 

vedenjske lestvice ipd.; 

− za vsakega kandidata morajo pripraviti poročilo. 

Priporočila 

Merkač Skokova (2005, 118) navaja, da se v svetu zelo pogosto, pri nas pa počasi 

uveljavlja navada, da prejšnji delodajalec posreduje mnenje o kandidatu. Temu rečemo 

tudi reference – gre za delodajalce, stranke, projekte, izdelke – s katerimi se posameznik 

lahko izkaže in ki predstavljajo njegovo dosedanje delo in uspehe na obravnavanem 

področju. Kandidati reference priskrbijo in posredujejo, kadrovske službe pa jih lahko 

preverjajo. Pri tem gre za poskus pridobiti informacije, povezane z delom od oseb, ki 

poznajo kvalifikacije kandidata. Poteka lahko po telefonu, po pošti in osebno ter je 

namenjeno preverjanju in dopolnjevanju podatkov. Pomen preverjanja referenc ni 

zanemarljiv. Se pa zanesljivost referenc poveča, če poznamo tistega, ki je priporočilo 

dal, ali če je oblika priporočila vnaprej določena. Tako opiše dejansko le (tudi) tiste 

značilnosti, ki so za konkretno delo zanimive in pomembne. Tako se zmanjša možnost 

nezanesljivosti in izigravanja. 

Pogovor za raziskovalno-razvojne potrebe organizacije 

Rezultati intervjuja so lahko za raziskovalno-razvojne potrebe organizacije med 

drugim tudi (zlorabljeni) vir podatkov za potrebe netaktnega »lovljenja ključnih 

kadrov« (head hunting). Če intervju za določeno odprto pozicijo dobro poteka, vendar 

pa obe strani (kandidat in izpraševalec) ocenita, da ni dovolj stičnih točk med potrebami 

in možnostmi, se med intervjujem včasih lahko ustvari neka posebna profesionalna vez. 

Ta vez včasih naravno vodi k vprašanju, ki ga izpraševalec postavi intervjuvancu, ki ne 

ustreza pričakovanjem ali se je ob novih informacijah pokazalo, da je nezainteresiran, 

ali je slučajno kdaj delal s kom, ki bi zmogel in želel opravljati to delo. Kandidatu mora 

biti prepuščeno, da presodi, če obstajajo kakšni etični zadržki pri odgovoru na to 

vprašanje. Pogosto se dogodi, da postane novi kandidat bivši kolega intervjuvanca 

(Merkač Skok 2005, 119). 

Fenomen »vlečna vrv« 

S prejšnjim primerom (ko kandidat priporoči novega kandidata) je povezan 

fenomen »tow rope« (lahko ga prevajamo »vlečna vrv«). Ta fenomen ni redek in je zelo 

vpliven. Pri gradnji timov in drugih oblikah razvojnega dela bi bilo ta pojav smotrno 

upoštevati. Čeprav ni splošno upoštevano niti ugotovljeno, koliko ljudi se premika iz 

organizacije v organizacijo ali znotraj organizacije v skupinah, se to neredko dogaja. 

Najpogosteje gre za funkcijske managerje, ki ob prehodu na novo nalogo vzamejo s 

sabo še enega ali več posameznikov iz svojega tima. Iniciativa pride včasih od zgoraj, 
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včasih od spodaj – lahko tudi zato, ker pač staro delo ni več zanimivo ali zabavno brez 

odhajajočega Janeza ali Mojce. Pogosto starejši funkcijski managerji, ki opažajo 

slabosti v novi organizaciji, priporočajo člane svoje prejšnje skupine, pa tudi svoje bivše 

nadrejene. Fenomen »vlečna vrv« opredeljuje skupinsko premikanje iz ene organizacije 

v drugo organizacijo ali med enotami znotraj organizacije. Pogosto (vplivni) 

posamezniki ob prehodu na novo nalogo vzamejo s sabo še katerega od bivših 

sodelavcev (Merkač Skok 2005, 120). 

3.3.4 Način izbora kadrov v SV 

Ob spremembi vojaškega popolnjevanja je bila Slovenska vojska postavljena pred 

izziv vojaškega kadrovskega oglaševanja, saj to predstavlja v naši družbi novost. Vstop 

Slovenske vojske na trg delovne sile in predstavljanje vojaške organizacije kot enega 

večjih delodajalcev v državi je za organizacijo, ki ji pred tem ni bilo treba oglaševati 

svojih delovnih mest, kar zahteven projekt. Zato so izdelali načrt prehoda v poklicno 

vojsko, ki so ga poimenovali Poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo – 

PROVOJ. Namen projekta je bil oblikovanje vojaške organizacije, temelječe na 

prostovoljni, stalni in rezervni sestavi, ki bo sposobna izvajati vsa poslanstva in naloge 

znotraj nacionalne obrambe in zavezništva. Leta 1999 je bilo začeto popolnjevanje 

stalne sestave z dodatno zaposlitvijo v povprečju 300 oseb letno, od tega 270 vojakov in 

30 častnikov. V letu 2002 je prišlo do spremembe v številu novozaposlenih, saj je bila 

potreba za dodatne in nadomestne zaposlitve večja od prvotno načrtovane. Tako je tedaj 

SV v povprečju zaposlila približno 600 oseb letno in poskušala višati razmerje 

zaposlovanja v prid vojakom (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

vojaški dolžnosti 2002: Slovenska tiskovna agencija – Do poklicne vojske s projektom 

PROVOJ). Največjo razliko med poklicnim in naborniškim sistemom popolnjevanja 

vojske predstavljajo stroški plač poklicnih vojakov in nabornikov. Vlada je za prehod na 

poklicno vojsko že zagotovila dodatna sredstva; za proračunsko leto 2003 je bilo npr. 

predvidenih 5 milijard tolarjev dodatnih sredstev, za leto 2004 pa še dodatnih 8 milijard, 

od tega 3 milijarde tolarjev samo za plače novih poklicnih vojakov (Praprotnik 2003, 

12–13).  

Za odpravo negativnih posledic začetnega obdobja prehoda na poklicno 

popolnjevanje oboroženih sil so po mnenju Kotnik Dvojmoča (2002, 287) potrebne 

spremljevalne spremembe, ki se nanašajo na: 

− oblikovanje celovitega in večsistemskega načina popolnjevanja oboroženih sil 

z vojaki; 

− dosledno izvajanje načrtne kadrovske politike v vseh njenih dimenzijah; 
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− aktivnejše informacijsko-promocijsko delovanje obrambnega esteblišmenta, v 

katerem je treba poudariti tako materialne kot nematerialne prednosti 

opravljanja vojaškega poklica; 

− povečevanje motiviranosti mladine za vojaški poklic; 

− ustrezno notranjo strukturno in organizacijsko diferenciranost izobraževalnega 

sistema za potrebe vojaške organizacije, kar bi zagotavljalo vključevanje 

različno motivirane mladine z različnimi ambicijami; 

− bolj premišljeno izbiro vsebin in metod dela, s katerimi se bodo bodoči 

profesionalni in poklicni vojaki srečevali v procesu izobraževanja, 

usposabljanja in urjenja. 

Programi preoblikovanja SV, ki se izvajajo, predvidevajo tudi izboljšanje statusa 

kadrov SV, njihovo preusmerjanje v civilni poklic po končani vojaški službi, 

prilagoditev infrastrukture SV poklicni vojski ter spremembo politike upravljanja 

vojaškega stanovanjskega sklada. Pospešiti nameravajo modernizacijo SV in jo 

nadaljevati tudi v prihodnje. V prihodnosti namerava MORS pozitivno vplivati na dvig 

narodne zavesti med Slovenci, vključiti domovinsko vzgojo v šolske programe in 

spremeniti večinoma odklonilen odnos mladine do vojske. Ti programi naj bi 

pripomogli k uspešnejšemu sistemu novačenja in promociji SV med prebivalstvom RS. 

Do zdaj je bilo zanimanje kandidatov z ustrezno izobrazbo, torej četrto ali peto stopnjo, 

za vojaški poklic večje od potreb, vendar v vojski vseeno razmišljajo, da bi znižali svoje 

zahteve. 

Pomemben dejavnik je zmanjševanje števila prebivalcev, zato so se odločili, da bi 

premislili tudi o možnostih zaposlovanja določenega števila kandidatov le s končano 

osnovno šolo. To opredeljuje Zakon o službi v Slovenski vojski (2007), ki poleg tega 

določa, za katere vojaške dolžnosti je takšna izobrazba ustrezna.  

Sprejemni pogoji za zaposlitev v Slovenski vojski so: 

− starost, praviloma do 25 let; 

− najmanj IV. stopnja izobrazbe (triletna poklicna šola); 

− državljanstvo Republike Slovenije, dvojno državljanstvo ne šteje; 

− telesna in duševna sposobnost za opravljanje vojaškega poklica (to se ugotovi 

na zdravniškem pregledu in v selekcijskem postopku); 

− nečlanstvo v političnih strankah; 

− kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, ali za kakšno drugo kaznivo dejanje na več kot 

trimesečno nepogojno zaporno kazen; 

− uspešno opravljen test gibalnih sposobnosti (MORS 2006). 
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Sprejemni postopki: 

− oddaja popolne prošnje z zahtevanimi prilogami v izpostavo za obrambo v 

kraju, iz katerega je kandidat; 

− pogovor s predstavniki skupine za pridobivanje kadrov Slovenske vojske; 

− uspešno opravljeno preverjanje gibalnih sposobnosti; 

− opravljen pogovor s predstavnikom Obveščevalno-varnostne službe MORS, ki 

kandidata varnostno preveri; 

− opravljen zdravniški pregled; 

− sledi sklep o izbiri; 

− dogovor o pričetku dela; 

− podpiše se pogodbo o zaposlitvi (MORS 2006). 

Višina plače pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske je odvisna od stopnje 

izobrazbe, delovnega mesta, delovne uspešnosti in različnih dodatkov, kot so dodatek za 

vrednotenje posebnih delovnih razmer, dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev, 

omejitev in prepovedi, dodatek za delo v upravi, dodatek za omejitev pravice do stavke 

in drugi dodatki. 

Na začetni stopnji se v Centru za usposabljanje v Vipavi usposabljajo vsi bodoči 

vojaki ter se pripravljajo in urijo za opravljanje dinamičnega in zahtevnega poklica. 

Skozi Center za usposabljanje morajo vsi, ki se želijo zaposliti v Slovenski vojski. 

Center sprejme vsak mesec največ 100 kandidatov, ki se usposabljajo za vojaški poklic 

na treh ključnih področjih (MORS 2006). 

Vojaško usposabljanje vključuje: 

− izvajanje postrojitvenih postopkov; 

− ravnanje z orožjem in vojaško opremo; 

− postopke radiološke, kemične in biološke zaščite; 

− utrjevanje in maskiranje; 

− postavljanje in vzdrževanje zvez; 

− samopomoč in prvo pomoč (MORS 2006). 

Center za usposabljanje v Vipavi je učno središče, skozi katerega morajo vsi, ki se 

želijo zaposliti v SV. V njem se usposabljajo kandidati za poklicne vojake, vojaki 

pogodbene rezerve, vojaki rodov, služb in enot Slovenske vojske. Sedež ima v 

Vojašnici Vipava. V centru lahko vsak mesec sprejmejo do 100 kandidatov, vsi imajo v 

vojašnici zagotovljeno namestitev in prehrano. Na voljo je tudi knjižnica, kjer je zbrana 

strokovna in leposlovna literatura. V vojašnici so fitnes, telovadnica in strelišče za 

zračno puško, mogoče je igrati tudi namizni tenis. Ob vojašnici so nogometni stadion z 

atletsko stezo ter igrišča za košarko, mali nogomet, odbojko, tenis in rokomet. Nedaleč 
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stran je tudi bazen, mogoče pa se je ukvarjati tudi z gorništvom, pohodništvom, 

jahanjem, raftingom itd.  

V centru se poleg kandidatov za poklicne vojake urijo še vojaki na prostovoljnem 

služenju ter vojaki in mornarji rodov Slovenske vojske. Programi vojaško strokovnega 

usposabljanja se razlikujejo po trajanju in vsebini. Najdaljši program je namenjen 

kandidatom, ki se želijo zaposliti v Slovenski vojski in niso odslužili vojaškega roka, ter 

vojakom na prostovoljnem služenju. Traja tri mesece in je osnova za nadaljnje vojaško 

strokovno usposabljanje (MORS 2006). 

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. V stalni sestavi 

so poklicni pripadniki SV (vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci, civilne 

osebe), v rezervni sestavi pa so državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervi, ter 

vojaški obvezniki, ki morajo služiti v rezervni sestavi. Prehod na poklicno vojsko in 

vključitev Slovenije v zvezo Nato omogočata nadaljnje zmanjševanje obsega vojne 

sestave SV. Ta se je s 76.000 pripadnikov leta 1999 skladno z načrtom zmanjšala na 

približno 39.000 leta 2002, načrtovano končno število pa je manj kot 18.000. Glede na 

vlogo v bojevanju se sile SV delijo na sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile za 

zagotovitev bojnega delovanja in sile za podporo poveljevanja in nadzora. Sile se glede 

na sposobnost premeščanja delijo na premostljive in nepremostljive sile. Glede na 

stopnjo pripravljenosti so sile v visoki stopnji pripravljenosti, ki dosežejo polno bojno 

pripravljenost v največ 90 dneh in so namenjene opravljanju nalog pri zaščiti 

nacionalnih interesov ter za delovanje v zavezništvu; sile v nizki stopnji pripravljenosti 

imajo od 90- do 180-dnevni rok za doseganje polne pripravljenosti in so namenjene 

predvsem podpori delovanju sil v visoki stopnji pripravljenosti; nazadnje so tu še sile z 

dolgotrajnejšo vzpostavitvijo pripravljenosti, ki imajo več kot leto dni časa, da dosežejo 

polno bojno pripravljenost in so namenjene nacionalni obrambi in dopolnjevanju sil. 

