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POVZETEK  

Z vstopom v zvezo NATO in uvedbo profesionalne vojske je nastala potreba po 

bistveno boljših pogojih dela, kot smo jih imeli še leta 2003. Namen naloge je bil 

analizirati stanje športne infrastrukture pred letom 2003 in konec leta 2009 ter ugotoviti 

razlike in vpliv drugačne organiziranosti na usposobljenost zaposlenih. Analiza 

obstoječih dokumentov in anketiranja pripadnikov dveh bataljonov, ki delata v zelo 

različnih pogojih, je pokazala, da boljši pogoji za kondicijsko vadbo, ki omogočajo 

gibalne aktivnosti tudi v slabih vremenskih pogojih, vplivajo na boljšo motiviranost za 

kondicijsko vadbo, ta je s tem bolj pogosta, enota pa je bolj usposobljena. To nam 

narekuje ustvariti podobne pogoje za delo povsod tam, kjer jih še ni.    

Ključne besede: slovenska vojska, infrastruktura, šport, usposobljenost, fizična 

pripravljenost, analiza stanja, pogoji.   

SUMMARY  

With the joining of the Slovenian Armed Forces to the NATO and establishing the 

professional armed forces, a need for having significantly better working conditions in 

regard to those we had in the year of 2003, occurred. The aim of the research project 

was to analyze the sport's infrastructure before the year of 2003 and at the end of 2009. 

Our task was also to establish the influence of different working conditions to an 

efficiency of employees. The analysis of the documents and the inquiry into the opinion 

of the employees of two battalions working in the different working conditions 

indicated that better conditions for physical fitness activities influence on motivation for 

physical fitness and through this to more often activities and soldiers' efficiency. The 

results are giving us the task to establish similar working conditions in all the other 

Slovenian barracks.     

Key words: slovenian army,  infrastructure, sport, efficiency, physical fitness, situation 

analysis, conditions.   
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1 UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA  

Cilj Slovenske vojske je doseči ustrezno usposobljenost za opravljanje del in nalog, 

ki so ji zaupane tako v mirnodobnem kot v vojnem času. Pri doseganju zastavljenih 

ciljev opravljajo poveljujoči na vseh ravneh vodenja (višji, srednji in nižji management) 

zelo pomembne naloge. Po teoriji Maaka in Plessa (2006, 33–39) so vodje pri delu 

postavljeni v zelo različne vloge:  

– vodja kot »služabnik« mora biti pozoren, odgovoren in kompetenten, skrbi za 

potrebe zaposlenih, za njihovo dobro počutje in za dobre odnose z zunanjim 

okoljem;  

– vodja kot »skrbnik« usmerja organizacijo v kompleksnem, nevarnem in 

konfliktnem svetu, posebej kadar se posluje v mednarodnem okolju različnih 

kultur;  

– vodja kot »trener« usklajuje in motivira podrejene iz različnih kulturnih okolij, 

da delajo skupaj, sodelujejo, odkrito komunicirajo in pomaga pri reševanju 

konfliktov. Podrejenim daje jasna navodila in povratne informacije; 

– vodja kot »agent za spremembe« je odgovoren za predlaganje sprememb, kadar 

je to potrebno. To mora narediti na odgovoren način, to je z ustvarjanjem 

primerne vizije, pridobivanjem ljudi, izgrajevanjem pripadnosti novemu 

projektu. Odgovoren voditelj mora biti prilagodljiv, toleranten, sposoben 

poenostaviti kompleksne zadeve, zmanjševati negotovost in bojazen pri 

podrejenih; 

– vodja kot »arhitekt« ustvarja celostno kulturo, spodbudno delovno okolje, ki 

omogoča kreativno delo. Zaposlenim mora ustvariti sprejemljiv sistem vrednot, 

procesov in pravil; 

– vodja kot »pripovedovalec zgodb« poda abstraktne primere norm in pravil na 

enostaven način. 

Maak in Pless (2006, 44–50) poudarjata, da se morajo vse te vloge odražati v eni 

osebi. Odgovorno vodenje pomeni izgrajevanje zaupanja vrednega delovnega okolja in 

odnosov z izpolnjevanjem omenjenih vlog, ki jih voditelj ima. Na doseganje ciljev 

Slovenske vojske poleg voditeljskih sposobnosti poveljujočih, v veliki meri vpliva tudi 

organizacijska klima v poveljstvih in enotah. Z drugimi besedami bi jo imenovali 

delovno okolje, v katerem zaposleni radi delajo (Tracy 2000, 163). Klima učinkuje na 

motivacijo in s tem na aktivnosti ljudi. Musek (1997, 130) o motivaciji pravi naslednje: 

»Motivi spravljajo 'v tek' vso našo osebnost, vse naše delovanje.« Naše razmišljanje o 

vodenju podkrepljuje tudi definicija vodenja, ki jo je Northouse (2007, 3) oblikoval 

tako: »Vodenje je proces, kjer posameznik vpliva na skupino, da ta doseže skupni cilj.« 
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Skupni cilj Slovenske vojske je usposobljenost za izpolnjevanje poslanstva. V ta namen 

izvajamo različna usposabljanja, uspešnost pa je vsekakor povezana tudi z materialnimi 

pogoji, to je z infrastrukturo in opremo, ki ju uporabljamo:  

− splošno kondicijsko usposabljanje nam zagotavlja ustrezno osnovno gibalno 

usposobljenost in s tem osnovo za nadgradnjo specialne in strelske 

usposobljenosti;  

− specialna usposabljanja zagotavljajo ustrezno usposobljenost poveljstev in enot 

Slovenske vojske (PE SV) glede na njihove osnovne naloge in namembnost; 

− strelska usposabljanja nam zagotavljajo ustrezno strelsko usposobljenost in s 

tem učinkovitost enote v boju. 

Vojska je z vidika svoje dejavnosti specifična organizacija glede potreb po gibalni 

usposobljenosti. Vojske so od antične zgodovine posvečale izredno pozornost telesni 

pripravljenosti (Kragelj 2002, 7–11). Enakega mnenja so sodobni ameriški vojaški 

teoretiki in zgodovinarji, ki se strinjajo o ohranjanju pomena fizične usposobljenosti 

tudi v modernem tehnološkem okolju bojevanja. Tako Strong (1999) navaja: »Kljub 

temu da je tehnologija spremenila naravo konfliktov v sedanjosti, fizična usposobljenost 

vsakega pripadnika ostaja pomembna komponenta učinkovitosti oboroženih sil.« Tudi 

Nash (1972) pravi: »Uspeh in splošna učinkovitost vsake vojaške organizacije sta v 

veliki meri odvisna od fizične usposobljenosti, vzdržljivosti in stanja vsake posamezne 

enote, iz katerih je sestavljena.«  

1.1 Opredelitev problema 

Problem naloge je ugotoviti povezanost usposobljenosti Slovenske vojske (SV) z 

infrastrukturo, ki jo uporabljamo. Usposobljenost je ključnega pomena pri izpolnjevanju 

poslanstva, ki ga Slovenska vojska opravlja v okviru sil zavezništva in znotraj meja 

Slovenije. Zaradi infrastrukture so usposabljanja bolj pestra in bolj podobna realnim 

situacijam, zato je pomembno, da se na tem področju približamo mednarodnemu 

standardu, ki prinaša tudi višjo kvaliteto dela in s tem tudi usposobljenost.   

1.2 Predmet, namen, cilji in hipoteze 

1.2.1 Predmet naloge  

Predmet naloge je stanje športne infrastrukture Slovenske vojske in njen vpliv na 

usposobljenost. Vso infrastrukturo, ki jo je uporabljala Jugoslovanska ljudska armada, 

smo nasledili in jo uporabljamo še sedaj. Dokler smo bili naborniška vojska in so se 

naborniki menjavali vsakega pol leta, je ta infrastruktura zadostovala. S prehodom v 

profesionalno vojsko so se naloge v okviru poslanstva po zahtevnosti stopnjevale. Tudi 

kader, ki je sedaj po pogodbi zaposlen najmanj pet let, se ne more usposabljati ves čas v 
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infrastrukturno skromnih pogojih. To dostikrat pomeni monotonost, ki ubija motivacijo 

in moralo, zato se odgovorni za športno področje trudimo pogoje dela izboljšati.     