Popolnjene so predvsem z rezervno sestavo (MORS 2006). 
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4 RAZVOJ KADROV 

»Razvoj kadrov (Human Resources Development) je sistematičen in načrtovan proces 

priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko izobraževalnih postopkov in ukrepov, 

namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih«. (Možina 

2002: 56) 

Razvoj kadrov je namenjen strokovnemu delovanju in osebnostnemu razvoju 

zaposlenih. Njegova temeljna naloga je zagotavljanje optimalne poklicne, izobrazbene 

in kvalifikacijske strukture. Pri tem se mora upoštevati interese zaposlenih, pa tudi 

interese delodajalca. Orodje razvoja kadrov je med seboj povezan in prepleten sistem 

sprejemanja, razmeščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov. 

Vedno intenzivnejše spremembe v zunanjem okolju zahtevajo od organizacije 

vedno nove načine odzivanja na izzive okolja, zaradi česar zaposleni potrebujejo novo 

znanje in nove veščine. Eden od pristopov za soočanje s spremembami iz okolja je tudi 

koncept učeče se organizacije, ki temelji na izboljševanju sposobnosti organizacije 

skozi nenehen osebni razvoj in permanentno učenje posameznika. Kompetence pa so 

tiste lastnosti in zmožnosti, ki posamezniku omogočajo uspešno in učinkovito 

opravljanje dela glede na zahteve organizacijske vloge. 

Ficko (2005, 7) poudarja, da je pojem razvoja kadrov iz prvotne kadrovske 

dejavnosti, vezane predvsem na izobraževanje, postopoma dobival vedno širši pomen. 

Področja delovanja razvoja kadrov pa Florjančič in Jereb (1998, 45) delita kot: 

− usmerjanje zaposlenih in mladine v izobraževanje za pridobitev ustreznih 

poklicev, smeri in stopenj strokovne izobrazbe; 

− strokovno uvajanje novo sprejetih delavcev; 

− zagotavljanje managerskih in ključnih strokovnih kadrov ter njihova priprava 

za prevzem določenih funkcij, sistematičen in stalen strokovni, delovni in 

osebnostni razvoj zaposlenih, skladen z zahtevami dela; 

− spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih; 

− zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh in med njimi; 

− razvoj čuta pripadnosti zaposlenih organizaciji. 

Nadalje navajata, da mora sistem razvoja kadrov v organizaciji temeljiti na 

ustreznih teoretičnih in empiričnih izhodiščih. Naslednja predpostavka je, da je temeljna 

vrednota organizacije doseganje postavljenih ciljev in da moč  organizacije temelji na 

znanju, veščinah in odgovornosti. Zaposleni morajo biti optimalno usposobljeni za 

svoje delo, imeti pa morajo poudarjen tudi občutek pripadnosti organizaciji. 

Brejc (2000, 62–63) uporabi pojem razvoj kariere, pri čemer opredeli kariero kot 

delovno življenjsko pot na določenem področju. Razvoj kariere naj bi zaposlenim 

omogočil, da pridobljena znanja in sposobnosti predvidoma uporabijo v prihodnosti. 
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Namen razvoja kariere je pripraviti zaposlene, da spoznajo bodoče potrebe organizacije. 

Zaposleni in njihovi predstojniki oblikujejo razvojni načrt, ki je usmerjen na strokovno 

rast zaposlenih in njihov razvoj. S tem se izboljšuje raven usposobljenosti, na daljši rok 

pa zagotavlja možnost za razvoj zaposlenih. V načrtu je mogoče predvideti čas, ko bodo 

določena delovna mesta prosta, in ustrezne kandidate za njihovo popolnitev. Pri tem pa 

je za zasedbo delovnega mesta ključnega pomena dokazana delavnost in strokovnost 

kandidata. Tako se ustvarijo pogoji, da se posameznik vse bolj identificira s cilji 

organizacije, prevzema njene vrednote in se zanje tudi zavzema. Pomembna vrednota 

torej postaja lojalnost organizaciji. 

4.1 Temeljni dejavniki in sistemi za razvoj kadrov 

Elementi sistema razvoja kadrov 

Sistem razvoja kadrov temelji predvsem na odgovornosti delavcev samih za 

načrtovanje svojega poklicnega razvoja. Vsekakor pa je tudi v interesu podjetij, da jim 

pri tem vsestransko pomagajo. Pomoč jim nudijo poslovodni delavci s stilom dela 

oziroma načinom vodenja, ki vključuje nenehno skrb za razvoj, usposabljanje in tudi za 

napredovanje sodelavcev (Merkač Skok 2005, 143). 

Sistemi razvoja kadrov posvečajo posebno pozornost načrtovanju karier kadrov, 

stalnemu usposabljanju, privajanju na nov način dela ter sposobnosti hitrega odzivanja na 

spremembe v okolju. (Merkač Skok 2005, 143) 

Za izgraditev sistema razvoja kadrov ni enotnega recepta. Vsaka organizacija si 

mora zgraditi sebi lasten sistem, ki bo prilagojen tako ciljem organizacije kot interesom 

zaposlenih (Rojc 1992, 33). 

Sestavine razvoja kadrov  

Kakor navaja Cvetko (2002, 47-48), moramo pri načrtovanju posameznikovega 

razvoja poudariti celovitost osebnega razvoja, ki je rezultanta strokovnega razvoja, 

razvoja osebnosti in delovnega razvoja. Vse tri sestavine se združujejo v osebnem 

razvoju posameznika. Značilnost slednjih je, da se vedno med seboj prepletajo in jih je 

pogosto težko ločiti. 

Celovitost osebnega razvoja pomeni, da posameznik posveča dovolj pozornosti 

strokovnemu, osebnemu in delovnemu razvoju. (Merkač Skok 2005, 143) 

Strokovni razvoj 

Običajno predstavlja doseženo raven formalne in neformalne izobrazbe. Sem spada 

človekovo oblikovanje z izobraževanjem, z izbiro poklica, z usposabljanjem in 

strokovnim izpopolnjevanjem, ki zagotavljajo njegovo napredovanje pri delu. 
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Strokovno usposobljen posameznik ni nujno tudi primeren za določeno delo. Delo lahko 

zahteva še veliko drugih lastnosti, da bi posameznik lahko uspešno opravil, kar mu je 

bilo zaupano. Morda potrebuje sposobnost timskega dela, obvladovanje težavnih in 

konfliktih položajev, sposobnost prepričevanja ali pa mora imeti druge sposobnosti in 

lastnosti, da bo lahko pri svoji organizacijski vlogi uspešen. Strokovni razvoj zaposlenih 

je odvisen tudi od delovne organizacije, zaposleni pa ga rešujejo tako, da se (Bratušek 

2006, 37): 

−  aktivno vključujejo v izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe; 

−  sami izobražujejo in usposabljajo za določeno področje, na katerem si želijo 

pridobiti več znanja; 

− aktivno vključujejo v različne oblike funkcionalnega izobraževanja in 

usposabljanja (seminarji, tečaji itn.); 

− usmerjajo v načrtno zbiranje podatkov in informacij iz okolja, jih povezujejo 

med seboj in s svojim dosedanjim znanjem v novo znanje na višji ravni. 

Osebnostni razvoj  

Definiramo ga kot razvoj osebnostnih lastnosti posameznika v širšem smislu. Pri 

tem mislimo na splet osebnostnih lastnosti, vrednot, nagnjenj, motivov, stališč in 

interesov, ki skupaj z njegovimi sposobnostmi in znanjem ter delovnimi dosežki 

oblikujejo celovito osebnost. Osebnostni razvoj je najmanj odvisen od delovne 

organizacije, zaposleni pa ga najpogosteje uresničujejo tako, da (Bratušek 2006, 36): 

− zavestno predelujejo protislovja, na katera naletijo v življenju in pri delu, in se 

soočajo z njimi, tako da iz njih dobijo spodbude za nadaljnji razvoj, hkrati pa 

bogatijo lastne izkušnje; 

− rešujejo spore in frustracije; 

− razvijajo svoje sposobnosti in ustvarjalnost; 

− krepijo svojo notranjo motivacijo; 

− utrjujejo sistem vrednot ipd.  

Delovni razvoj  

Predstavlja uveljavitev in uspeh posameznika na nekem področju delovanja. 

Pogosto zasledimo tudi izraz delovna kariera. Značilnost te sestavine je, da je vedno 

vezana na neko delovno okolje, v katerem posameznik deluje. Posameznik se izkazuje 

pri delu v ožji skupini, ki ji pripada. Pogosto se povezuje tudi z doseganjem nekega 

delovnega položaja ali funkcije ali pa ga potrjujejo delovni rezultati. Ta sestavina se 

vedno veže na uspeh v neki organizaciji ali pa pri osebnem razvoju. Delovni razvoj 

zaposlenih je najbolj odvisen od okolja, torej delovne organizacije, in sistema, v 
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katerem ta organizacija deluje. Zaposleni se delovno razvija tako, da (Bratušek 2006, 

37): 

− prevzema in uresničuje organizacijske vloge v delovni organizaciji, v kateri je 

zaposlen (pri tem je pomembno opozoriti, da »preskakovanje stopnic« 

ponavadi škodi razvoju); 

− prevzema in uresničuje organizacijske vloge v drugi delovni organizaciji, če je 

v prvotni dosegel želene cilje ali se ni ustrezno razvijal; 

− usmerjajo v načrtno zbiranje podatkov in informacij iz okolja, jih povezujejo 

med seboj in s svojim dosedanjim znanjem v novo znanje na višji ravni. 

Samorazvoj  

Na dolgi rok mora biti samorazvoj povezan s planom kariere posameznika glede na 

to, kam želi v posameznem obdobju priti, kaj želi doseči. Samorazvoj se začne s tem, da 

si posameznik postavi kopico vprašanj, med njimi (Merkač Skok 2005, 145): 

− Kaj hočem od kariere? Česa nočem od kariere? 

− Kaj delam dobro in v katerem delu uživam? 

− Kaj bi rad delal v dveh, petih ali desetih letih – ali si sploh lahko predstavljam 

vrsto dela, ki bi ga rad opravljal? 

− Kaj bi moral delati bolje ali drugače, da bi bil učinkovit pri sedanjem delu? 

− Kaj moram narediti, da bi se pripravil in razvil sebe za dela, za katera 

verjamem, da bi jih rad opravljal v prihodnosti? 

− Kje dobim najboljšo možno pomoč, vodenje in nasvet o karieri? 

Treba je upoštevati okoliščine, v katerih se nahaja organizacija. Temeljita 

reorganizacija ali tehnična sprememba ima tudi lahko pomemben vpliv na kariero 

posameznika. Če se noče odzvati na organizacijske potrebe, ne more računati na svoj 

nadaljnji razvoj v karieri – vsaj ne v isti organizaciji. 

Organizacijske potrebe 

Černetič (1997, 97) cilje definira kot prihodnja stanja, ki jih želijo timi ali 

organizacije doseči. Sklepamo lahko, da so tako naprej postavljeni cilji, katerim nato 

sledijo ukrepi in akcije za njihovo doseganje. Omenjena definicija se navezuje zgolj na 

zaprte sisteme, v organizacijah, ki veljajo za odprte sisteme, pa cilje iščejo, medtem ko 

opravljajo svoje utečene aktivnosti. 

Organizacijski cilji imajo različne funkcije, ki jih je mogoče razvrščati po različnih 

kriterijih. Černelič (1997, 99) razlikuje deset funkcij organizacijskih ciljev: 

− cilji dajejo legitimnost aktivnostim organizacije in opravičujejo njeno vlogo v 

družbi; 
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− identificirajo različne interese skupin in njihov prispevek k uspešnosti ali 

neuspešnosti organizacije; 

− usmerjajo aktivnosti z osredotočenjem pozornosti in obnašanja v želeno smer; 

− razvijajo privrženost posameznikov in skupin prizadevanjem organizacije; 

− služijo kot standard ocenjevanja uspešnosti organizacije; 

− zmanjšujejo napake in negotovost v procesu odločanja; 

− vrednotijo spremembe kot podlago za učenje in prilagajanje organizacije; 

− so temelj za načrtovanje organizacijskih struktur in opozarjajo na ovire, ki bi 

lahko pri tem nastale; 

− so podlaga za izdelavo sistema planiranja in kontrole, ki neposredno usmerjata 

in koordinirata dejavnost organizacije; 

− so sistematična podlaga za motivacijo in nagrajevanje članov pri doseganju 

organizacijskih ciljev. 

Slika 4.1 Interakcija med osebnimi in organizacijskimi cilji 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: povzeto po Černetič 1997, 98. 

Osebni in organizacijski cilji 

Posameznik mora doseči osebno zadovoljitev v pričakovanju in doseganju čedalje 

večjih rezultatov. (Merkač Skok 2005, 147) 

To je naloga vodilnega in za to pristojnega kadra, ki mora posameznika spodbujati 

k razvoju vseh njegovih sposobnosti, sprejemanju ustreznih odločitev in prevzemanju 

odgovornosti za morebitna odstopanja med zastavljenimi cilji, ki so višji, in dejansko 

doseženimi. Posameznik mora biti pripravljen prilagajati svoje vnaprej zastavljene cilje 

ciljem organizacije in hkrati s svojim delovanjem vplivati na sledenje (Merkač Skok 

2005, 147). 