1.2.2 Namen naloge  

Namen naloge je ugotoviti, kakšno je bilo stanje športne infrastrukture leta 1991, ko 

jo je Slovenska vojska nasledila od Jugoslovanske ljudske armade. Naslednji korak 

ugotavljanja stanja infrastrukture bo segel v čas naborniške vojske, zadnji pa v leto 

2009. Stanja bomo primerjali med seboj in ugotovili, kakšen je trenutni razkorak od 

želenega stanja. Pripravili bomo predlog, ki bi lahko zajel najnujnejše potrebe 

kondicijskega usposabljanja in veščin, ki jih za potrebe celotne usposobljenosti vojaka 

lahko prispeva športno področje.   

1.2.3 Cilj naloge  

Cilj naloge je sistematično analizirati in prikazati stanje: 

– športne infrastrukture in 

– gibalne usposobljenosti. 

Pri analizi stanja športne infrastrukture si bom pomagal z dokumenti, ki smo jih 

športni pedagogi izdelali pri projektu Profesionalna vojska s športnega področja. Pri 

analizi gibalne usposobljenosti bom uporabil podatke analiz preverjanja gibalnih 

sposobnosti in ankete, ki sem jo opravil v dveh bataljonih (skupinah) Slovenske vojske.  

1.2.4 Hipoteze 

Ustrezna športna infrastruktura po mojem mnenju motivira ljudi k gibalni 

aktivnosti. Omogoča tudi vadbo v slabših vremenskih pogojih. Brez redne gibalne 

aktivnosti je zelo težko biti ustrezno gibalno usposobljen. Pri prijavi dispozicije sem si 

zadal, da bom testiral hipoteze. 

H1: Ustrezni športni objekti vplivajo na pogostost kondicijske vadbe pripadnikov 

Slovenske vojske.  

H2: Kondicijska vadba je predpogoj za boljšo gibalno usposobljenost.  

H3: Ustrezni športni objekti torej vplivajo na boljšo gibalno usposobljenost.    

Ob izvedbi raziskave, pridobitvi podatkov in njihovi analizi pa sem ugotovil, da so 

hipoteze postavljene preohlapno, zato sem jih za namen te naloge drugače oblikoval. S 

tem naloga ni izgubila prvotnega namena. V nalogi bom zato potrdil oziroma ovrgel 

hipoteze. 

 H1: Skupina 1 pogosteje izvaja kondicijsko vadbo kot skupina 2 zaradi 

ustreznejših športnih objektov.  
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H2: Pogostost kondicijske vadbe vpliva na boljšo gibalno usposobljenost. 

H3: Skupina 1 je na preverjanju gibalnih sposobnosti v letu 2009 dosegla boljše 

rezultate kot skupina 2. 
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2 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA USPOSOBLJENOST SLOVENSKE 

VOJSKE 

2.1 Stanje športne infrastrukture 

Organizacija je uspešna, če v skladu s pričakovanji vplivnih udeležencev 

učinkovito in kakovostno dosega cilje, ki so ji jih postavili. Uspešnega delovanja ni brez 

načrtovanja in snovanja – tako ciljev kot doseganja teh ciljev. Cilj Slovenske vojske 

(SV) je doseganje ustrezne usposobljenosti za uresničevanje poslanstva in iz njega 

izhajajočih nalog. V tem delu je strategija skupno ime za doseganje ciljev. Skupno ime 

za cilje in za doseganje ciljev je politika organizacije. Smoter ali cilj je namera, ki 

zahteva udejanjanje – strategijo. Strategija obsega dejavnosti za doseganje ciljev, 

urejenost za doseganje ciljev in sredstva za doseganje ciljev organizacije (Tavčar in 

Zabukovec 2008, 81). Za izvajanje svoje dejavnosti potrebuje organizacija materialna in 

nematerialna sredstva. O sredstvih piše Tavčar (2005, 246) naslednje: »Materialna 

sredstva so denar, energija, sestavni deli, izdelki, naprave, oprema, stavbe, zemljišča 

itd.; nematerialna sredstva so fizično in umsko delo ljudi, znanje, pravice, okolje, 

uglednost in še kaj.«  

Brez ustreznih sredstev, v našem primeru infrastrukture in opreme, je usposabljanja 

zelo težko izvajati oziroma so zelo monotona. Infrastruktura je bila v času skupne 

Jugoslavije in naborniške vojske – do leta 2003 – zelo skromna. Z vstopom Slovenije v 

zvezo Nato so se na področju izgrajevanja infrastrukture in opremljanja Slovenske 

vojske začeli dogajati kvalitetnejši premiki, kar je izredno pomembno za izvajanje vseh 

vrst usposabljanj in usposobljenost Slovenske vojske.   

2.1.1 Zunanji in pokriti športni objekti SV v obdobju do leta 2003 

V času skupne Jugoslavije so bile vojašnice Jugoslovanske ljudske armade 

opremljene le z zunanjimi športnimi objekti. V večini vojašnic so standard 

opremljenosti predstavljali (Savezni sekretariat za narodnu obranu 1981, 1986) 

naslednji športni objekti: 

– asfaltna igrišča za mali nogomet, košarko in odbojko; 

– stadioni s tekaškimi stezami (na podlagi iz tenisita ali asfalta), skakališča za 

skok v daljino in gimnastična orodja na prostem v večjih vojašnicah;  

– pehotne ovire, vertikalne vrvi za plezanje;  

– nekaj igrišč za tenis in balinišč v vojašnicah, ki niso bile namenjene pehoti. 

Pokritih športnih objektov (športnih dvoran oziroma telovadnic) za vadbo v slabih 

vremenskih pogojih v tem času ni bilo. Obstajala so le strelišča za zračno puško. 

Nekatere večje vojašnice so imele dvorane za ogled filmov in izvedbo proslav. Takšne 

pogoje dela smo prevzeli od Jugoslovanske ljudske armade (JLA).  
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V času od osamosvojitve do leta 2003 smo v Vojašnici Franc Rozman Stane 

izdelali taktično stezo, po vojašnicah pa obnavljali pehotne ovire.  

2.1.2 Zunanji in pokriti objekti SV v obdobju od leta 2004 do konca leta 2009 

Tabela 2.1 Pregled športnih objektov SV v času od leta 1991 do leta 2009 

Infrastruktura slovenske vojske  

– razvojno od osamosvojitve do konca leta 2009 

Število objektov 

1991 2003 2009 

Strelišče za zračno puško 9 9 9 

Tekaška steza 0 0 5 

Igrišča za odbojko, košarko, mali nogomet na asfaltni 
podlagi 

16 16 16 

Igrišče za odbojko na mivki 0 0 6 

Taktična steza 0 1 1 

Pehotne ovire 14 14 14 

Športna dvorana – telovadnica 0 0 2 

Voditeljske ovire1 0 0 1 

Strelišče za osebno in pehotno orožje v vojašnici 3 3 3 

Fitnes 0 0 34 

Stadion, skakališče in gimnastična orodja 8 8 8 

NOPTEL – trenažer za individualno streljanje s pehotnim 
orožjem  

0 0 6 

Smučišče, tekaške proge za tek na smučeh, strelišče za 
streljanje z malokalibrsko puško 

1 1 1 

Teniško igrišče 3 3 3 

Ovire CISM,2 ki jih uporablja večina držav članic Nata 0 0 1 

Vir: Generalštaba SV (2000, 1–11) in Poveljstvo sil (2007, 1–11).  

V obdobju od leta 2004 do leta 2009 so v vojašnicah po zaslugi projekta 

Profesionalna vojska (PROVOJ3) potekale naslednje dejavnosti (Generalštab SV 2009): 

                                                 
1 Voditeljske ovire so skonstruirane tako, da silijo udeležence k sodelovanju, ker jih 

posamično ni mogoče premagovati. 
2 CISM je okrajšava za francoske besede: Conseil International du Sport Militaire, 

oziroma angleške: International Military Sports Council, to je Mednarodno združenje za 
vojaški šport (Zechner in Vanmeerbeek 2008, 19).  

3 PROVOJ je projekt, ki ga je ustanovilo Ministrstvo za obrambo leta 2003 z namenom 
izboljšati pogoje dela na vseh področjih delovanja SV. Prvi del projekta je bil zaključen leta 
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– začele so se urejati tekaške steze, večinoma peščene, kjer ni bilo stadionov;  

– začele so se opremljati vojašnice s fitnesi, postavili smo 23 velikih in 11 malih 

fitnesov; 

– zgradili sta se ena športna dvorana in ena telovadnica;  

– izdelale so se voditeljske ovire;  

– uredila so se igrišča za odbojko na mivki;  

– postavili so se trenažerji NOPTEL za individualno streljanje s pehotnim 

orožjem; 

– zgradile so se ovire CISM, to je pehotne ovire, ki jih uporablja večina držav 

članic Nata; 

– strelišče Mlake se je preuredilo v sodobno strelišče;  

– Biatlonski center Pokljuka se je preuredil v sodoben športni objekt. 