Razvoj kariere 

Z izrazom kariera razumemo vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem 

življenju. (Cvetko 2002, 46) 

− Produktivnost 

− Dobiček 

− Inovacije 

− Položaj na trgu 

− Uspešnost delavca 

 

− Osebni dohodek 

− Dobri delovni pogoji 

− Druge lastnosti 
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Pri karieri ločujemo zunanji in notranji vidik kariere. Notranja kariera je sestavljena 

iz korakov ali stopenj, ki so del posameznikovega lastnega koncepta napredovanja 

znotraj poklica. Zunanja kariera pa se nanaša na kategorije, ki služijo družbam in 

organizacijam za označitev napredovanja po lestvici v danem poklicu (Cvetko 2002, 46-

47). 

Dejstvo je, da je zlasti v zadnjem času v zvezi s pojmovanjem kariere prišlo do 

velikih sprememb, ki bi jih glede na različne opredelitve lahko strnili v naslednje 

ugotovitve: 

− kariera dobiva vse bolj nevtralen pomen: za opisovanje poklicnega napredka ali 

njegove odsotnosti, pri čemer je stopnja vključenosti v delo lahko močna ali 

ne; 

− vzorci karier postajajo pestrejši, pri čemer smeri ne gredo zgolj navzgor, 

ampak tudi vodoravno, pomembne so spremembe v karieri, zlasti za osebni 

razvoj posameznika; 

− pojem kariere se širi, poleg delovnih izkušenj postajajo pomembni tudi čas 

nezaposlenosti, vloga družine in njen vpliv; 

− organizacije, ki nadzirajo kariero, niso več zgolj zaposlitvene organizacije, 

temveč njihovo vlogo prevzemajo druge organizacije, pomembna pa postaja 

zlasti posameznikova skrb za kariero. 

4.2 Razvoj kadrov v SV 

Temeljni princip, na katerem sloni razvoj kadrovskega vira v vojski, je karierni 

razvoj in napredovanje posameznika. Posameznik ima ob izpolnjevanju nekaterih 

temeljnih pogojev, predvsem z odnosom do dela ter doseženimi rezultati, vpliv na lastni 

karierni razvoj in napredovanje. Karierni razvoj posameznika podpirajo službeno 

ocenjevanje, delovne izkušnje ter vključevanje v vojaško izobraževanje in usposabljanje 

(Furlan idr. 2006, 31). 

Slovenska vojska in njen civilni del sta obsežen kadrovski potencial, ki z dobrim 

načrtovanjem in upravljanjem lahko zagotavlja učinkovito organizacijo in delovanje, 

hkrati pa za zaposlene pomeni možnost strokovnega in osebnega razvoja (Bratušek 

2006, 32). 

Razvoj zaposlenih vsebuje dejavnosti, kot so: 

−  učenje, 

−  izobraževanje, 

− razvoj, 

− usposabljanje, 

− načrtovano in sistematično izpopolnjevanje. 
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V individualnih razvojnih načrtih bi moral vsak zaposleni najti svojo poklicno pot, 

ki bi bila usklajena s skupinskimi razvojnimi načrti. Načrtovanje obojega, v tesni 

povezavi z načrtovanjem kadrovskih virov, je področje dela kadrovskega managementa 

v organizaciji. Organizacija in njen kadrovski management morata pri oblikovanju 

načrtov razvoja kadrov upoštevati številne dejavnike, kot so (Bratušek 2006, 33): 

− dejavniki, ki se nanašajo na področje dela organizacije; 

− dejavniki, ki pomenijo organiziranost; 

− dejavniki, ki so povezani z delavčevo osebnostjo, njegovimi lastnostmi in 

zmožnostmi, ob upoštevanju človeškega dejavnika pri načrtovanju; 

− dejavniki, ki spodbujajo uspešnost, motivacijo, ocenjevanje delovne 

uspešnosti, zadovoljstvo z delovnimi nalogami, upoštevanje osebnih ambicij. 

Kakovostno načrtovanje razvoja kadrov z upoštevanjem vseh dejavnikov 

kratkoročno in dolgoročno zagotavlja uresničevanje poslovnih ciljev organizacije, 

posameznikom pa omogoča razvoj poklicne poti, skladno z lastnimi pričakovanji in v 

skupno korist. Pri tem je treba opredeliti cilje, ki omogočajo jasnejši vpogled v strukturo 

zahtev organizacije in možnosti posameznika pri njihovem uresničevanju. 

Globalni cilji razvoja kadrov so po Bratušku (2006, 33) opredeljeni skozi naslednje 

faze: 

− ugotavljanje kadrovskih zmožnosti zaposlenih zaradi oblikovanja individualnih 

razvojnih poti (karier), načrtovanja in oblikovanja izobraževalnih programov 

ter ustvarjanja spodbudnega delovnega okolja; 

− usposabljanje delavcev organizacije za nadaljnje visokokakovostno opravljanje 

dejavnosti v razmerah, ko je Slovenija polnopravna članica Evropske unije 

(usposabljanje delavcev za vključevanje in spremljanje sprememb, ki jih 

prinašata trg delovne sile in splošen razvoj dejavnosti); 

− oblikovanje jedra ključnih kadrov, torej tako imenovanega primarnega 

internega segmenta delovne sile v organizaciji, in priprava programov za 

njihov razvoj (izobraževanje, spodbujanje, priprava na nove naloge, 

povečevanje enačenja z zavodom); 

− oblikovanje enotne evidence delovnih zmožnosti in delovnih dosežkov 

zaposlenih zaradi poenotenja postopkov za kadrovanje in napredovanje 

zaposlenih.  
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Za dosego načrtov in ciljev razvoja kadrov ločimo med cilji na različnih 

organizacijskih nivojih:  

1. Cilji, s katerimi se sooča vodstvo organizacije (Bratušek 2006, 34): 

− približati in združiti cilje organizacije in osebne cilje zaposlenih; 

− sooblikovati sistem vrednot zaposlenih za ustvarjanje dobrega organizacijskega 

vzdušja v vojski; 

− izboljšati organizacijo, vodenje in kakovost dela; 

− pripraviti in uveljaviti tudi nematerialne oblike spodbude (možnost pomoči pri 

strokovnem usposabljanju, strokovno usposabljanje v tujini, prožne oblike 

delovnega časa, vključevanje v projektne delovne skupine); 

− opredeliti ključna delovna mesta, ključne kadre in njihove namestnike; 

− pripraviti podlage za oblikovanje strategije zaposlovanja in izobraževanja. 

2. Cilji za vodje nižjih organizacijskih enot (Bratušek 2006, 34): 

− spodbujanje enačenja zaposlenih s cilji in nalogami; 

− poznavanje posameznikovih zmožnosti, interesov in želja; 

− poznavanje vrednot posameznika zaradi spodbujanja delavcev; 

− podlaga za organizacijo del in vodenje; 

− poznavanje težav in zato njihovo lažje reševanje; 

− boljše spremljanje in uresničevanje programskih nalog in ciljev; 

− boljši odnosi in pretok informacij v oddelku oziroma službi; 

− podlaga za boljše delovno vzdušje in medsebojne odnose. 

3. Cilji za posameznega sodelavca (Bratušek 2006, 34): 

− jasnejša predstava o lastnih sposobnostih in znanju; 

− opredelitev lastnih ciljev glede strokovnega, delovnega in osebnostnega 

razvoja (kariera); 

− sistematična usmerjenost in ustvarjanje možnosti za uresničitev teh ciljev; 

− večja uspešnost in zadovoljstvo pri opravljanju nalog, primernih zmožnostim; 

− povečanje lastne prilagodljivosti in mobilnosti; 

− povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje; 

− poznavanje možnih alternativ za poklicni razvoj (konkurenčnost na trgu 

delovne sile). 

Vse omenjene cilje je mogoče doseči le s sistematičnim spremljanjem posameznih 

ciljev, medtem ko je sam sistem uvajanja razvoja kadrov prikazan na sliki 5.2. 
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Slika 4.2 Sistem uvajanja razvoja kadrov 

 
Vir: Bratušek 2006, 35. 

Eden od elementov razvoja kadrov je tudi njihovo načrtovanje kariere. Skopec 

(2006a, 60) pa glede načrtovanja in načrtovane kariere navaja, da ju danes številni 

avtorji obravnavajo kot sredstvo za zadovoljevanje osebnih delovnih ambicij. 

Načrtovanje in oblikovanje kariere je z vidika motivacijske moči pomembno predvsem 

za posameznika, nič manj pa za organizacijo, v kateri je posameznik zaposlen. 

Posameznik odloča predvsem, ali bo sprejel to ali ono ponujeno pot. Načrtovanje 

kariere mora izhajati iz razmišljanj posameznika o najboljših možnostih za 

napredovanje in iz izbire ustreznih korakov za uresničitev teh možnosti. Uspešni ljudje 

svoje karierne cilje vedno načrtujejo in ukrepajo tako, da sami ali ob pomoči 

organizacije proučujejo vplivne dejavnike ter jim prilagajajo karierne cilje, da bi jih 

lahko čim uspešneje uresničili. Pri tem se moramo zavedati, da je načrtovanje kariere 

nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešno kariero. 
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Skopec (2006a, 61) nadalje opredeljuje načrtovanje kariere kot proces, v katerem 

zaposleni: 

− spoznajo svoje vrednosti, sposobnosti, prednosti in slabosti; 

− pridobijo informacije o možnostih napredovanja v organizaciji; 

− opredeljujejo cilje v karieri; 

− načrtujejo dejavnosti za doseganje postavljenih ciljev. 

Pri načrtovanju kariere posamezniki bolje spoznajo svoje sposobnosti ter pridobijo 

možnosti za načrten osebnostni razvoj, kar vodi k večjemu zadovoljstvu. Organizaciji 

pa načrtovanje karier pomaga predvsem pri odkrivanju in zagotavljanju managerskega 

in strokovnega potenciala ter pri načrtovanju zaposlitev, upokojitev in odhodov. Na 

načrtovanje vplivajo številne spremenljivke, katerih vpliv je težko predvideti, zato je 

načrtovanje karier najtežavnejša stopnja pri razvoju managerjev. Preden začnemo 

načrtovati razvojne poti managerjev, poskušamo čim bolje spoznati naslednje 

spremenljivke (Skopec 2006a, 63): 

− število položajev glede na velikost organizacije; 

− normalno starost za upokojevanje (različni sistemi v državah, različni sistemi 

− zavarovanj in podobno); 

− optimalni čas na položaju, ki zagotavlja rast in razvoj managerja (velja 

prepričanje o optimalni dobi, ki traja približno dve do tri leta, da manager 

spozna svoje področje dejavnosti); 

− ocenjevanje posameznika; 

− individualne potrebe po učenju. 

Načrtovanje kariere obsega načrtovanje razvoja organizacije in načrtovanje lastne 

kariere posameznika. Pomembna naloga kadrovskih načrtov organizacij je dolgoročno 

in kratkoročno načrtovanje kadrovskih potreb. Pri tem je treba upoštevati predvidljive in 

nepredvidljive dejavnike (rast, upadanje, reorganizacije, nove tehnologije itn.). Sodobne 

organizacije so razvile dvojno načrtovanje karier, in sicer načrtovanje managerskih 

karier in karier strokovnih sodelavcev. Načrtovanje lastne kariere temelji na prepričanju, 

da je za kariero odgovoren vsakdo sam, vendar ob pomoči organizacije. Zaposleni 

običajno dobijo informacije o možnosti lastnega kariernega razvoja pri svetovalcu za 

razvoj karier in na tečajih ali seminarjih (Skopec 2006a, 61-62). 

Postopek načrtovanja kariere v organizaciji običajno poteka dvotirno, odvisno od 

dveh glavnih nosilcev, pri čemer se posamezne stopnje pogosto prekrivajo in navezujejo 

druga na drugo. Prva stopnja na poti načrtovanja in oblikovanja kariere je poudarjanje 

ocenjevanja sebe. Vsak posameznik mora najprej spoznati sebe, preden se odloča o 

področju in vrsti dela ter o organizaciji, v kateri želi delati. V organizaciji imajo poleg 

vodilnega kadra veliko vlogo pri ocenjevanju tudi strokovnjaki in svetovalci za 
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ocenjevanje. Na prvi stopnji potekata hkrati ocenjevanje posameznika in organizacije, 

na drugi posameznik že preverja svoje možnosti za vključevanje v načrte organizacije. 

Običajno je to neformalen razgovor med podrejenim in nadrejenim. Na tretji stopnji 

zaposleni opredeli svoje kratkoročne in dolgoročne cilje, predvsem želenih pozicij v 

organizaciji. Svoje cilje presoja z vidika možnosti njihovega vključevanja v cilje 

organizacije. Posameznik se na tej stopnji sooča z dejavniki, ki otežujejo doseganje 

ciljev, neodločnostjo pri izbiri cilja, strahom pred neuspehom, pomanjkljivim 

poznavanjem samega sebe in okolja ter negotovostjo in nizko stopnjo samozaupanja. 

Čeprav mora usklajevanje med posameznikom in organizacijo potekati skozi vse 

stopnje, pa v končni fazi oba nosilca pripravita skupni načrt izvedbe (Skopec 2006a, 

62). 

Cilji, ki jih mora upoštevati organizacija pri oblikovanju kariere (Lipičnik 1994, 

473): 

− pomagati zaposlenim ugotoviti zmožnosti in oblike za sedanje in prihodnje 

delo; 

− približati in združiti osebne cilje ter cilje organizacije; 

− razviti nove smeri kariere in načrtovati vidno napredovanje v vseh smereh, ne 

samo navzgor; 

− spodbuditi zaposlene, ki v svoji karieri že nekaj časa ne napredujejo; 

− dati zaposlenim možnosti, da bodo razvili sebe in svojo kariero; 

− pridobiti vzajemne koristi za organizacijo in zaposlenega. 

Osnovno, kar od posameznika pričakuje organizacija, je prizadevanje za uresničitev 

poti, začrtane v kariernem načrtu. Bistvo motivacije na tej poti je, da vsaka dosežena 

stopnja zbuja pri posamezniku željo po doseganju naslednje stopnje. Uspešnost 

posameznika v dobro načrtovani karierni poti pa pomeni tudi zadovoljevanje potreb 

organizacije in izpolnjevanje njenih ciljev.  

Če v podjetju ni sistematičnega spremljanje karierne poti zaposlenih, pride do 

negativnih vplivov, kot so (Lipičnik 1998, 180-181):  

− v podjetju so skupine z visokimi cilji, ki se ne odpirajo za druge; 

− petintridesetletni delavci na vrhuncu svoje moči sprašujejo podjetje, kaj je 

storilo za njihovo kariero; 

− operativni vodje tarnajo, da so nekaj let skrbno izbirali delavce, ki zdaj nočejo 

delati tam, kjer jih najbolj potrebujejo; 

− konkurenca vidi številne možnosti za prevzemanje delavcev, ki se sprašujejo, 

kaj je bilo v razvoju kariere narejeno zanje; 

− podjetje zelo hitro raste in se širi, toda primanjkuje mu ustreznih mladih 

managerjev, ki bi bili odgovorni za nove izdelke; 
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− hitre spremembe programskih shem demotivirajo managerje; 

− težko je poiskati dogodke, ki bi naznanjali in dovoljevali managerjem 

napredovanje v pristojnostih in izkušnjah. 

Zaradi tega moramo pri oblikovanju in uvajanju kariere upoštevati nekatere splošne 

dejavnike, ki se med seboj povezani prepletajo.  

Po Sullivanu (1995, 3) so dejavniki, ki vplivajo na sistem načrtovanja in vodenja 

kariere v vojaški organizaciji naslednji: zakonodaja, kadrovska politika, proračun, vizija 

predlagatelja, potrebe pripadnikov, tehnologija, specializacija in posebni programi. 

Skopec (2006a, 63) pa navaja, če načrtovanje kariere delavca v organizaciji ni 

ustrezno, da lahko pride do tega, da delavec dela v nasprotju z interesi organizacije, 

čeprav ni nujno, da se tega zaveda. Kot pripomoček za načrtovanje kariernih poti služijo 

modeli teh poti. Zgledovanje po vzorčnih modelih je koristno, vendar je treba biti 

pozoren, da so cilji, ki so postavljeni v kariernem modelu, skladni s cilji, ki jih želi 

doseči organizacija. Če smo v organizaciji ustrezno načrtovali kariero, smo pri delavcu 

zbudili željo po napredovanju, ponuditi pa mu moramo tudi kontrolne točke, na podlagi 

katerih bo določal svoje napredovanje. Delavec mora vedeti, kje trenutno je in kam želi 

priti v naslednjem koraku. To pomeni, da mora biti karierna pot pregledno določena, kar 

pri delavcu zmanjšuje negotovost. Napredek in zavzetost pri delu pogosto spremljajo 

materialne in nematerialne nagrade. 

Razvoj kadrov v vojaški organizaciji poteka skozi karierne modele, ki so vpeti 

vanjo. Skopec (2006a, 64) navaja naslednje: 

– trikotnik – vsak kandidat, ki sklene delovno razmerje v SV, ne glede za katero 

kategorijo, je razporejen na osnovno formacijsko dolžnost (vse kategorije zaposlenih 

imajo čine oziroma oznake, ki si hierarhično sledijo in vedno začnejo opravljati začetno 

dolžnost). To merilo se ne upošteva pri sklenitvi delovnega razmerja s pozicijskim 

vojaškim uslužbencem, ki je razporejen na formacijsko dolžnost, če izpolnjuje pogoje 

za zaposlitev, določene v javnem razpisu (pozicijski vojaški uslužbenci se zaposlijo v 

SV zaradi potreb po določeni vrsti strokovnjakov, ki so na voljo na trgu delovne sile); 

– lestev – vojaška organizacija je stabilna v primerjavi z gospodarskimi 

organizacijami, je pregledna in predstavlja načrtovano in postopno zaporedje del in 

dejavnosti glede na hierarhijo dolžnosti (pogoj za napredovanje vojaških oseb v vojski 

so čini oziroma oznake, ki si hierarhično sledijo in jih ni mogoče preskočiti); 

– model več lestev – karierne poti posameznika v SV se uresničujejo v 

poveljniškem, štabnem in specialističnem stebru (kariero vojaških oseb opredeljujemo v 

treh stebrih, ki so razloženi v nadaljevanju). 

Sam razvoja sistema kariernih poti v SV je povezan z načrtovanjem elementov in 

spreminjanjem karierne poti, kar izhaja iz trenutnega stanja, obsega in strukture SV ter 

njenega načrtovanega in predvidenega razvoja. Sistem karierne poti ni nekaj statičnega, 
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temveč se glede na spremembe v obsegu in strukturi spreminja, dopolnjuje in 

nadgrajuje. Za vzpostavitev sistema morajo biti dolžnosti v njem, kljub morebitnemu 

spreminjanju, precej stabilne, kar pomeni, da je sistem lahko učinkovit in uspešen le, če 

izpolnjuje pogoje za uresničevanje in če pogojev ne spreminjamo po nepotrebnem 

(zagotavljamo potrebno stabilnost organizacijskih enot in dolžnosti). Za racionalizacijo 

se dolžnosti organizirajo v vertikalne in horizontalne karierne pasove, in sicer po 

strokovnih merilih in zahtevnosti (Skopec 2006a, 70). 

Sistem karierne poti vključuje opredelitev kadrovskega sistema in sistema 

napredovanja, normativno opredelitev napredovanja z vsemi potrebnimi elementi ter 

zahtevami po podpornih dokumentih, metode spremljanja in ocenjevanja kadrov, 

načrtovanje razvoja kadrov in organizacijska ter izvedbena navodila. 

V SV je uveljavljeno redno napredovanje, ki izhaja iz operativnih in razvojnih 

potreb in je odvisno od finančnih sredstev ter pozitivne službene ocene in ocene 

usposobljenosti (npr. usposobljen), ter pospešeno napredovanje, ki pa je izjema v 

sistemu. 

Sistem za podporo razvoja kariernih poti zagotavlja njegovo delovanje, vključuje 

pa tudi sistem izobraževanja (splošnega in vojaško strokovnega ter specialističnega, 

doma in v tujini), sistem vojaških vaj in usposabljanja ter sistem pridobivanja izkušenj 

(Skopec 2006a, 70). 

Strokovna kadrovska služba (J, G, S-1) vodi postopke načrtovanja, izbora, 

napotitve, spremljanja in ocenjevanja, vrednotenja, razporejanja in spremljajočih 

evidenc. Strokovni nosilci posameznih področij na GŠ (rodovi in službe) skladno z 

Obveznimi usmeritvami za načrtovanje kariernih poti pripadnikov SV pripravijo 

potrebne razvojne dokumente človeških virov. So nosilci razvoja človeških virov za 

svoje področje dela (rodu ali službe). Kadrovska služba GŠ (ZSK) in J-5, v sodelovanju 

s PDRIU in Uradom za upravljanje človeških virov, zagotovi sodelovanje s šolami, 

univerzami in drugimi izobraževalnimi institucijami ter načrtuje potrebna finančna 

sredstva. Poveljniki in kadrovski delavci pripravljajo načrte in predloge za vključevanje 

v izobraževalne programe ter programe usposabljanja in vojaških vaj. PDRIU izvaja 

izobraževalne programe in programe usposabljanja za načrtovano znanje in 

usposobljenost. Načrtuje sredstva za svoje delovanje in zagotavlja kakovostne vire 

(predavatelji, licence, učni pripomočki, literatura, prostori, poligoni, prevozi, prehrana). 

Sistem mora biti uporaben za sedanjost, omogočati pa mora tudi razvoj vseh skupin in 

ravni zaposlenih v vojaškem obrambnem sistemu. 

V SV predstavlja karierna pot posebno obliko mobilnosti kadrov, v kateri se 

menjavajo delovne, poklicne, poveljniške in vodstvene vloge. Pri tem ne gre za kakršno 

koli menjavanje, temveč praviloma za vertikalno mobilnost od manj zahtevnih k bolj 

zahtevnim dolžnostim v stroki, vodstveni ali poveljniški hierarhiji. Za pripadnika vojske 

in njegovo kariero so zelo pomembne delovne izkušnje, pridobljene z delom v vojski, a 
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tudi njegova odgovornost in odnos do drugih zaposlenih, saj za zaposlene velja, da 

morajo biti zaradi posebnosti dela in nalog v vojski izjemno koherentni. Delovne 

izkušnje pripadnikom omogočajo postopen napredek po hierarhični lestvici 

organizacije. Kariera naj bo v vojski eno glavnih motivacijskih sredstev, pri 

zaposlovanju novih kandidatov pa mora imeti najpomembnejšo vlogo. V vojaški 

organizaciji lahko omogočimo razvoj zaposlenih po poklicni in karierni poti. Poklicna 

pot je opredeljena s strokovnim in osebnim razvojem zaposlenih znotraj 

posameznikovega poklica, karierna pot je prav tako opredeljena s strokovnim in 

osebnim razvojem, vendar v povezavi s pridobitvijo naziva, ki se navzven udejanja s 

činom. Obe sta neločljivo povezani z razvojem SV ter širšega okolja, zato v sedanjem 

razumevanju ter opredeljevanju pravzaprav ni razlike. Potekata lahko vzporedno, se 

dopolnjujeta ali pa potekata samostojno. Sistem, ki vključuje poklicno in karierno pot, 

imenujemo sistem strokovnega in osebnega razvoja (Skopec 2006a, 71). 

Lahko pa si razlagamo, da je poklicna pot starejši termin, ki ga pogosto 

uporabljamo kot sinonim za delovno kariero, novejši pa naj bi bila karierna pot. Pojma 

poklicna in karierna pot se v SV lahko razvijata v povezavi z vsakdanjo življenjsko 

prakso. 

Sistem strokovnega in osebnega razvoja zaradi preglednosti delimo na tri dele. Prvi 

del so zakonske podlage za upravljanje človeških virov, drugi del so Obvezne usmeritve 

za sistem kariernih poti pripadnikov stalne sestave SV, tretji del pa uresničevanje in 

vzdrževanje sistema strokovnega in osebnega razvoja (Skopec 2006a, 72).  

Navedeni dokumenti, ki vplivajo na sistem strokovnega in osebnega razvoja, se 

bodo v prihodnosti še dograjevali in izpopolnjevali, dokler ne dosežemo želenega stanja 

med pripadniki SV (izpolnjevanje vrednot pripadnika SV). Na podlagi načrta razvoja 

človeških virov in kariernih poti želimo biti vojska, ki gradi na kakovosti, ne pa na 

številčnosti. Zato je eden izmed ciljev kadrovske politike v SV, da se pripravijo in 

opredelijo ter v čim večjem obsegu začnejo načrtno uresničevati karierne poti. Za 

uspešno uresničevanje kariernih poti bomo morali upoštevati karierna načela in 

izhodiščne elemente za načrtovanje teh poti. Na podlagi podatkov, mnenj in ocen 

imamo možnost ugotoviti, ali zaposleni izpolnjuje zahteve za dolžnost, ki jo opravlja, in 

kakšne so njegove razvojne zmožnosti na isti stopnji oziroma v horizontalni ali 

vertikalni smeri karierne poti. Pri tem ugotavljamo tudi primernost za druga področja 

dela, povišanje v činu, nadaljevanje šolanja itn. 

Načrt razvoja kadra naj vsebuje zlasti pridobivanje izobrazbe, vojaškega 

strokovnega znanja in usposobljenosti, delovnih izkušenj, novosti v stroki in znanja o 

novih področjih. Ne smemo pozabiti, da je smiselno načrtovati razvoj kadra le, če ga 

potrebujemo, če so karierne poti določene in je kadrovska funkcija celovito organizirana 

ter usposobljena za strokovno opravljanje nalog. 
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SV kot organizacija deluje na principu kariernih stebrov, znotraj katerih je izraženo 

načelo enostarešinstva in subordinacije. V modelu kariernih poti je kariera vojaških 

oseb opredeljena s tremi stebri (Skopec 2006b, 111-112): 

− poveljniški steber obsega poveljniške dolžnosti (npr. poveljnik oddelka, 

poveljnik voda, poveljnik čete), vodstvene dolžnosti, ki jih delimo na vodilne 

dolžnosti (npr. načelnik oddelka, načelnik odseka, načelnik sektorja) in 

enotovne dolžnosti (vodni podčastnik, četni podčastnik, bataljonski 

podčastnik), ter vojaške formacijske dolžnosti (npr. vojak strelec), na katerih se 

na podlagi pridobljenih znanj ter izoblikovanih vodstvenih poveljniških 

sposobnosti opravljajo dela in naloge, povezane z delom ter vodenjem v 

poveljstvih, enotah in zavodih SV; 

− štabni steber obsega štabne formacijske dolžnosti, na katerih se na podlagi 

pridobljenih znanj opravljajo dela in naloge, povezane s štabnimi procesi, ki 

potekajo v štabih in poveljstvih SV; 

− specialistični steber obsega specialistične formacijske dolžnosti, na katerih se 

opravljajo dela in naloge v okviru strokovno-tehničnih del ter specialističnih 

(rodovskih in službenih) vojaških poklicev. Izvajajo se v poveljstvih, enotah in 

zavodih SV, in sicer na podlagi pridobljenih specialističnih znanj in strokovnih 

licenc. 