V tabeli 2.1, ki črpa podatke iz dokumentov Generalštaba iz leta 2000 in Poveljstva 

sil iz leta 2007c »Katalog objektov, namenjenih vojaškemu usposabljanju Slovenske 

vojske«, lahko razberete podatke o številu športnih objektov in o razvoju infrastrukture 

na tem področju. Strelišča sicer niso športni objekti, vendar je strelstvo športna panoga, 

ki je zelo pomembna za obrambni sistem, zato jih obravnavam v analizi. Kot lahko 

opazite, je bil od leta 2004 do konca leta 2008 storjen ogromen korak k izboljšanju 

infrastrukture Slovenske vojske. Leta 2009 in 2010 je gospodarska kriza zelo zavrla 

nadaljnji razvoj, kar se bo poznalo še nekaj časa. Finančne primanjkljaje drugih 

ministrskih resorjev vlada pokriva tudi iz finančnih sredstev obrambnega resorja.    

2.1.3 Strelišča in vadišča SV 

Gregor (2007) navaja, da so vojaška strelišča svojemu namenu služila že nekdanji 

Jugoslovanski ljudski armadi in še prej vojski Kraljevine Jugoslavije ali Italije. Po letu 

1991 je vsa vojaška vadišča, strelišča in strelsko infrastrukturo, ki so ostali na ozemlju 

Republike Slovenije, prevzela Slovenska vojska in jih uporabljala naprej. Obstajajo še 

druga strelišča, kot so lovska, policijska in civilna, ki pa so prvenstveno namenjena za 

športna strelska tekmovanja in ljubiteljska streljanja iz kratkocevnega orožja v posesti 

državljanov – zato jih na tem mestu ne omenjam. 

Kot lahko razberete iz Kataloga objektov, namenjenih vojaškemu usposabljanju 

(Poveljstvo sil 2007c), imamo za potrebe strelskih usposabljanj Slovenske vojske 

strelišča za osebno in pehotno oborožitev le v okviru treh vojašnic Slovenske vojske: 

Cerklje, Novo mesto in Škrilj. To pomeni, da se lahko zaposleni teh vojašnic dokaj 

pogosto in z majhno izgubo časa strelsko usposabljajo. Stalna sestava Slovenske vojske 

še štirih vojašnic (Postojna, Kranj, Bohinjska Bela in Vipava) ima še dokaj ugodne 

                                                                                                                                               

2004. Ker rezultati še niso bili dovolj dobri, je bil projekt ponovno aktiviran leta 2006 in 
zaključen leta 2007. 
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pogoje, saj so strelišča od njihove lokacije oddaljena od 10 do 20 minut vožnje, vsi 

ostali pa za prevoz in strelsko usposabljanje porabijo bistveno več časa, večinoma ves 

delovni dan. Iz števila izdanih ukazov je moč sklepati, da je strelskih usposabljanj 

razmeroma malo, kar najbrž vpliva tudi na strelsko usposobljenost. 

Za kaj je posamezna strelišča mogoče uporabljati, si lahko preberemo v naslednjih 

alinejah (Poveljstvo sil 2007c): 

1. Osrednje strelišče Poček: ročna bomba, tankovski topovi, samohodna orožja, 

netrzajni topovi, minometi do 120 mm, havbice, rakete, mitraljezi, helikopterji, 

zračna obramba. 

2. Strelišče Bač: pehotna orožja do kalibra 20 mm, oklepna orožja, artilerijska 

orožja, protitankovski izstrelki. 

3. Strelišče Bloška polica: avtomatsko strelišče, oddelčna in vodna bojna 

streljanja, za pehotno oborožitev, streljanje z bombometi. 

4. Strelišče Mačkovec pri Bohinjski Beli, sektor B: pehotna oborožitev do 12,7 

mm, protioklepna sredstva, minometi do 120 mm. 

5. Strelišče Mlake – najbolj moderno strelišče, prenovljeno leta 2008: ročna 

bomba, osebno in pehotno orožje na zaporedni številki 1, orožja podpore, 

protioklepna sredstva. 

6. Crngrob pri Kranju in Apače pri Ptuju: pehotna oborožitev do 7,9 mm na 

razdaljah do 600 m, v Apačah tudi ročna bomba. 

7. Škrilj, Novo mesto, Cerklje: pehotna oborožitev na razdaljah do 200 m.   

Strelišča so namenjena vsem vrstam streljanja, ki jih potrebuje Slovenska vojska za 

potrebe usposabljanj. Ladja se strelsko usposablja v mednarodnih vodah, zračna 

obramba se z lažjimi protiletalskimi orožji usposablja na Počku, zračna obramba z 

močnejšo oborožitvijo Roland, pa se usposablja na Kreti v Grčiji. Glede ustreznosti 

samih strelišč pa si lahko več preberete v naslednjih odstavkih. 

Gregor (2007, 9–10) je mnenja, da vojaška strelišča za pehotno oborožitev 

zagotavljajo zgolj osnovne pogoje za streljanje z lahko pehotno oborožitvijo, kot so 

pripravljalna streljanja na nepremične tarče na določenih razdaljah. Posamična bojna 

streljanja so omejena zgolj na enostavnejše pogoje zaradi dotrajanosti, zastarelosti in 

neurejene infrastrukture. Manjša izjema je samo strelišče Bloška Polica, ki ima tri 

delujoče podsisteme za poševno premikajoče se tarče na dolžini 50 m. Tako se te 

veščine urijo predvsem teoretično in na vajah z manevrskim strelivom. Praktično 

urjenje, ki poteka na obstoječih in še delujočih trenažerjih, je pomanjkljivo. Na vseh 

vojaških streliščih ni pogojev za streljanje z bližine za potrebe bojnega usposabljanja 

posameznika, skupine in taktičnih skupin za protiteroristični boj oziroma bližinska 

bojna streljanja, kar je v sodobnih oblikah bojevanja ena od pomembnejših veščin za 

delovanje v urbanem okolju, ki zahteva specifično urjenje. Za vojaška strelišča, ki so 
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namenjena oborožitvenim sistemom posameznika in skupine, je značilno, da so bila 

idejno zasnovana, projektirana in posebej namensko zgrajena po kriterijih in konceptih 

uporabe pehotnih oborožitvenih sistemov pred letom 1990. Lokacije so bile dobro 

izbrane glede na topografijo terena in glede na takratno doktrino razvoja in uporabe 

vojaških sil, danes pa ne ustrezajo uporabniškim zahtevam. Druga strelišča pa tudi 

lokacijsko ne ustrezajo in izgubljajo svoj namen.  

Za strelišča za težko pehotno oborožitev in za druge oborožitvene sisteme večjega 

kalibra (Gregor 2007, 11–12) je značilno, da so bile lokacije dobro izbrane glede na 

ustrezno topografijo terena. Dobro so bila izbrana tudi glede učinka streliva na cilju in 

glede na uporabni domet oborožitvenih sistemov večjih kalibrov, ki so bili v uporabi 

pred letom 1990. Danes, razen dobre lokacijske umestitve, omenjena strelišča ne 

ustrezajo sodobnim taktičnim zahtevam tako glede urejenosti položajev, s katerih se 

deluje, kot tudi s postavitvijo in razmestitvijo različnih realnih ciljev. Prav tako je 

Gregor mnenja, da so simulacijski sistemi v procesu usposabljanja v enotah Slovenske 

vojske še relativno slabo zastopani, trenažni sistemi pa v proces usposabljanja niso 

vključeni v zadostni meri. Predvsem so v uporabi sistemi za podporo strelcev pehotnih 

enot. Upoštevajoč cene streliva in obrabo orožja pri bojnem streljanju z ostrim strelivom 

na eni strani ter racionalizacijo časa, človeških virov, razbremenitev strelišč, zmanjšanje 

prevoznih stroškov, povečanje varnosti ter možnosti urjenja taktičnih postopkov pri 

uporabi simulacijskih sistemov na drugi strani, bi se nabava simulacijskih in trenažnih 

sistemov dolgoročno hitro povrnila, saj bi se stroški usposabljanja s tem bistveno 

znižali. 

Poleg strelišč ima Slovenska vojska tudi vadišča (Poveljstvo sil 2007c), ki so 

namenjena usposabljanjem s področja specialnih znanj in veščin: 1) Dovjež in Primoži: 

poligona za dresuro in urjenje vojaških psov; 2) Strmca pri Zaplani: taktično urjenje s 

področja zvez; 3) Vojašnica Novo mesto: taktično urjenje enot protizračne obrambe; 4) 

Pokljuka: taktično urjenje iz bojevanja v gorah, izvidništva in smučanja; 5) Vojašnica 

Ivan Cankar Vrhnika: bližinski protioklepni boj; 6) Vojašnica 26. oktober Vrhnika: 

poligon za premagovanje gorečih ovir; 7) Vadišče Mlake: vžig šolskih 

minskoeksplozivnih sredstev; 8) Vadišče Mačkovec pri Bohinjski Beli, sektor A: 

poligon za premagovanje gorečih in vodnih ovir, vadišče za inženirijsko opremo; 9) 

Osrednje vadišče Poček: izdelava počasi gorečih vžigalnikov, vžig eksploziva ter 

rušenje elementov in materialov, izvajanje bližinskega protioklepnega boja, 

usposabljanje voznikov za terensko vožnjo z vozili na kolesih, usposabljanje enot v 

postopkih radiološke, kemične in biološke obrambe; 10) morski poligoni za plovila: 

usposabljanje posadk na plovilih SV; 11) taktična steza v Vojašnici Franc Rozman 

Stane v Ljubljani: namenjena je izpopolnjevanju taktičnih aktivnosti pehotnega vojaka, 

oddelka in voda; 12) voditeljske ovire v Vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani: 
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namenjene so izvajanju postopkov in nalog voditeljstva ter usklajenosti delovanja 

skupin ter ustvarjanja timov. 

2.2 Pomen usposabljanj Slovenske vojske in za to potrebni pogoji 

Pripadniki Slovenske vojske izvajajo tri glavne vrste usposabljanj:  

– splošno ali kondicijsko usposabljanje; 

– specialna usposabljanja; 

– strelska usposabljanja. 

Vse tri vrste usposabljanj so pomembne. V nadaljevanju bom predstavil vse, 

podrobneje pa bom obravnaval le gibalno usposobljenost.  

2.2.1 Splošno ali kondicijsko usposabljanje 

V priročniku Ministrstva za obrambo (2001, 6) lahko o gibalnih sposobnostih in 

usposobljenosti preberete naslednje:  

Gibalne sposobnosti posameznika in enote so eden temeljnih elementov bojne 

pripravljenosti in dobivajo pri usposabljanju vsake sodobne vojske čedalje večji pomen. 

Način življenja se bistveno spreminja, ravno tako se spreminjajo sposobnosti tako 

posameznika, kot vse družbe. Šport prevzema čedalje pomembnejšo vlogo pri razvijanju in 

ohranjanju gibalnih sposobnosti sodobnega človeka.  

Gibalna usposobljenost je ena glavnih komponent v preprečevanju globalnega 

naraščanja kroničnih bolezni svetovne populacije, v katero spada tudi sodobni vojak. 

Dosežemo jo z redno gibalno aktivnostjo oziroma kondicijskim usposabljanjem. Pod 

redno gibalno aktivnostjo smatramo vsaj tri do petkrat tedensko vadbo. Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) v Globalni strategiji o prehrani, gibalni aktivnosti in 

zdravju iz leta 2004 priporoča vsaj 30 minut zmerne aktivnosti dnevno (Velepec 2005, 

5). Profesor in trener fitnesa Miro Šinkovec priporoča tri do petkrat tedensko vadbo in 

aktivnost v trajanju 60 minut dnevno – fitnes vadba z ogrevanjem, vadbo moči in 

aerobno vadbo (Šinkovec 2010). Predstojnik katedre za atletiko na Fakulteti za šport 

doktor Branko Škof pa priporoča za začetnike vadbo trikrat tedensko v trajanju 30 

minut dnevno. V nadaljevanju pa pove (Škof 2010):  

Aktivnost trikrat na teden ni dovolj. Kombinirajte vašo tekaško vadbo s 

planinarjenjem (hojo v klanec), kolesarjenjem, veslanjem, aerobiko, vadbo moči in drugimi 

športnimi ali telesnimi aktivnostmi. Danes številni znanstveniki ugotavljajo, da je za 

pozitivni vpliv na vitalnost človeka in njegovo zdravje potrebna dnevna telesna aktivnost. 

V harvardski študiji (Paffenbarger; Acta Med Scand, 1986) so ugotovili, da so imeli ljudje 

v zrelih letih, ki so v športni dejavnosti čez teden porabili več kot 2000 kcal, značilno manj 

zdravstvenih težav kot manj aktivni. Takšna energijska poraba na primer pomeni okrog 30 

km teka ali 80 km kolesarjenja po ravnini, 6 ur igranja tenisa itd.  
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Po treh mesecih naj bi količino vadbe povečali in pri tem »poslušali svoje telo«, kar 

pomeni, da se je treba ravnati po svojem počutju: kadar smo utrujeni, tečemo oziroma se 

gibljemo počasi, kadar se počutimo dobro, je naše gibanje lahko hitrejše (Škof 2010). 

Na tej točki lahko iz lastnih izkušenj potrdim, da ima bolj pogosta, to je pet do šestkrat 

tedenska, in krajša vadba po trajanju, tj. vsaj 30 minut dnevno, zelo pozitiven vpliv na 

zdravje. Taka vadba nas dnevno sprošča in nam pomaga v boju proti stresu, vrača 

energijo, izgubljeno na delovnem mestu ali pri miselnih aktivnostih. En dan počitka na 

teden pa je koristen za obnovo moči.    

V priročniku Ministrstva za obrambo (2001, 6) beremo, da posledice razvoja 

družbe niso samo pozitivne, ampak prinašajo tudi negativne strani: upadanje 

sposobnosti šolskih otrok, pojav bolezni sodobne družbe, kot so psihosomatična 

obolenja, povečana telesna teža, bolezni srčno-žilnega sistema, okvare hrbtenice, 

sladkorna bolezen in nenehni stresi, ki se za marsikoga končajo tragično. Zato moramo 

biti korak pred njimi, biti moramo dobro telesno in psihično pripravljeni. Izboljšati je 

treba splošno raven ozaveščanja in poti k zdravju tako pri posamezniku kot tudi pri delu 

v enotah. Novo kakovost športne ozaveščenosti posameznika in Slovenske vojske kot 

celote omogoča le pripravljenost vseh posameznikov, da sprejmejo šport oziroma 

gibanje kot vrednoto, kot element kakovosti življenja. Zavedati se moramo, da lahko s 

pomočjo gibalne aktivnosti posameznik okrepi nujne fiziološke potrebe, ki bi ga 

obvarovale tudi pred že omenjenimi pritiski sodobnega načina življenja. Prizadevati si 

moramo za višjo športno strokovno usposobljenost pripadnikov SV in jim zagotoviti 

programe športnih aktivnosti in ustrezno infrastrukturo.  

Načelne potrditve pomena športa za sodobno vojsko najdemo tako v Direktivi za 

šport v Slovenski vojski iz leta 2007 ter v US Army FM Physical Fitness Training 20-

214 iz leta 1998, ki govorita o direktnem vplivu gibalne (kondicijske) usposobljenosti na 

bojno pripravljenost vojaka in enote. Športni delavci Slovenske vojske smo se, da bi 

izboljšali stanje odzvali že pred letom 2000, ko smo v Direktivi za šport predpisali 

obvezno kondicijsko vadbo za vse pripadnike SV. Od leta 2002 je obvezna kondicijska 

vadba predpisana v obsegu do šestdeset minut dnevno v delovnem času. Predpisali smo 

tudi programe za izboljševanje in vzdrževanje omenjenega stanja. Enkrat letno 

preverjamo gibalne sposobnosti vseh pripadnikov Slovenske vojske. Za tiste, ki imajo 

zdravstvene težave, smo uvedli test hoje, saj po zatrjevanju zdravnikov lahko ta test 

opravlja 99 odstotkov populacije. Namen tega testa je bil spodbuditi čim več 

pripadnikov Slovenske vojske h gibalnim aktivnostim, če ne k drugemu, vsaj k hoji. V 

sodelovanju z delavci na kadrovskem področju smo se dogovorili, da se ocena 

preverjanja gibalnih sposobnosti vključi v službeno oceno. Ocena preverjanja gibalnih 

                                                 
4 Priročnik vojske ZDA za športno področje. 
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sposobnosti, ki jo doseže enota, pa je tudi del ocene ugotavljanja pripravljenosti, ki jo 

enkrat letno opravi komisija Generalštaba v vseh enotah Slovenske vojske. 