Da lahko posamezniki ali posamezni elementi organizacije suvereno in 

kompetentno opravljajo svoje naloge, so potrebne delovne izkušnje, ki pa so določene 

skladno z zakonskimi omejitvami, potrebami sprejetega obsega in strukture SV, 

izobraževalnimi oblikami in usposabljanjem. Za uresničevanje kariernih poti 

potrebujemo skupne delovne izkušnje pri poviševanju v činih, delovne izkušnje pri 

sodelovanju na vojaških vajah, mirovnih misijah in v operacijah ter sodelovanje v 

projektih. Pripadniki SV pridobivajo delovne izkušnje z delom, ki ga v določenih 

obdobjih opravljajo v poveljstvih, enotah in zavodih SV na različnih formacijskih 

dolžnostih. Sistem priznava tudi delovne izkušnje na podobnih strokovnih delih enake 

ali za eno stopnjo nižje zahtevnosti, pridobljene v okolju. Delovne izkušnje pripadnika 

se gradijo pri pridobivanju vojaških veščin, delu z ljudmi, bojevanju, vodenju, 

poveljevanju itn.  

Sam razvoj karierne poti v SV pa mora potekati po določenih pravilih, in sicer se 

smeri napredovanja in razporejanja po hierarhičnih vojaških ravneh prepletajo in tako s 

svojim delovanjem zagotavljajo uresničevanje procesov dela. Vsaka smer ima svoj 

začetek in vrh. Posamezne ravni se nadgrajujejo v celoti (koncept linijske organizacije) 

ali delno, lahko pa se tudi prekrivajo (koncept linijske štabne organizacije). 

Posamezniki lahko napredujejo znotraj ene smeri (od manj zahtevnih k bolj zahtevnim), 
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prehajajo med smermi (samo tam, kjer so prehodi opredeljeni oziroma dovoljeni in so 

določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti) in nato napredujejo po novi smeri. 

Ravni na karierni poti pa so določene z vojaško hierarhijo, ki izhaja iz zahtevnosti 

nalog. Zahtevnost se ocenjuje s potrebno splošno izobrazbo, z vojaško osnovno in 

dopolnilno izobrazbo ter delovnimi izkušnjami (dolžina in vrsta dolžnosti, vojaške vaje, 

delo v tujini, delo v mednarodnih enotah). Označujemo jih z nazivi. Izhodiščni elementi 

za načrtovanje kariere so (Skopec 2006b, 113): 

− formalne značilnosti: stopnja splošne izobrazbe, delovne izkušnje, vojaško 

izobraževanje in usposabljanje (vključno s funkcionalnim usposabljanjem), 

opravljanje obvezne dolžnosti v karieri in službena ocena; 

− druge značilnosti: vrednote, delovne navade, nagnjenost k vrsti dela, rezultati 

dela; 

− metode in tehnika zbiranja podatkov za spremljanje zaposlenih po navedenih 

merilih: letni razgovor in službena ocena z vsemi elementi (delovna uspešnost, 

strelska, fizična in vojaška usposobljenost ter vojaško voditeljstvo). 

Poveljniki, načelniki in njihovi strokovni delavci so odgovorni za pripravo 

kadrovskih predlogov za razporeditev pripadnikov na nove formacijske dolžnosti. Vsak 

pripadnik stalne sestave praviloma začne karierno pot na osnovni operativni dolžnosti. 

Čas med dvema napredovanjema je določen: 

− pri napredovanju, ki je povezano s povišanjem v činu, z Uredbo o činih in 

povišanju v SV; 

− pri napredovanju na delovnem mestu s Pravilnikom o napredovanju delavcev v 

državni upravi; 

− Pravilnik o službeni oceni pa ureja merila za ocenjevanje usposobljenosti za 

opravljanje konkretne vojaške dolžnosti. 

Napredovanje na višjo dolžnost brez spremembe čina je odvisno od delovnih 

potreb, ki se kažejo v razvojnih planskih dokumentih (letni, srednjeročni in dolgoročni 

načrti), pri čemer je treba upoštevati določbe uredbe iz prve alineje. Pri tem se načrtuje 

karierna pot oziroma se dopolnjuje že načrtovana. 

Izobraževanje in usposabljanje v SV podpirata razvoj kariere posameznika na 

način, ki omogoča postopno pridobivanje znanj in veščin skozi vso kariero. Vojaško 

izobraževanje in usposabljanje je sistematičen, organiziran, načrten in ciljno usmerjen 

proces pridobivanja in razvijanja teoretičnega in predvsem praktičnega znanja, veščin, 

spretnosti in sposobnosti posameznika, enote, zavoda in poveljstva ter moralnih vrednot 

posameznika za določene vloge, delovanje in uresničevanje nalog vojaške obrambe. 

Formacijske dolžnosti v SV lahko opravljajo le osebe z zahtevano izobrazbo in 

usposobljenostjo ter izpolnjenimi drugimi zahtevanimi pogoji (drugi pogoji so čin 
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oziroma razred, STANAG itn.) v formacijah in opisih dolžnosti. Z vojaškim 

izobraževanjem razvijamo posamezniku znanje, spretnosti, sposobnosti in navade za 

opravljanje kakovostnejšega dela. Vojaško izobraževanje je tudi eden izmed zahtevanih 

pogojev za povišanje v čin. Z vojaškim usposabljanjem zagotovimo posamezniku 

znanje, spretnosti in veščine, pridobljene z izkušnjami, s katerimi je mogoče doseči 

večjo učinkovitost. Pri tem gre predvsem za razvoj znanja in sposobnosti, ki jih 

pripadnik potrebuje pri opravljanju konkretnega dela na formacijski dolžnosti. 

Pripadnika napotimo na brezplačno usposabljanje za zahteve delovnega mesta, na 

katero je sprejet oziroma prerazporejen. Pri tem je pomembno, da je odgovoren za 

izpolnjevanje zahtevanih pogojev za napotitev na izobraževanje in usposabljanje 

(zahtevana službena ocena, zdravstvena ustreznost, psihofizično stanje itn.). Če 

kandidat SV, ki je napoten na Šolo za podčastnike oziroma Šolo za častnike, programa 

OVSIU ne konča uspešno, se razporedi na dolžnost, za katero je usposobljen (praviloma 

kandidat za častnika na podčastniško dolžnost, če je bil med izobraževanjem in 

usposabljanjem povišan v podčastniški čin, in kandidat za podčastnika na vojaško 

dolžnost). Kandidatu se lahko skladno z ZObr, če je to v interesu SV, ob neuspehu pri 

izobraževanju in usposabljanju prekine pogodba o delovnem razmerju. 

Pomembno je, da mora biti pripadnik za povišanje v čin vsaj eno leto prej 

razporejen na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva višji čin. V takem primeru 

prihaja do nasprotja, saj zahtevamo delo na dolžnosti, ne da bi prej zahtevali pridobitev 

ustrezne usposobljenosti za opravljanje nalog take zahtevnosti (trenutno se v SV 

izobražujemo za nazaj, ne za naprej). Držati se moramo pravila: izberi, šolaj in uporabi. 

Izobraževanje oziroma usposabljanje ne bi smelo biti zahtevano kot pogoj za povišanje 

v čin, treba bi ga bilo vezati na prerazporeditev pripadnika na formacijsko dolžnost. 

Vsak pripadnik bi moral biti pred načrtovano prerazporeditvijo napoten na 

izobraževanje in usposabljanje. Tako bi dosegli, da bi bili vsi usposobljeni za 

opravljanje svojih formacijskih dolžnosti. Z usposobljenostjo bi pridobili tudi višjo 

raven strokovnosti.  

4.2.1 Razvojna pot vojaka 

Karierni razvoj vojaka (Skopec 2006b, 119-120) lahko tabelarično vidimo v   

prilogi 1 Povezava med kariernim modelom vojaka, izobraževanjem in usposabljanjem 

ter razporejanjem zaposlenih. 

Zahteve izobraževanja in usposabljanja za vojaka predstavljajo pogoje za 

opravljanje te dolžnosti v SV. Zanj je zahtevana IV. ali V. stopnja splošne izobrazbe. 

Smer in stopnja izobrazbe se določita skladno s področjem ter vsebino dela. 

Vojaško izobraževanje in usposabljanje obsega: 

− temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU); 
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− osnovno vojaško strokovno usposabljanje (OVSU, pridobitev VED); 

− dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje (DVSIU) kot: 

• nadaljevalno (nadaljevalno I, nadaljevalno II, tečaj za desetnike); 

• funkcionalno (programi za dolžnosti vojaka, na primer pridobitev dodatnih 

VED). 

Kot dodatna znanja pa štejejo obvladanje tujega jezika, pridobljene licence, razni 

tečaji in delavnice ter dodatno izobraževanje. 

Poleg vseh navedenih izobraževanj in usposabljanj v SV pa je organizirano še 

usposabljanje pripadnikov SV ob odhodu v pokoj.  

Kandidati so tiste osebe, ki so napotene na osnovne vrste usposabljanja (TVSU, 

OVSIU) za pridobitev VED, čina ali razreda, ne glede na kategorijo posameznika. 

Kandidat za vojaka ima praviloma končano srednjo poklicno šolo in je mlajši od 35 

let, pogodbo o zaposlitvi sklene za določen čas.  

Kandidat, ki je uspešno končal temeljno in osnovno vojaško strokovno 

usposabljanje (pridobil vojaško evidenčno dolžnost – VED), po najmanj šestih mesecih 

postane vojak in je vključen v operativni ciklus enote. Razporejen je na formacijsko 

dolžnost vojaka, imeti mora najmanj IV. stopnjo poklicne izobrazbe. Opravlja dolžnosti, 

določene v formacijah SV. Opraviti mora temeljno in osnovno vojaško strokovno 

usposabljanje. 

Razvojna pot vojaka je posledično povezana z napredovanji v čin. Poznamo 

naslednje čine oziroma poimenovanja za vojaka: 

− vojak, 

− poddesetnik, 

− desetnik, 

− naddesetnik. 

Vojaki brez čina so kandidati in vojaki. Vojaki s činom so poddesetnik, desetnik in 

naddesetnik. So osebe, ki so se zavestno odločile, da bodo za določen čas opravljale 

naloge v enotah, poveljstvih ali zavodih SV. Vojak je začetna in osnovna dolžnost. 

V čin poddesetnika je lahko povišan vojak, ki ima predpisano izobrazbo, določeno s 

formacijo, ter je razporejen na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva čin 

poddesetnika. To dolžnost je opravljal z oceno odlično najmanj šest mesecev ali z oceno 

dobro najmanj leto in pol. Pridobil naj bi dva VED-a oziroma opravljal najmanj dve 

različni formacijski dolžnosti. Opravlja dolžnosti, določene v formacijah SV. 

V čin desetnika se lahko poviša poddesetnik, ki ima predpisano izobrazbo, 

določeno s formacijo, ter je razporejen na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva čin 

desetnika, To dolžnost je opravljal z oceno odlično najmanj eno leto ali z oceno dobro 

najmanj dve leti. Pridobiti mora licenco za najmanj eno specialistično dolžnost ali 
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opraviti tečaj za desetnike. Desetnik lahko pridobi licenco tudi v tujini. Pogoj so tudi 

najmanj dve do tri različne formacijske dolžnosti, ki jih je opravljal. Opravlja dolžnost 

vodje skupine oziroma druge dolžnosti, določene v formacijah SV. 

V čin naddesetnika se lahko poviša desetnik, ki je bil razporejen na dolžnost, za 

katero se zahteva čin naddesetnika, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj 

eno leto oziroma z oceno dobro najmanj dve leti. Opravlja dolžnost vodje skupine in 

druge dolžnosti, določene v formacijah SV. 

Prehod vojaka v podčastniško ali častniško strukturo ter posledično njegov status 

sta odvisna od več dejavnikov. Eden od teh je, če je vojak med službovanjem v SV 

pridobil VII. stopnjo strokovne izobrazbe in izpolnjuje posebne pogoje iz 88. člena 

ZObr, da lahko kandidira za prehod v častniški zbor. 

Desetnik ali naddesetnik, izjemoma tudi vojak, mlajši od 35 let, se lahko po 

najmanj treh letih dela na vojaških formacijskih dolžnostih in ob izpolnjevanju splošnih 

pogojev napoti v Šolo za podčastnike. Prva dolžnost vojaka v SV je praviloma 

formacijska dolžnost v silah za posredovanje oziroma motoriziranem bataljonu, ki jo 

opravlja najmanj en operativni cikel enote, kar je za vojakov nadaljnji karierni razvoj 

izrednega pomena. V primeru izrednih rezultatov pri delu se lahko desetnik ali 

naddesetnik po končanem prvem operativnem ciklusu enote in ob izpolnjevanju 

predpisanih pogojev napoti na Šolo za podčastnike. 

Pomembno je poudariti, da SV trenutno deli vojake: na vojaka II, ki ima najmanj 

IV. stopnjo poklicne izobrazbe, in vojaka I, ki ima najmanj V. stopnjo strokovne 

izobrazbe. V čin poddesetnika, desetnika in naddesetnika je lahko povišan le vojak I. 

Karierni model vojaka (priloga 1 a) prikazuje vojaka I in vojaka II, ker je tako 

opredeljeno v formacijah SV. S spremembo merila izobrazbe kot pogoja za zaposlitev 

vojaka bo smotrna le opredelitev vojak. Vojaki bi morali biti vojaki glede na posebnost 

vojaške stroke, za prehod med podčastnike pa bi morali zahtevati končano peto stopnjo 

izobrazbe. Morali bi tudi bolj upoštevati vojaške delovne izkušnje, opravljene tečaje in 

sposobnost za delo. 