 S ciljem ozaveščanja pripadnikov Slovenske vojske o pomenu gibalne aktivnosti v 

boju proti boleznim sodobnega sveta in ustrezne gibalne usposobljenosti vključujemo v 

usposabljanja, ki jih imamo enkrat mesečno, tudi teme s področja kondicijske vadbe, 

pohodništva in pravilne prehrane. Na pomanjkanje primerne infrastrukture in 

opremljenosti Slovenske vojske se je Ministrstvo za obrambo odzvalo z aktiviranjem 

projekta Profesionalna vojska. Z vstopom v zvezo Nato smo namreč opazili, da 

standardi, ki jih ima Slovenska vojska na področju infrastrukture in opreme, še zdaleč 

ne ustrezajo standardom profesionalne vojske, še manj pa standardom Nata. Namen 

projekta je bil analizirati omenjeno stanje na vseh področjih delovanja in predvideti 

ukrepe za izboljšanje. Infrastruktura, ki je v uporabi za usposabljanja, mora omogočati 

razvoj vseh gibalnih sposobnosti, to je vzdržljivosti, moči, koordinacije, hitrosti, 

gibljivosti, ravnotežja in agilnosti. Samo na tak način bomo dobili vojaka, ki se bo lahko 

spopadal z vsemi izzivi bojnega polja.      

2.2.2 Specialna usposabljanja 

Specialna usposabljanja obsegajo specifične dejavnosti vsakega poveljstva in enote, 

ki izhajajo iz poslanstva in nalog Slovenske vojske. Furlan et al. (2006b, 24) v Vojaški 

doktrini opredeljujejo:  

Poslanstvo in naloge Slovenske vojske so določene z Zakonom o obrambi. Poslanstvo 

Slovenske vojske je v sodelovanju z zavezniki odvrniti vojaško agresijo na Republiko 

Slovenijo in prispevati k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja 

zavezništva.  

Glede sodelovanja v zavezništvu ima Slovenska vojska poleg ostalih naslednje 

naloge s področja usposabljanja (Maraš et al. 2008, 8):   

− izobraževati in usposabljati svoje pripadnike in enote za izpolnjevanje 

obveznosti v okviru zavezništva; 

− teme s tega področja vnesti v programe izobraževanja in usposabljanja pred 

odhodom v tujino.  

O nalogah Slovenske vojske Furlan et al. (2006b, 24–25) navajajo:  

Na podlagi poslanstva in bistvenih nalog Slovenske vojske ter načrtov uporabe 

poveljniki na vseh ravneh poveljevanja določajo poslanstva podrejenih enot in jim 

odobravajo iz poslanstev izhajajoče naloge. Z ostalimi nalogami Slovenska vojska prispeva 

k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti ter podpira državne organe in javne 

institucije pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije, kot na primer 

sodelovanje v zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih nesrečah. 
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Vse, kar Furlan et al. (2006b) navajajo v Vojaški doktrini, se tudi dela. V tujini, to 

je na mirovnih operacijah in v poveljstvih Nata, stalno sodeluje več kot 500 pripadnikov 

Slovenske vojske. Ostali se usposabljamo v Sloveniji in opravljamo naloge poslanstva 

in iz njih izhajajoče naloge. V primeru naravnih nesreč pomagamo ljudem v stiski; v 

Železnikih je Slovenska vojska pri odpravi posledic poplav pomagala z ljudmi in 

tehniko. Glede varnosti pravi Grizold (1999, 1): »Varnost je prvina obstoja in delovanja 

posameznika, družbe/države in mednarodnega sistema.« O mednarodni varnosti pa 

Grizold in Ferfila (2000, 2) dodajata: »Sodobna nacionalna varnost je vpeta v 

mednarodno okolje, kjer je odgovornost za zagotavljanje širše mednarodne varnosti 

domena ne le držav in njihovih zvez, ampak tudi celotnega mednarodnega sistema.« 

Slovenska vojska prispeva k mednarodnemu miru na mirovnih operacijah, za katere 

Jelušič (2003, 21) piše:  

Mirovne operacije so vse oblike vojaških in nevojaških aktivnosti za vzpostavitev ter 

ohranjanje miru, za katere je značilno, da imajo mednarodni mandat, ki ga ponavadi 

odobrijo mednarodne organizacije – najbolj zaželeno je, da je to Varnostni svet Združenih 

narodov. 

Glede zagotavljanja nacionalne varnosti in reševanja nacionalnih varnostnih kriz 

piše Prezelj (2005, 283) naslednje: »Za reševanje nacionalnih varnostnih kriz je 

predvsem odgovorna država s svojimi institucijami. Republika Slovenija v varnostnem 

okolju zaznava vedno več groženj lastni nacionalni varnosti, ki so predvsem nevojaške 

narave.« To pomeni, da v sedanjem času Slovenije sicer ne ogrožajo oborožene sile 

drugih držav, je pa ogrožena na vrsto drugih, nevojaških načinov. Kot državna 

institucija mora Slovenska vojska skrbeti za nacionalno varnost in delovati preventivno 

v zelo nepredvidljivem okolju, ko v svetu deluje vrsta terorističnih organizacij; te 

uporabljajo cel spekter različnih metod in tehnik, ki jih je treba pravočasno odkrivati, da 

ne pride do najhujšega.  

Neposredne naloge na terenu oziroma naloge bojnega delovanja opravljajo 

poveljstva in enote, ki jih imenujemo sile Slovenske vojske. Glede na vlogo, ki jo 

imajo, Furlan et al. (2006b, 24–25) v Vojaški doktrini te sile delijo na:  

– sile za bojevanje: pehotne, oklepne in specialne enote;  

– sile za bojno podporo: inženirske, artilerijske, mornariške in obveščevalno-

izvidniške enote, enote za radiološko-kemično-biološko obrambo, enote za 

elektronsko bojevanje, enote letalstva in vojaške policije;   

– sile za zagotovitev delovanja: logistične in zdravstvene enote, enote za zračni 

transport, letalske in mornariške baze;  

– sile za podporo poveljevanja: poveljniške enote, enote za zveze, enote za nadzor 

zračnega prostora.   
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Enote za poveljevanje se ustrezno izobražujejo in usposabljajo v izvajanju funkcij 

poveljevanja, to je načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole (Furlan et al. 2007a, 

2–2). Sile Slovenske vojske pa se usposabljajo s področja tistih znanj in veščin, ki 

zagotavljajo izvajanje njim zaupanih nalog, na osnovi katerih bodo v kriznih razmerah 

učinkovito odigrale svojo vlogo. Nekaj primerov: inženirijska usposabljanja vključujejo 

ravnanje z eksplozivnimi sredstvi, usposabljanja vojaške policije vključujejo med 

drugim tudi uporabo službenih psov, enote za delo na mednarodnih operacijah miru se 

med drugim usposabljajo tudi za delo na kontrolnih točkah…V ta namen potrebujejo 

naštete enote tudi različne poligone, vadišča in simulatorje, da jim čim bolj približajo 

situacije, v katerih bodo delovale. Vsem aktivnostim, ki jih izvajajo, so osnova 

sposobnosti, pridobljene na kondicijski vadbi. Te nadgrajujejo s specialnimi 

sposobnostmi, ki zagotavljajo učinkovito opravljanje dodeljenih, izhajajočih in 

bistvenih nalog (Command 2004, 4–14). Menim, da je dobra kondicijska pripravljenost 

izredno pomembna tudi za učinkovito delo v poveljstvu, kjer je v oporo pri vzdrževanju 

visoke stopnje zbranosti, trezne presoje, mirnosti, ustvarjalnosti, prispeva pa tudi v boju 

proti stresnim dejavnikom. Podobnega mnenja sta tudi Malus (1990, predgovor), ko 

govori o aktivnostih strelcev, in Tracy (2000, 9), ko govori o uspešnih vodilnih kadrih, 

ki delajo v kriznih situacijah. Obe omenjeni skupini delata pod velikim psihičnim 

pritiskom, to je v stresnih pogojih, ki jih lažje premagujeta z veliko mero zbranosti, 

mirnosti in dobro fizično pripravljeni. 

2.2.3 Strelska usposabljanja 

O pomenu strelstva Malus (1990, predgovor) piše, da je njegova vloga 

najpomembnejša pri krepitvi obrambne moči domovine, k čemer pripomore množičnost 

v strelskem športu. To je skladno s tistim, kar o varnosti posameznika, države, družbe in 

mednarodnega sistema govori Grizold (1999, 1). O pomenu strelskega športa Malus 

(1990, predgovor) svojo misel razvija tako: 

Strelski šport, povezan s tradicijo borbe za svobodo, ima pomembno vlogo pri 

oblikovanju močne, psihično zdrave in stabilne osebnosti, ker razvija sposobnost 

koncentracije, vztrajnosti in prisebnosti. Vse te lastnosti lahko dosežemo pri izvajanju 

sistematičnih in rednih strelskih usposabljanj.    

Strelska usposabljanja v Slovenski vojski izvajamo z različnimi orožji. Vsak 

pripadnik SV ima osebno oborožitev, za častnike in podčastnike je to pištola, za 

profesionalne vojake je to puška. Kot navaja Malus (1990, 72), je bistvo urjenja in 

usposabljanja v tem, da strelec v danem trenutku in okoliščinah zadene cilj. Da bi to 

dosegel, mora storiti marsikaj. Zato moramo strelskemu urjenju in usposabljanju že v 

miru posvetiti vso pozornost. Z orožjem se je treba podrobno seznaniti, ga pravilno 

držati, uporabljati in izvajati zapleten proces dihanja, merjenja in proženja. Vsak 
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posameznik mora znati orožje pravilno uporabljati v vseh okoliščinah in brez nevarnosti 

za sebe in okolico. Strelskih usposabljanj ne moremo izvajati kjer koli. Za to so potrebni 

posebni objekti – strelišča, ki morajo zagotavljati varnost okolici pred izstrelki in 

varnost izvedbe za uporabnike.    

Po oceni športnih pedagogov strelišč v Slovenski vojski primanjkuje, zato smo v 

projektu Profesionalna vojska podali predlog, da bi jih gradili istočasno s telovadnicami, 

v njihovih kleteh, vsaj za potrebe streljanja s pištolo, zračno in malokalibrsko puško. Za 

enostavno strelsko usposabljanje s pištolo namreč porabimo veliko preveč časa. 

Namesto pol ure na posameznika v neposredni bližini vojašnic, porabimo ves delovni 

dan, ker se moramo voziti na oddaljena strelišča. Zato strelskih usposabljanj ni veliko, 

naša izurjenost pa ni taka, kot bi morala biti. Bojne enote imajo tudi oborožitev, ki jim 

pripada po formaciji, to je glede na njim zaupane naloge. Letalske, helikopterske,5 

tankovske, artilerijske enote in naša ladja izvajajo strelska usposabljanja v Sloveniji, 

zračna obramba pa del njih izvaja v tujini. 

Skladno z izkušnjami in priporočili Malusa (1990, 219) je potrebno za držanje 

orožja in vztrajanje v določenem položaju kar precej vzdržljivosti in moči. Strelski 

položaj namreč obremenjuje določene skupine mišic, ki jih je treba na nalogo pripraviti 

z osnovno in specialno vadbo. Pri osnovni vadbi krepimo glavne mišične skupine rok, 

nog, trebuha in hrbta, ki sodelujejo pri streljanju, s specialno vadbo pa razvijemo 

specialno vzdržljivost tistih mišičnih skupin, ki so pri streljanju najbolj obremenjene. To 

je pomembno zato, da je strelec držati orožje v mirnem položaju čim dlje časa. Nujno je 

treba razviti tudi določeno stopnjo vzdržljivosti s tekom, plavanjem, kolesarjenjem in 

podobnim, ker smo posledično sposobni dlje časa vzdrževati visoko stopnjo zbranosti. 

Ta nam je v pomoč, ko poskušamo na treningu sproščati posamezne skupine mišic, ki 

pri streljanju ne sodelujejo. Če bi bile napete, bi za streljanje potrebovali preveč 

energije, tako pa energijo potrebujemo le za najnujnejše delo. Rezultat tega je mirnejša 

drža orožja in boljši strelski dosežek.  

2.3 Vodenje k doseganju ciljev organizacije 

V Doktrini Slovenske vojske (Furlan et al. 2006b, 20; FM 22-1006) lahko o 

voditeljstvu in doseganju ciljev preberemo:  

Voditeljstvo je vplivanje na ljudi zaradi doseganja ciljev organizacije. Vplivanje 

pomeni pripraviti ljudi, da naredijo, kar od njih želimo. Poveljnik v vlogi voditelja vpliva 

na podrejene tako, da jim zagotavlja smisel, jih usmerja in motivira, s ciljem uresničevanja 

                                                 
5 Članek Bojno streljanje s helikopterji na Počku smo lahko brali v reviji Slovenska vojska, 

leto XVIII, številka 5.  
6 Field Manual 22-100 je priročnik oboroženih sil Združenih držav Amerike za področje 

Vojaškega voditeljstva. 
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poslanstva in nalog Slovenske vojske. Pripadniki enote pričakujejo od poveljnika, da bo 

deloval strokovno in odgovorno, jim znal prisluhniti in jih bo obravnaval dostojanstveno 

ter s spoštovanjem, bo izurjen v temeljnih vojaških veščinah, služil kot zgled ter jih tudi 

osebno učil ali posredoval izkušnje.  

Iz svoje dolgoletne prakse poučevanja športne vzgoje na vojaških šolah z disciplino 

in izpolnjevanjem zahtev pri podrejenih nikoli nisem imel težav. Vedno sem si 

prizadeval biti strokoven, vse, kar sem zahteval od podrejenih, sem jim demonstriral, jih 

na zahteve ustrezno pripravil, uporabljal uspešne metode za doseganje ciljev, izvajal z 

njimi tudi najbolj zahtevne naloge, skratka poskušal sem jim biti za zgled in jih s tem 

tudi motiviral. Poskušal sem delovati tudi proaktivno, na primer prepoznavati morebitne 

težave vnaprej, se pogovarjati o možnih rešitvah, da smo jih potem skupaj dorekli. 

Podrejeni od poveljnika namreč pričakujejo logično razlago, jasno definirano nalogo, 

prioritete in usmeritve za njeno izvedbo ter da jih bo znal motivirati. O vodenju in 

doseganju ciljev organizacije je razpravljal tudi Furlan (2006a, 9):  

Poveljniki na vseh ravneh morajo biti sposobni in odločni doseči cilj. Enako morajo 

biti sposobni vzpodbujati svoje podrejene poveljnike in moštvo v času velikih težav in 

nevarnosti. Pomembnost vloge poveljujočega in težavnost izvajanja učinkovitega 

poveljevanja sta poudarjeni na sodobnem bojišču zaradi 24-urnega bojnega delovanja.  

Sposobnosti za doseganje ciljev se pridobi na ustreznih izobraževanjih in 

usposabljanjih, odločnost pa je po mojem mnenju v veliki meri prirojena. Pridobi pa se 

tudi, če znaš zelo dobro izpolnjevati naloge in si samozavesten, ker veš, da tvoje 

odločitve temeljijo na znanju in izkušnjah iz podobnih primerov iz zgodovine. 

Samozavestnemu poveljniku ne bo problem spodbujati moštvo v času velikih težav pri 

doseganju skupnih ciljev, posebej če so od tega odvisna življenja mnogih. O vodenju v 

kriznih situacijah, s katerim se ukvarja krizni management, piše Tracy (2000, 9), in 

sicer, da se dobri vodje izkažejo v kriznih situacijah, ko ostanejo mirni, hladni, zbrani, 

ustvarjalni in se osredotočijo na reševanje problema. Dubrin (2007, 2–4) pa o pomenu 

voditeljstva pri doseganju ciljev organizacije piše, da je voditeljstvo sposobnost pri 

ljudeh spodbuditi samozavest in jih podpreti pri doseganju ciljev organizacije ter da je 

potrebno na vseh ravneh organizacije, ne le na najvišjem. Voditelji ne morejo obstajati, 

če nimajo koga voditi. Kadar voditelji povezujejo posameznike v skupine, skupine pa 

vodijo k zastavljenim ciljem, je organizacija oziroma družba bistveno bolj učinkovita. 