4.2.2 Razvojna pot podčastnika 

Podčastniki (Skopec 2006b, 121-125) so razvrščeni v nižje in višje. Nižji 

podčastniki so vodnik, višji vodnik in štabni vodnik. Višji podčastniki so višji štabni 

vodnik, praporščak, višji praporščak, štabni praporščak in višji štabni praporščak. 

Njihov karierni razvoj lahko tabelarično vidimo v prilogi 2 Povezava med kariernim 

modelom podčastnika, izobraževanjem in usposabljanjem ter razporejanjem zaposlenih. 

Podčastniki so poklicni pripadniki SV, ki lahko sklenejo pogodbo za določen oziroma 

nedoločen čas. 



Razvoj kadrov 

50 

Zahteve izobraževanja in usposabljanja za podčastnika predstavljajo pogoje za 

opravljanje te dolžnosti v SV. Zanj je zahtevana V., VI. ali VII./0 stopnja izobrazbe. 

Smer in stopnja izobrazbe se določita skladno s področjem ter vsebino dela. 

Vojaško izobraževanje in usposabljanje obsega: 

− osnovno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje (OVSIU, Šola za 

podčastnike); 

− dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje kot: 

• nadaljevalno (štabni tečaj, tečaj za vodne podčastnike); 

• funkcionalno (programi za dolžnost podčastnika, na primer izvidniški 

tečaj, potapljaški tečaj, tečaj za ostrostrelce, pridobivanje licenc itn.); 

− dodatno (jezik, licence, drugi tečaji in delavnice ter dodatno izobraževanje ob 

odhodu iz SV). 

Razvojna pot podčastnika je posledično povezana z napredovanji v višji čin. Ti si 

po hierarhiji sledijo: 

− vodnik, 

− višji vodnik, 

− štabni vodnik, 

− višji štabni vodnik, 

− praporščak, 

− višji praporščak, 

− štabni praporščak, 

− višji štabni praporščak;. 

Vojaku (desetniku ali naddesetniku) se čin vodnika podeli po opravljeni Šoli za 

podčastnike. Vojak je moral za prehod med podčastnike najprej opravljati obvezno 

dolžnost vodje skupine, razen za določene specialistične VED, v katerih se ne 

predvidevajo začetne dolžnosti v poveljniškem stebru. Opravlja predvsem dolžnost 

poveljnika oddelka ali vodje skupine ter za določen VED tudi dolžnost specialista. 

V čin višjega vodnika se lahko poviša vodnik, ki je bil razporejen na dolžnost, za 

katero se zahteva čin višjega vodnika, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično 

najmanj dve leti oziroma z oceno dobro najmanj tri leta. Opravlja predvsem dolžnost 

poveljnika oddelka ali inštruktorja ali specialista, izjemoma se lahko razporedi na 

formacijsko dolžnost referenta v štabnem stebru (zaradi zdravstvenih težav). 

Prehodi znotraj podčastniške strukture v posamezen karierni steber so možni od 

čina višji vodnik naprej, pri čemer lahko podčastnik prehaja iz poveljniškega v štabni 

steber. Dolžnost poveljnika oddelka ali inštruktorja je osnovna za vsa napredovanja, 

razen za napredovanje po specialističnih dolžnostih (stebru), ki se začenja po uspešno 
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končanem delu v poveljniškem stebru v nazivu desetnik. Za »specialistični steber« je 

osnovno – obvezno pridobivanje predpisanih strokovnih licenc. Zato je treba določiti, v 

katerih VED se ne predvidevajo začetne podčastniške dolžnosti v poveljniškem stebru. 

V čin štabnega vodnika se lahko poviša višji vodnik, ki je opravil štabni tečaj za 

podčastnike ali tečaj za vodne podčastnike ali primerljivo vojaško izobraževanje in 

usposabljanje v tujini in je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabni 

vodnik, ter je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj dve leti oziroma z oceno 

dobro najmanj tri leta, se lahko poviša v čin štabnega vodnika. V poveljniškem stebru in 

za prehod v štabni steber je moral najprej opravljati obvezno dolžnost poveljnika 

oddelka ali inštruktorja, v specialističnem stebru pa dolžnost vodje ali poveljnika 

oddelka ali inštruktorja, razen za formacijske dolžnosti, kjer se ne predvidevajo začetne 

dolžnosti v poveljniškem stebru. Opravlja dolžnosti vodnega podčastnika, specialista, 

referenta in inštruktorja. 

V čin višjega štabnega vodnika se lahko poviša štabni vodnik, ki je opravljal 

dolžnost poveljnika oddelka ali inštruktorja ter je pridobil VI. stopnjo strokovne 

izobrazbe oziroma je končal primerljivo vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini 

ter je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višji štabni vodnik, to dolžnost pa 

je opravljal z oceno odlično najmanj eno leto oziroma z oceno dobro najmanj tri leta, se 

lahko poviša v čin višjega štabnega vodnika. Opravlja dolžnost poveljnika oddelka ali 

voda, referenta, specialista, inštruktorja in vodje vadišča ter vodje delavnice. 

V čin praporščaka se lahko poviša višji štabni vodnik, če je opravljal dolžnost, za 

katero se zahteva čin praporščaka, z oceno odlično najmanj dve leti ali z oceno dobro 

najmanj tri leta. Praporščak ali pripadnik z višjim podčastniškim činom lahko sklene 

pogodbo za nedoločen čas. V poveljniškem stebru je moral opravljati obvezno dolžnost 

poveljnika voda ali vodnega podčastnika oziroma v štabnem stebru štabnega 

podčastnika v bataljonu, polku ali VTP. Opravlja dolžnost četnega podčastnika, 

podčastnika zavoda, referenta, specialista, inštruktorja in vodje vadišča ter vodje 

delavnice. 

Praporščak se lahko poviša v čin višjega praporščaka, če je bil razporejen na 

formacijsko dolžnost, za katero se zahteva čin višjega praporščaka, in je to dolžnost 

opravljal z oceno dobro najmanj tri leta ali z oceno odlično najmanj dve leti. V 

poveljniškem stebru je moral opravljati obvezno dolžnost četnega podčastnika oz. 

podčastnika zavoda. Opravlja dolžnost podčastnika polka, VTP, bataljonskega 

podčastnika, podčastnika zavoda, referenta, inštruktorja in specialista. 

V čin štabnega praporščaka se lahko poviša višji praporščak, ki ima najmanj VII. 

stopnjo strokovne izobrazbe. Dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega praporščaka, je 

moral opravljati najmanj dve leti z oceno odlično. V štabnem stebru je moral opravljati 

najmanj obvezno dolžnost štabnega podčastnika v brigadi ali enoti enake ravni. 

Opravlja dolžnost brigadnega podčastnika, podčastnika zavoda (podčastnik CDR, 
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podčastnik ŠPČ in podčastnik ŠČ), štabnega podčastnika z nazivom pomočnika ali 

učitelja. 

V čin višjega štabnega praporščaka pa se lahko poviša štabni praporščak, in sicer po 

enem letu razporeditve na dolžnost, na kateri se zahteva čin višji štabni praporščak, ter 

je to dolžnost opravljal z oceno odlično. Višji štabni praporščak je moral opravljati 

obvezno dolžnost brigadnega ali bataljonskega podčastnika ali podčastnika enote enake 

ravni. Opravlja lahko dolžnost glavnega podčastnika PS, glavnega podčastnika PDRIU, 

generalštabnega podčastnika in glavnega podčastnika SV. 

Prehod podčastnika v častniško strukturo ter posledično njegov status častnika je 

mogoč, če je vojak med službovanjem v SV pridobil VII. stopnjo strokovne izobrazbe 

in izpolnjuje posebne pogoje iz 88. člena Zakona o obrambi (2004). V tem primeru 

lahko kandidira za prehod v častniški zbor. 

Če je podčastnik med službovanjem opravljal katero koli dolžnost na Šoli za 

podčastnike, izpolnjuje pogoj za napotitev na izobraževanje za pridobitev VI. stopnje 

strokovne izobrazbe (službena ocena dobro oziroma odlično). Podčastnik je na 

izobraževanje napoten, ko izpolnjuje vse zahtevane kadrovske in karierne pogoje. 

Podčastnika se lahko razporeja na različne dolžnosti znotraj kariernih stebrov 

podčastniške strukture, vendar je njegova prva in obvezna dolžnost poveljnik oddelka. 

Poveljnik oddelka - vodnik se lahko po določenem časovnem obdobju (službena ocena 

in kadrovske potrebe SV) prerazporedi v Center za usposabljanje (CU). V Centru za 

usposabljanje je razporejen na formacijsko dolžnost višjega vodnika in opravlja delo 

inštruktorja – poveljnika oddelka. Za določene vojaške evidenčne dolžnosti (VED) v 

specialističnem stebru se ne predvidevajo začetne dolžnosti v poveljniškem stebru, 

ampak se vojak specialist s činom naddesetnika oziroma tisti, ki je predviden za 

naddesetnika, lahko napoti na Šolo za podčastnike ali primerljivo vojaško izobraževanje 

in usposabljanje v tujini. Najboljši poveljniki oddelkov in vodni podčastniki rodov in 

služb, ki izpolnjujejo pogoje (delovne izkušnje, predhodne obvezne dolžnosti in 

službena ocena), so razporejeni v Šolo za podčastnike. Ti podčastniki so inštruktorji. 

Najboljši podčastniki rodov in služb, ki imajo VI. oziroma VII. stopnjo strokovne 

izobrazbe in končano zahtevano vojaško izobraževanje in usposabljanje za podčastnike, 

so razporejeni na formacijske dolžnosti inštruktorjev oziroma učiteljev v Centru za 

doktrino in razvoj ali Šoli za podčastnike.  

Enotovnemu podčastniku se omogoči pridobivanje delovnih izkušenj na štabnih 

formacijskih dolžnostih. Podčastnik s činom višjega štabnega vodnika, ki je predhodno 

opravljal formacijsko dolžnost vodnega podčastnika v poveljniškem stebru in je nadalje 

predviden za opravljanje formacijske dolžnosti četnega podčastnika, se pred 

razporeditvijo lahko napoti na opravljanje dolžnosti v poveljstvo bataljona (S-2, S-3 in 

S-4). 
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Podčastnik s činom praporščaka, ki je prej opravljal formacijsko dolžnost četnega 

podčastnika v poveljniškem stebru in je predviden za opravljanje formacijske dolžnosti 

bataljonskega podčastnika, se lahko pred razporeditvijo napoti na opravljanje dolžnosti 

v poveljstvo brigade (S-2, S-3 in S-4). Namen prehoda enotovnega podčastnika v štabni 

steber je spoznavanje celovitosti dela. 

Glede na karierne stebre lahko podčastnik napreduje v poveljniškem stebru do 

vključno čina višjega štabnega praporščaka, v štabnem in specialističnem stebru pa 

praviloma do vključno čina štabnega praporščaka. Splošna karierna pot v štabnem in 

specialističnem stebru poteka enako kot enotovna karierna pot v poveljniškem stebru. 

Dolžnost specialista in referenta lahko podčastnik od čina štabnega vodnika naprej 

opravlja glede na merila, ki določajo prehode na višjo raven, na vseh ravneh (taktična, 

združena taktična, operativna in strateška raven) ter v zavodih. Podčastnik lahko preide 

s splošne karierne poti v enotovno linijo samo, če je prej opravljal obvezno dolžnost na 

enotovni dolžnosti. 

Obvezne dolžnosti v specialističnem stebru določajo značilnosti rodu ali službe. 

Podčastnik s činom višji štabni vodnik izjemoma opravlja dolžnost poveljnika voda. 

Vse podčastniške dolžnosti so razvidne iz številke formacije in zaporedne številke 

formacijske dolžnosti. V prehodnem obdobju omogočamo prehode enotovnih 

podčastnikov iz poveljniškega stebra na štabno formacijsko dolžnost v okviru 

zmožnosti, glede na razvoj enotovne linije v SV. 

Nekatere specialistične podčastniške formacijske dolžnosti se lahko opravljajo v 

dveh oziroma treh činih, kajti nekatere enote SV imajo premalo dolžnosti, da bi lahko 

zagotovili smiselno hierarhično napredovanje. V nekaterih enotah je za posamezno 

formacijsko dolžnost (16. BNZP, 430. MOD itn.) treba omogočiti horizontalno 

napredovanje. 

V enotah, kot so mornariški divizion, helikopterski bataljon, letalska baza, 

zdravstveni center, bataljon za nadzor zračnega prostora in obveščevalno-izvidniški 

bataljon, pri katerih splošna zakonodaja in narava dela postavljata take zahteve, da jih ni 

mogoče vključiti v splošno (opisano) karierno pot, se predpišejo karierne poti v 

možnem obsegu. V enotovni podčastniški liniji bi bilo treba zaradi izmenjave znanja in 

izkušenj (le tako bi usposobili kandidate in slušatelje za potrebe enot) zagotoviti 

večkratno kroženje najboljšega podčastniškega kadra po različnih ravneh dolžnosti, in 

sicer med Šolo za podčastnike in enotami. Podčastniki bi delo inštruktorja na šoli 

opravljali praviloma tri leta, upoštevajoč: 

− ugodnosti (dodatek k plači, prednostno napredovanje v karieri, prednost pri 

napotitvi na izobraževanje in usposabljanje itn.); 

− motivacijo (spremembo delovnega okolja in načina dela, v tem času ni odhoda 

na misije itn.). 
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Profesionalizacija Slovenske vojske pomeni velike vsebinske spremembe v njenem 

razvoju in delu, zato se tudi karierne poti posameznikov morajo prilagajati razvoju 

strukture, obsegu in potrebam. 