Na ta način, kot pravi Tavčar (2009, 21), premagujemo ovire zaradi omejenih 

zmožnosti, ki jih imajo človekov razum in njegove sposobnosti nasploh. 

Kavčič (1994, 230–235) navaja, da je vodenje s pomočjo ciljev managerska tehnika 

sistematičnega postavljanja in doseganja ciljev v organizaciji. Temelji na participativni 

filozofiji vodenja in na stilu vodenja, ki spodbuja sodelovanje med različnimi ravnmi 

zaposlenih v organizaciji. Kot smo že omenili, je prisotnost voditelja zelo spodbudna za 
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podrejene, še posebej, če je naloga zahtevna in podrejeni ne vedo točno, kako bi se je 

lotili. Voditelj ima to moč, da v kriznih trenutkih med seboj poveže več oddelkov, če je 

za izvršitev naloge to potrebno. Kavčič nadaljuje, da mora uspešno vodenje nujno 

vključevati tudi visoko stopnjo razumevanja med vodilnimi in podrejenimi. Pri tem 

opredeljuje kot nepogrešljive naslednje sestavine:  

– opredelitev poslanstva, to je namena organizacije;  

– napoved pogojev, od katerih je odvisno izvajanje ciljev;  

– opredelitev kratkoročnih ciljev, to je ciljev za 1 leto vnaprej;  

– programi, to je opredelitev glavnih aktivnosti za uresničevanje ciljev;  

– urnik, s katerim določimo čas, potreben za izvedbo vsake aktivnosti;  

– predračun, s katerim zagotovimo potrebna sredstva za doseganje vsakega cilja; 

– standardi, z določanjem katerih se lotimo prve stopnje kontrole;  

– merjenje, ki nam omogoča primerjanje dejansko doseženega s standardi;  

– korektivne aktivnosti, ki nam omogočajo, da zmanjšamo oziroma izničimo 

odstopanje od standardov.  

Z vsemi temi aktivnostmi (sestavinami) smo sklenili krog dela managerja, ki 

zajema načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje – ali kot navaja Tavčar 

(2009, 24) – s tem manager obvladuje organizacijo. Z vsemi temi sestavinami se 

srečujemo tudi pri delu v Slovenski vojski. Poseben poudarek namenjamo vsem štirim 

dejavnostim. Vse se vedno začne pri načrtovanju. Ko imamo načrt dela, je organizacijo 

treba ustrezno voditi, da bo dosegla začrtane cilje. Pri realizaciji uporabljamo merjenje, 

da se prepričamo, ali dosegamo tisto, kar smo želeli. Korektivne ukrepe pa uporabljamo, 

če pri tem nismo bili najbolj uspešni. 

2.3.1 Vodenje in delovna klima 

O pomenu vodenja in obstoju vodilnih oseb v organizacijah sta Tavčar in 

Zabukovec (2008, 4) napisala: »Skrivnost uspešnosti človeškega rodu je v povezovanju 

in složnem delovanju. Posameznik zmore le malo, skupaj z drugimi pa veliko. 

Človeškim skupnostim, ki složno delujejo za doseganje skupnih ciljev, pravimo 

organizacije.« Organizacije pa nastopajo v različnih oblikah na primer kot družina, 

skupina, podjetje, ustanova, vojska, vojaška organizacija, policija, društvo, cerkev, 

politična stranka, država. Tavčar in Zabukovec (prav tam) nadaljujeta:  

Ljudje, ki vstopajo v organizacijo, in vsi drugi, ki od zunaj vplivajo nanjo, imajo 

različne interese. Organizacija lahko dosega cilje le, če ljudje v njej uskladijo svoje 

interese, če se povežejo za doseganje ciljev in če jih pri tem podpirajo ljudje v okolju, na 

katere organizacija vpliva. Složno delovanje prinaša sinergijo in je več kot seštevek 

prizadevanj sodelujočih. Skladno in sinergično delovanje se razvije le, če v organizaciji 
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deluje posameznik ali skupina, ki načrtuje, usmerja, spodbuja in spremlja delovanje njenih 

pripadnikov.  

Tavčar in Zabukovec (prav tam) razlagata, da organizacijo obvladujejo strokovnjaki 

za vodenje organizacije, ki jim pravimo managerji. Strokovnjakom za vodenje ljudi 

pravimo voditelji oziroma v vojski poveljniki. Izberejo jih tisti, ki razpolagajo z 

organizacijo, in sicer kot nadrejeni, ustanovitelji oziroma oblast, v vojski pa politično 

vodstvo (demokratične) države. Zaupajo jim oblast v organizaciji, da bi ta učinkovito 

delovala ter po merilih in standardih uspešno dosegala cilje, ki jih določajo. Delovanje 

vodilnih v organizaciji oziroma poveljnikov v vojski nadzirajo nadrejeni, oblast oziroma 

upravljavci v njihovem imenu, v vojski pa minister, predsednik države, odbor za 

obrambo in sodni sistem. Tavčar in Zabukovec (prav tam) trdita: 

Upravljanje, vodenje ter izvajanje so tri temeljne in razmejene vloge v organizaciji. 

Biti poveljnik je vloga, ki temelji na zaupanju. Organizacijo ali njen del zaupajo človeku, 

ki ima dovolj znanja o obvladovanju organizacij in vodenju ljudi. Biti mora etičen 

(zanesljiv, verodostojen, pošten), da mu v raznih okoliščinah lahko zaupajo nadrejeni in 

drugi pripadniki. V vojaški organizaciji je to poveljnik. 

Samo etične, poštene, verodostojne in zanesljive osebe lahko dlje časa in uspešno 

vodijo organizacijo oziroma enoto, če govorimo o vojski. Take osebe imajo podporo pri 

podrejenih, saj v njih vidijo ljudi, ki jim pomagajo uresničevati njihove potrebe in 

interese, zaradi katerih so se pridružili organizaciji. Voditelj, ki ima zadovoljne 

podrejene, bo lahko uspešno delal, saj nobena stvar ne bo prezahtevna, posebej še, če 

zna usmerjati delavce pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev. Pri razmišljanju o 

managementu in leadershipu (voditeljstvu) se v Slovenski vojski nenehno srečujemo z 

vprašanjem, kakšna je sploh razlika med njima. Razliko med obema smo podali že v 

razmišljanjih Tavčarja in Zabukovca v prejšnjem odstavku, sedaj si bomo pogledali še 

pojmovanja nekaterih drugih avtorjev. Dubrin (2007, 4–6) ter Hočevar et al. (2003, 126) 

pojasnjujejo razlike na naslednji način. Naloge managementa so: načrtovanje, 

organiziranje, leadership (vodenje) in kontroliranje. Leadership (vodenje) predstavlja 

torej zajeten del managerjevih obveznosti in se ukvarja z medosebnimi odnosi. 

Načrtovanje, organiziranje in kontroliranje pa so administrativne oblike njegovega dela. 

Vodenje (leadership) se ukvarja s spremembami v organizaciji, s spodbujanjem in 

motiviranjem zaposlenih ter vplivanjem na njih. V doktrini (Furlan et al. 2006, 21) 

lahko beremo, da je management sistematična in analitična dejavnost poveljujočih, ki 

vsebuje usklajevanje kadrovskih, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije, 

povezovanje vojske z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe družbe. Vključuje tudi 

razvijanje organizacijskega razpoloženja, opredeljevanje ciljev, načrtovanje, 

pridobivanje virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje in kontroliranje. Management 

je pomemben dejavnik zagotavljanja bojne morale, vendar ne more nadomestiti 
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voditeljstva. Razlog je verjetno v tem, da brez človeškega faktorja pri vodenju ljudi ne 

gre. Človek je tisti, ki je zmožen zaznati občutke in razpoloženje sočloveka in temu 

primerno potem tudi ukrepa. Dobre bojne morale ni brez dobrega managementa 

oziroma kvalitetnega upravljanja z viri.  

Kaiser in Schütte (2003) sta v Nemčiji delala raziskavo med športnimi managerji. 

Prišla sta do ugotovitve, da je v Nemčiji pojem manager istoveten s pojmom voditelj 

(leader) na izvršilni ravni. Pri njih so »queried« managerji v pravem pomenu besede in 

opravljajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo. Te štiri naloge pa niso 

zaobjele vsega dela športnih managerjev. Raziskava je pokazala, da je splošno delo 

športnih managerjev širše:  

– nadziranje, motiviranje in kontrola zaposlenih; 

– oblikovanje organizacijske sheme in procesov;  

– kontrola uspešnosti;  

– reševanje problemov in upravljanje kriznih situacij.  