4.2.3 Razvojna pot častnika 

Častniki so nižji in višji (Skopec 2006b, 126-130). Častniki so poročnik, 

nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik in brigadir (mornariški častniki 

imajo navedenim činom primerljive mornariške čine). Častniki so poklicni pripadniki 

SV, ki lahko sklenejo pogodbo za določen oziroma nedoločen čas.. Njihov karierni 

razvoj lahko tabelarično vidimo v prilogi 3 Povezava med kariernim modelom častnika, 

izobraževanjem in usposabljanjem ter razporejanjem zaposlenih. 

Zahteve izobraževanja in usposabljanja za častnika predstavljajo pogoje za 

opravljanje te dolžnosti v SV. Pogoj za opravljanje dolžnosti častnika SV je zahtevana 

VII./0, VII./1 ali VII/2 oziroma VIII. stopnja izobrazbe. Smer izobrazbe se določi 

skladno s področjem ter vsebino nalog. 

Vojaško izobraževanje in usposabljanje obsega: 

− temeljno vojaško strokovno usposabljanje; 

− osnovno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje; 

− dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje kot: 

• nadaljevalno (štabni tečaj, višji štabni tečaj in generalštabni program); 

• funkcionalno (programi za dolžnost častnika, na primer tečaj za poveljnika 

voda ali čete, podiplomski študij); 

− dodatno (jezik, licence, drugi tečaji in delavnice ter dodatno izobraževanje ob 

odhodu iz SV). 

Kadnidat za častnika predstavlja vojaka ali podčastnika, ki je izpolnil predpisane 

pogoje za predviden prehod v častniško strukturo, in sicer ima najmanj VII/0 stopnjo 

strokovne izobrazbe in je mlajši od 30 let. Kandidata za častnika, ki je opravil temeljno 

vojaško strokovno usposabljanje, napotimo na Šolo za častnike. Kandidat za častnika 

sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, če šolanja za častnike ne konča v dveh letih 

od sklenitve pogodbe, pa se mu pogodba prekine. 

Razvojna pot častnika je posledično povezana z napredovanji v višji čin. Glede na 

hierarhijo so ločeni nižji in višji častniške čine. Nižji častniški čini: 

− poročnik, 

− nadporočnik, 

− stotnik. 
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Višji častniški čini pa so: 

− major, 

− podpolkovnik, 

− polkovnik, 

− brigadir.  

Kandidatu za častnika, ki je opravil Šolo za častnike, se ob koncu šolanja podeli čin 

poročnik. Poročnik po prevzemu poveljevanja vodu opravi še tečaj za poveljnika voda 

svojega rodu/specialnosti oziroma službe. Opravlja predvsem naloge poveljnika voda. 

Prehodi znotraj častniške strukture v posamezen karierni steber so mogoči od čina 

poročnik naprej, pri čemer lahko častnik prehaja iz poveljniškega v štabni steber. 

Dolžnost poveljnika voda je podlaga za vsa napredovanja, razen za napredovanje po 

specialističnih dolžnostih (stebru). 

V čin nadporočnika se lahko poviša poročnik, ki je razporejen na dolžnost, za 

katero se zahteva čin nadporočnika, ter je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj 

dve leti oziroma z oceno dobro najmanj tri leta in je opravil tečaj za poveljnika voda, se 

lahko poviša v čin nadporočnika. Opravlja dolžnosti poveljnika voda. Za častnike VED, 

za katere se ne predvideva, da bi poveljevali vodom, se ob napredovanju ne zahteva 

opravljeni tečaj za poveljnika voda. Ti častniki opravljajo strokovno-štabne dolžnosti 

svoje ravni ter naloge učiteljev. V poveljniškem stebru in za prehod v štabni steber so 

morali prej opravljati obvezno dolžnost poveljnika voda, v specialističnem stebru pa 

dolžnost poveljnika voda (oddelka), razen za VED, v katerih se ne predvidevajo začetne 

dolžnosti v poveljniškem stebru. Nadporočnik opravlja dolžnost poveljnika voda 

(oddelka), namestnika poveljnika čete, pomočnika (S-1, S-2, S-3, S-4 in S-6) in učitelja. 

V čin stotnika se lahko poviša nadporočnik, ki je razporejen na dolžnost, za katero 

se zahteva čin stotnika, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj dve leti 

oziroma z oceno dobro najmanj tri leta ter je opravil štabni program ali primerljivo 

vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini, se lahko poviša v čin stotnika. Opravlja 

dolžnosti poveljnika čete (voda ali oddelka), namestnika poveljnika čete, načelnika 

odseka v bataljonu, polka ali VTP, organizacijske enote znotraj S in štabnega častnika z 

nazivom pomočnik. V brigadi lahko opravlja dolžnost načelnika oddelka, v zavodu pa 

opravlja dolžnosti učitelja, pomočnika, vodje delavnice in vodje ambulante. 

V čin majorja se lahko poviša stotnik, ki je razporejen na dolžnost, za katero se 

zahteva čin majorja, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj dve leti oziroma 

z oceno dobro najmanj štiri leta ter je opravil višji štabni tečaj, se lahko poviša v čin 

majorja. Major ali pripadnik z višjim častniškim činom lahko sklene pogodbo za 

nedoločen čas. V poveljniškem stebru je moral prej opravljati obvezno dolžnost 

poveljnika čete, v štabnem stebru dolžnost štabnega častnika v BR ali polku ali VTP. 

Major opravlja dolžnosti namestnika poveljnika bataljona, polka ali VTP, načelnika 
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odseka v polku ali VTP, načelnika oddelka v brigadi ali načelnika oddelka v PS ter 

pomočnika v bataljonu in njemu enaki enoti, v brigadi, PS in GŠSV. V zavodu opravlja 

dolžnosti učitelja, pomočnika, vodje ambulante, načelnika šole, oddelka, katedre in 

centra. 

V čin podpolkovnika se lahko poviša major, ki je razporejen na dolžnost, za katero 

se zahteva čin podpolkovnika, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj dve 

leti oziroma z oceno dobro najmanj tri leta ter ima opravljen višji štabni tečaj, se lahko 

poviša v čin podpolkovnika. V poveljniškem stebru je moral prej opravljati obvezno 

dolžnost namestnika poveljnika polka ali VTP ali bataljona, v štabnem stebru pa 

dolžnost štabnega častnika na GŠ ali v PS. Opravlja dolžnosti poveljnika bataljona, 

polka ali VTP, namestnika poveljnika polka, VTP in brigade, načelnika štaba v brigadi, 

načelnika sektorja in oddelka v PS, načelnika oddelka GŠSV ter pomočnika v PS in 

GŠSV. V zavodu opravlja dolžnosti učitelja, pomočnika, vodje ambulante, načelnika 

šole, oddelka, katedre in centra. 

V čin podpolkovnika se lahko poviša podpolkovnik, ki je razporejen na dolžnost, za 

katero se zahteva čin polkovnika, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj 

dve leti ter opravil generalštabni program, se lahko poviša v čin polkovnika. Ima 

najmanj VII/1 stopnjo strokovne izobrazbe. V poveljniškem stebru je moral predhodno 

opravljati obvezno dolžnost poveljnika bataljona, za povišanje v štabnem stebru pa je 

moral v karieri že opravljati dolžnost v poveljniškem stebru poveljnika čete ali višjo 

poveljniško dolžnost. Polkovnik opravlja dolžnosti poveljnika brigade, poveljnika polka 

ali VTP-ja ali namestnika poveljnika brigade. V PS opravlja dolžnosti namestnika vodje 

predstavništva, svetovalca poveljnika in načelnika sektorja. Na GŠSV opravlja dolžnosti 

načelnika sektorja in oddelka, svetovalca načelnika GŠSV ter pomočnika. V zavodu 

opravlja dolžnosti učitelja, pomočnika, vodje ambulante, načelnika šole, oddelka, 

katedre in centra. 

V čin brigadirja se lahko poviša polkovnik, ki je razporejen na dolžnost, za katero 

se zahteva čin brigadirja, in je to dolžnost opravljal z oceno odlično najmanj dve leti ter 

ima opravljen generalštabni program, se lahko poviša v čin brigadirja. V poveljniškem 

stebru je moral predhodno opravljati obvezno dolžnost namestnika poveljnika brigade. 

Opravlja dolžnosti poveljnika brigade, načelnika štaba PS, namestnika poveljnika PS, 

pomočnika načelnika GŠSV ali načelnika združenega sektorja v GŠSV. V zavodu 

opravlja dolžnost načelnika ali svetovalca. 

Prehodi častnika med kariernimi stebri so mogoči, vendar je praviloma njegova 

prva in obvezna častniška dolžnost poveljnik voda. Poveljnik voda - poročnik se lahko 

po določenem obdobju (službena ocena in kadrovske potrebe SV) prerazporedi v Center 

za usposabljanje. V Centru za usposabljanje je razporejen na formacijsko dolžnost 

poveljnika voda oziroma namestnika poveljnika čete.  
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Najboljši častniki rodov in služb so po opravljenem štabnem programu razporejeni 

na formacijske dolžnosti učiteljev v Centru za doktrino in razvoj, častniški ali 

poveljniški štabni šoli. Ti učitelji so predavatelji na Šoli za častnike ali v štabnem 

programu. 

Najboljši častniki rodov in služb so po opravljenem višjem štabnem tečaju 

razporejeni na formacijske dolžnosti učiteljev v Centru za doktrino in razvoj, Šoli za 

častnike ali Poveljniški štabni šoli. Ti učitelji so predavatelji na Šoli za častnike, v 

štabnem programu ali višjem štabnem tečaju. 

Častniku v poveljniškem stebru se omogoči pridobivanje delovnih izkušenj na 

štabnih formacijskih dolžnostih. Častnik s činom stotnika, ki je opravljal formacijsko 

dolžnost poveljnika voda v poveljniškem stebru in je predviden za opravljanje 

formacijske dolžnosti poveljnika čete, se pred razporeditvijo napoti na opravljanje 

dolžnosti v poveljstvo bataljona.  

Častnik s činom majorja, ki je opravljal formacijsko dolžnost poveljnika čete v 

poveljniškem stebru in je predviden za opravljanje formacijske dolžnosti namestnika 

oziroma poveljnika bataljona, se pred razporeditvijo napoti na opravljanje dolžnosti v 

poveljstvo brigade. Namen prehoda poveljujočega častnika v štabni steber je 

spoznavanje celovitosti dela. 

Na tem nivoju moramo dodati, da častnik lahko napreduje v poveljniškem stebru do 

vključno čina brigadir, v štabnem in specialističnem stebru pa do vključno čina 

polkovnik. Splošna karierna pot v štabnem in specialističnem stebru poteka enako kot 

poveljniška v poveljniškem stebru. 

Častnik lahko preide s splošne karierne poti v poveljniško linijo samo, če je 

opravljal obvezno predhodno dolžnost na poveljniški dolžnosti. Prihodnji generali naj bi 

v svoji karieri opravljali tudi dolžnosti v tujini. Obvezne dolžnosti v specialističnem 

stebru določajo značilnosti rodu ali službe.  
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5 UPORABA SIGMUIDNE KRIVULJE V KADROVSKIH PROCESIH 

SLOVENSKE VOJSKE 

Reinženiring (Hammer in Champy, 1994) je značilen predstavnik trdega načina 

spreminjanja organizacije, ki predstavlja celovito preoblikovanje poslovnega procesa in 

s tem vseh njegovih temeljnih poslovnih funkcij z namenom radikalnega izboljšanja 

konkurenčne sposobnosti poslovnega sistema. Z njim dosežemo višjo kakovost, znatno 

nižje stroške, boljši servis, hitrejšo odzivnost itd. Lahko pa s takšnim pristopom 

povzročimo tudi negativne učinke, na primer znižanje motivacije in inovativnosti, težje 

upravljanje spremenjenih procesov idr. Po drugi strani pa nam strateški management 

predstavlja t. i. mehki način spreminjanja organizacije v smislu celovitega obvladovanja 

kakovosti, upravljanja z znanjem, učeče se organizacije itd.  

Na osnovi obeh načinov spreminjanja organizacije lahko sklepamo, da le ob 

upoštevanju njunih prednosti in iskanju njunih skupnih dejavnikov uspešnosti lahko 

dosežemo načrtovano ciljno stanje prenove v organizaciji. 

Pod podobnimi pogoji poteka tudi prenova organizacije kadrovske funkcije, ki prav 

tako ne more biti uspešna, če samo trdo delamo ali pa samo mislimo, da uspešno 

izvajamo svojo dejavnost. Za uspešne spremembe je treba najprej spremeniti odnos in 

usmerjenost vseh zaposlenih, kajti ti so s svojimi navadami in procesi nosilci 

sprememb. Ko je v spremembe v organizaciji vključena večina zaposlenih, je končni 

rezultat tudi sprememba organizacije. Kot zanimivost predstavlja ustanovitev Sindikata 

pilotov MORS. Želja zaposlenih je bila ustvariti zdravo okolje, v katerem bi lažje in 

neobremenjeno izvajati svoje delo (uriti se za obrambo države v zraku). Tudi to, da 

nerešen eksistenčni problem »nesejo« s seboj v kabino dragega vojaškega letala ali 

helikopterja, vpliva na varnost. Letalci namenjajo varnosti največji pomen in to je eden 

od pokazateljev, da so dovolj osveščeni in spremljajo trende sodobnega časa, ko sta 

varnost in varčnost na prvem mestu. Seveda je lažje spreminjati podjetje, če 

spreminjamo zaposlene, čeprav je zmotna misel in način razumevanja sprememb tistih, 

ki izhajajo iz domnev, da je za doseganje konkurenčnosti dovolj imeti izdelane 

programe, ki definirajo vse od vizije organizacije pa do usposabljanja zaposlenih in 

načinov nagrajevanja. Prav tako je napačna domneva, ki pravi, da je mogoče navade 

zaposlenih spremeniti s formalno strukturo in sistemom v podjetju. Najuspešnejši način 

spreminjanja navad posameznikov je, da se jim določi nova vloga v organizaciji in s 

tem tudi nove odgovornosti. Za uspešne spremembe so značilni trije enakovredni 

faktorji, katerih delovanje mora biti vzajemno. To so koordiniranje, pristojnosti in 

izvršitev. 

Teza naloge pravi, da SV ni bila dovolj in pravočasno odzivna na pomanjkanje 

kadra v preteklih letih, kar se odraža sedaj in bo imelo posledice v prihodnosti. Zaradi 
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tega bi bile v preteklih letih potrebne nujne spremembe oziroma prenova kadrovske 

funkcije, da bi lahko trenutno situacijo preprečile ali vsaj omilile. 

Za ponazoritev teh potreb po prenovi organizacije kadrovske funkcije izhajamo iz 

tabele 5.1, ki prikazuje predvideno in dejansko število pripadnikov SV in na katero 

lahko apliciramo tezo, da organizacija ni bila pravočasno in dovolj odzivna na 

spremembe oziroma odstopanja od načrtovanih ciljev (predvideno število pripadnikov). 

Tabela 5.1 Predvideno in dejansko številčno stanje pripadnikov 

Stanje na dan 31.12. Predvideno število pripadnikov* Dejansko število pripadnikov** 

2003 6550 6350 

2004 7150 5913 

2005 7550 6843 

2006 7900 7036 

2007 8250 6907 

2008 8500 7050 

2009 8500  7050*** 

2010 8500  7050*** 

*Vir: Anželj 2005, 130; 
**Vir: Bolko 2008; 
*** Ob upoštevanju dejstva, da v trenutno »optimalnem« stanju ostane dejansko število 
pripadnikov na obstoječi ravni. 

Na sliki 5.1 lahko vidimo krivuljo predvidenega števila pripadnikov v obdobju med 

leti 2003 in 2010, ki je bila zastavljena zelo optimistično in bi kot takšna podpirala vse 

načrte in obveznosti SV. Tudi trend razvoja predvidenega števila pripadnikov, 

ponazorjen s polinomom 6. stopnje, zagotavlja realizacijo zastavljenih ciljev. 

Na sliki 5.2 vidimo, kakšno je bilo dejansko številčno stanje pripadnikov SV v 

obdobju med 2003 in 2008 ob predpostavki, da se za leti 2009 in 2010 upošteva 

nespremenjeno številčno stanje glede na leto 2008, to pa zaradi lažje umestitve 

posameznih grafov v skupni graf na sliki 5.3. Tudi trend razvoja dejanskega števila 

pripadnikov, ponazorjen s polinomom 6. stopnje, nam v kritičnem obdobju med leti 

2003 in 2005 oriše nek ciklus, s katerega lahko povzamemo popačeno sigmuidno 

krivuljo, ki jo v nadaljevanju upoštevamo na sliki 5.3.  

Glede na univerzalnost sigmuidne krivulje jo lahko z določeno napako apliciramo v 

skupni graf na sliki 5.2, kjer za lažjo ponazoritev uporabimo krivuljo z enako amplitudo 

nihanja in periodo nihanja, s čimer dobimo simetrično sigmuidno krivuljo. To krivuljo 

položimo na krivuljo, ki prikazuje trend razvoja dejanskega števila pripadnikov, in 

ugotovimo minimalno odstopanje glede na prvi nihaj krivulje.  
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Slika 5.1 Predvideno število pripadnikov v obdobju od 2003 do 2010  

 
Vir: po podatkih Bolko 2008. 

Slika 5.2 Dejansko število pripadnikov v obdobju od 2003 do 2010 

 
Vir: po podatkih Bolko 2008. 

Ob upoštevanju določil s slike 5.2 lahko s premikanjem po sigmuidni krivulji 

spremljamo njen vzpon od druge polovice leta 2003 pa vse do maksimuma v drugi 

polovici leta 2005. Temu sledi padec, ki pa je bil dejansko manjši, vendar smo s 

prehodom temena krivulje prešli tudi tako imenovano »razgledno točko«. S študijo 

tipične razvojne krivulje nas to opozarja na potrebo po spreminjanju obstoječega stanja, 

zato je treba v vsakem primeru predvideti padec, še preden do njega v resnici pride. V 
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razgledni točki je tisti trenutek, ko je treba izvesti drugačen načrt in pričeti z drugo 

strategijo pridobivanja kadra. V tej točki analiziramo stanje in se odločimo za 

nadaljevanje po spremenjeni strategiji, če želimo ohraniti nenehno rast in pogoje, da se 

krivulja ne »izčrpa«. To izvedemo tako, da z ohranjanjem simetričnosti, glede na 

vodoravno premico, iz razgledne točke nadaljujemo s pridobivanjem kadra zvezno po 

naslednji sigmuidni krivulji, ki v našem primeru predstavlja obdobje med drugo 

polovico leta 2005 in letom 2007. Iz grafa vidimo, da je proces potreben prve prenove v 

začetku leta 2005, naslednje pa že ob koncu leta 2006 s ponovno preučitvijo situacije in 

vnosom določenih novitet in bonitet za prihajajoči kader ter z rastjo po naslednji 

sigmuidni krivulji. Na osnovi tega lahko sklepamo, da bi ob ustreznih korektivnih 

ukrepih dosegli zastavljen cilj, doseči število 8500 pripadnikov SV.  

Slika 5.3 Predvideno in dejansko število pripadnikov in sigmuidna krivulja  

 
Vir: po podatkih Bolko 2008.  

Glede na dejstvo, da je v trendu razvoja dejanskega števila pripadnikov že 

upoštevan pretok kadra, bi bil ta cilj dokaj realen ob upoštevanju, da bi z domiselnimi 

promocijskimi aktivnostmi in ustreznim bonitetnim statusom pripadnika SV pridobili 

večji delež mladih med 18. in 25. letom, ki predstavljajo ciljno generacijo za zaposlitev 

v SV, ne pa, da se SV kaže kot organizacija, ki zagotavlja socialno varnost iz 

gospodarstva odpuščenih delavcev. Po vsej verjetnosti bo napovedano obdobje recesije 

in posledičnih odpuščanj delavcev iz gospodarskih dejavnosti nekoliko omililo nastalo 

situacijo, vendar je v danem trenutku načrtovano ciljno stanje 8500 pripadnikov SV 

nedosegljivo. Poleg tega bi bil potreben razmislek v smeri znižanja pogoja izobrazbe in 

tako omogočiti zaposlitev v SV tudi za mlade z II. in III. stopnjo izobrazbe, ki zaradi 
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različnih vzrokov, na primer finančni položaj staršev in podobno, ne dosegajo 

zdajšnjega kriterija IV. stopnje, bi pa bili v marsikaterem pogledu sposobnejši in 

spretnejši kot določeni posamezniki z doseženim kriterijem.  
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6 SKLEP 

Nepravočasna odzivnost SV na pomanjkanje kadra v preteklih letih se močno 

kaže že danes, še bolj pa se bo v prihodnosti, zaradi neizvedene prenove kadrovske 

funkcije v preteklosti. To lahko analiziramo s pomočjo temeljnih zakonitosti in 

značilnosti sigmuidne krivulje, ki nam narekujejo, kdaj in kako bi morali pristopiti h 

kadrovski problematiki. 

Kadrovska strategija mora nujno izhajati iz poslovne in korporacijske strategije 

organizacije. Vsebuje glavne cilje glede kadrov, ki jih mora organizacija imeti na 

voljo za uresničevanje svoje strategije, in opredelitve načinov, kako bo prišla do 

kadrov, ki morebiti manjkajo. V okviru te strategije je še posebej pomemben tisti 

njen del, ki se nanaša na potrebne managerje in visoko strokovne kadre (Možina 

2002, 45-46). 

Poleg tega pa se moramo zavedati, da predstavlja kadrovski vir najpomembnejši 

kapital SV, učinkovito ravnanje s kadri je ključ do uspeha. Uspeh vojske je 

zagotovljen, če so cilji posameznikov ter skupni cilji vojske usklajeni oziroma če se 

spremembe in dejavnosti vodijo tako, da je mogoče zagotavljanje obeh ravni ciljev. 

Odlični dosežki so v največji meri odvisni od organizacijske kulture in vrednot, 

vzdušja v vojski ter mesta, vloge in načina ravnanja vodilnih. Kadrovsko 

popolnjevanje SV obsega sistem planiranja, ukrepov, aktivnosti in pogojev, ki 

zagotavljajo kadrovske vire za poklicno vojsko, dopolnjeno z rezervno sestavo. 

Sistem zajema promocijo vojaškega poklica in novačenje, kadrovske postopke 

zaposlitve ter selekcijo kadra (Furlan idr. 2006, 31). 

Temeljni princip, na katerem sloni razvoj kadrovskega vira v vojski, je karierni 

razvoj in napredovanje posameznika. Posameznik ima ob izpolnjevanju nekaterih 

temeljnih pogojev, predvsem z odnosom do dela ter doseženimi rezultati, vpliv na 

lastni karierni razvoj in napredovanje. Karierni razvoj posameznika podpirajo 

službeno ocenjevanje, delovne izkušnje ter vključevanje v vojaško izobraževanje in 

usposabljanje (Furlan idr. 2006, 31). 

Vedno večja interakcija z okoljem, zaradi sprememb vrednot družbe in odnosa 

do njega, sproža nove naloge vojske, spreminja se odnos javnosti do vojske, odnos 

med mediji in vojsko, delež žensk v vojski, vloga družine itd. Po drugi strani pa se z 

globalizacijo gospodarstva organizacije spoprijemajo z vedno večjim številom 

tekmecev, kar pa vodi do potrebe po spremembah, da se ohrani konkurenčnost. Pri 

tem ni izjema niti SV, kajti mnenja sem, da je SV z načrtovano kadrovsko strategijo, 

med drugim s pomočjo medijev javnega obveščanja, skoraj dosegala leta 2003 

predvideno število pripadnikov. Medijska prisotnost pripadnikov SV v javnosti je 

predstavljala in promovirala organizacijo in posledično pripomogla k pridobivanju 

novega kadra, ki na našem relativno majhnem trgu delovne sile kaže, kako moramo 
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biti previdni pri načrtovanju, kajti pomen kadrov se skozi zgodovino spreminja in v 

današnjem času predstavlja enega ključnih dejavnikov uspešnosti vsake 

organizacije. Leto 2003 je predstavljalo nekakšno »lovoriko«, na kateri so kadroviki 

zaspali, in ciljno stanje se kaže kot nedosežen rezultat. Na osnovi analiziranih 

podatkov v nalogi kaže sigmuidna krivulja svoj vzpon od druge polovice leta 2003 

pa vse do maksimuma v drugi polovici leta 2005. Temu sledi padec, ki pa je bil 

dejansko manjši, vendar s prehodom v teme krivulje pridemo v t. i. »razgledno 

točko«, ki nas opozarja na potrebo po spreminjanju obstoječega stanja, zato je treba 

v vsakem primeru predvideti padec, še preden do njega v resnici pride. Razgledna 

točka predstavlja tisti trenutek, ko je treba izvesti drugačen načrt in pričeti z drugo 

strategijo pridobivanja kadra. V tej točki analiziramo stanje in se odločimo za 

nadaljevanje po spremenjeni strategiji, če želimo ohraniti nenehno rast in pogoje, da 

se krivulja ne »izčrpa«, kar se je v obravnavanem primeru zgodilo že v začetku leta 

2005, ko bi bil proces zagotavljanja kadrovskih virov potreben prve prenove. 

Ponovna preučitev situacije in vnos določenih novitet in bonitet za prihajajoči kader 

pa bi bila ob koncu leta 2006. 

Na tej osnovi lahko sklepamo, da bi ob ustreznih korektivnih ukrepih dosegli 

zastavljen cilj, to je doseči število 8500 pripadnikov SV. V trendu razvoja 

obravnavanega primera bi mogoče samo z domiselnimi promocijskimi aktivnostmi 

in ustreznim bonitetnim statusom pripadnika SV pridobili večji delež mladih med 

18. in 25. letom, ki predstavljajo ciljno generacijo za zaposlitev v SV, ne pa, da se 

SV kaže kot organizacija, ki zagotavlja socialno varnost iz gospodarstva odpuščenih 

delavcev. Po vsej verjetnosti bo napovedano obdobje recesije in posledičnih 

odpuščanj delavcev iz gospodarskih dejavnosti takšno stanje še povečalo. 

Posledično bo nekoliko omiljena situacija z zagotavljanjem kadra, vendar je v 

danem trenutku načrtovano ciljno stanje 8500 pripadnikov SV nedosegljivo. Poleg 

tega bi bilo treba razmisliti o znižanju stopnje izobrazbe kot pogoju za zaposlitev v 

SV. 

Na osnovi omenjenih dejstev in omejitev potrjujem zastavljeno tezo 
diplomskega dela.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Povezava med kariernim modelom vojaka, izobraževanjem in 

usposabljanjem ter razporejanjem zaposlenih 

Priloga 2 Povezava med kariernim modelom podčastnika, izobraževanjem in 

usposabljanjem ter razporejanjem zaposlenih 

Priloga 3 Povezava med kariernim modelom častnika, izobraževanjem in 

usposabljanjem ter razporejanjem zaposlenih 
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