Pri tem je pomembno, kateri profil dela opravlja manager in v katerem sektorju je 

zaposlen: profitnem, neprofitnem ali javnem. Na nižjih ravneh je delo drugačno kot na 

višjih, poleg tega pa se razlikuje tudi delo managerja v profitnem sektorju, od dela 

managerja v neprofitnem ali javnem sektorju.    

 O tej dilemi Možina po Herseyju in Blanchardu (1992, 10–11) trdi, da ima vodenje 

širši in ožji pomen. Vodenje kot management obstaja zaradi zagotavljanja ciljev 

organizacije, medtem ko se vodenje kot leadership pojavi vedno, kadar nekdo želi 

vplivati na vedenje posameznika ali skupine ne glede na razlog, saj gre lahko tudi za 

cilje posameznika, ki niso nujno skladni s cilji organizacije. Po mnenju Tavčarja in 

Zabukovca (2008, 104) naj bo poveljnik oboje – voditelj (vodja) in manager, saj je 

obvladovanje organizacije obenem vodenje in management. Voditi pomeni vplivati na 

ljudi v organizaciji, tako da složno in zavzeto delujejo za doseganje njenih ciljev. 

Tavčar in Zabukovec (4) o delu vodstvenega kadra v vojski pišeta:  

Poveljniki opravljajo štiri temeljne, povezane in neločljive dejavnosti; vsaka ima 

instrumentalni in interesni vidik. Poveljniki 1) načrtujejo in snujejo cilje skladno s 

postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti ter strategijo za doseganje teh ciljev; 2) 

urejajo in povezujejo delovanje in sodelovanje ljudi v organizaciji in z drugimi 

organizacijami; 3) usmerjajo delovanje organizacije (management) in kot voditelji vodijo 

delovanje ljudi v njej; 4) spremljajo delovanje organizacije z merjenjem in presojanjem.  

Tavčar glede meril za ocenjevanje piše o tem, da je učinkovit le skladen in 

uravnotežen sistem smotrov in meril uspešnosti (Tavčar 2005, 154–158). Za tekoče 

obvladovanje organizacije je dobro izbrati omejeno število meril, ki jih je lahko 

razumeti in ki se nanašajo na najpomembnejša področja delovanja organizacije. Merila 

naj omogočajo hitro merjenje ob skromnih stroških, praviloma iz trenutnega 
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informacijskega sistema organizacije. Smiselna naj bodo za čim več ravni poveljnikov 

oziroma vodilnih, da bodo v uporabi dovolj prepričljiva. Priporočljivo se je omejiti na 

manjše število meril uspešnosti, na primer od tri do pet (Tavčar in Zabukovec 2008, 74).   

Piskar v članku (2006) piše, da je namen samoocenjevanja in presojanja dobiti 

povratno informacijo o projektih ali določenih aktivnostih oziroma ugotavljati, ali 

institucija dosega kakovostne standarde, ki so vnaprej znani. Namen poročil o 

samoocenjevanju7 je definirati aktivnosti, s katerimi bomo dosegli napredek. 

Presojevalci in managerji naj merijo učinkovitost uvedenega presojanja. To delamo 

tako, da si določimo odstotek napredka, ko definiramo cilj za tekoče leto, ob koncu leta 

pa preverimo, ali smo odstotek dosegli, oziroma v kolikšni meri smo ga dosegli. Na 

povsem enak način si postavljamo cilje v Slovenski vojski: odstotek doseganja cilja 

preverjamo na koncu leta, vmes pa vsako četrtletje ugotavljamo, kakšno je stanje tudi v 

vmesnih obdobjih. Piskar nadaljuje, da moramo ugotovitve presojanj sortirati po 

posameznih vidikih. Pomembno je ugotoviti, kateri vidiki prinašajo dodano vrednost. 

Njih potem vključimo v delovni proces. Zelo pomembno pa je upoštevati naslednji 

nasvet: če hočemo s svojimi poročili in ugotovitvami uspeti, jih moramo poslati na čim 

višje ravni managementa. Zelo pomembno je, da so te ravni prisotne v fazi načrtovanja 

in v fazi uvajanja. Vodstvo mora vključiti primerno število delavcev v vlogo tistih, ki 

bodo presojanje opravljali, in tistih, ki bodo nadzirani. Vzdrževanje kritične mase in 

nadaljevanje izobraževanja presojevalcev sta zelo pomembni za učinkovitost presojanja 

in kontrole. 

Od managementa organizacij in njihovih vodilnih oseb je v največji meri odvisno, 

ali se bo neka organizacija na tržišču uspela obdržati ali ne. Organizacija ima lahko 

odlične delavce, a ob slabem managerskem kadru ne bo uspela zdržati pritiskov 

konkurenčnega okolja. Napačne in prepozne odločitve so lahko usodne za obstoj 

pasivnih organizacij. Velikokrat lahko v pogovorih slišimo, da se vodja rodi. O tem 

vprašanju Tracy (2000, 7) ter Hočevar et al. (2003, 188–189) pravijo, da se nihče ne 

rodi kot vodja, temveč se v vodjo razvije. Zato je zelo pomembno, da se managerji 

strokovno izpopolnjujejo, obiskujejo tečaje, si nabirajo izkušnje in šele kasneje začnejo 

izstopati kot ljudje, ki vodijo druge. Ključnega pomena pri tem je, kot ugotavljajo 

Hočevar et al. (2003, 184–185), da imajo realno samopodobo, ki je temelj za uspešno 

delovanje vodje. Vodja se mora zavedati svojih prednosti in slabosti, svojih vrednot in 

temeljnih prepričanj. Vodja naj realno ocenjuje svoje zmožnosti. Tisti, ki najbolj realno 

ocenjujejo sebe, imajo na voditeljskih položajih tudi najboljše rezultate.  

Tracy (2000, 72 – 84) poleg realne samopodobe navaja tudi tri lastnosti, ki 

odlikujejo najuspešnejše vodilne osebe:  

– jasno je treba povedati, kakšne rezultate pričakujete od zaposlenih;  
                                                 
7 O samoocenjevanju govorimo predvsem v šolstvu in zdravstvu. 
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– z delavci bodite prijazni in bodite v dobrih odnosih z njimi;  

– v odnosu do podrejenih je nujno biti fleksibilen in prožen.  

Če želite biti uspešen vodja in dosegati različne cilje, se morate naučiti, kako 

izvajati različne stile vodenja, kako biti prožen v odnosih z različnimi ljudmi in v 

različnih okoliščinah. O različnih pristopih v vodenju govorijo tudi Hočevar et al. 

(2003, 154–155):  

– najnižja raven vodenja je destruktivno vodenje, pri čemer vodja uporablja le 

formalno avtoriteto in moč;  

– sledi ji nevodenje (laissez-faire), ko se vodja izogiba sprejemanju odločitev, 

vodenim (sledilcem) pa pušča veliko svobodo;  

– vodenju na osnovi nagrad in kazni rečemo transakcijsko vodenje, pri čemer 

vodje apelirajo na razum vodenih; 

– pri transformacijskem vodenju pa se vodje zanašajo na svojo osebnost ali 

karizmo. Vodene navdušijo in v njih spodbudijo željo po lastni rasti in napredku. 

Čim višje se vodja vzpenja po ravneh vodenja, bolj je učinkovit. Prvi dve ravni 

vodenja sta nasprotje dobrega vodenja, transakcijsko je že dokaj učinkovito, 

transformacijsko pa je najbolj učinkovito. Vsak vodja v praksi uporablja elemente vseh 

štirih ravni. Glede učinkovitosti je pomembno poznati tudi lastnosti, za katere pravi 

Tracy (2000, 7–19), da odlikujejo vodje: imeti morajo vizijo, pogum, integriteto, 

občutek za realnost, sposobnost predvidevanja, sposobnost sodelovanja z drugimi, biti 

morajo dosledni, izkazati se morajo v kriznih situacijah, vzpostaviti morajo merila 

odličnosti, ki dajo delavcem točno vedeti, kakšne standarde se od njih pričakuje.   

O tem, kakšni naj bodo voditelji in kako je z njihovim obvladovanjem, pišeta 

Tavčar in Zabukovec (2008, 8) naslednje:  

Boljši je malo manj bleščeč voditelj – poveljnik, zato pa bolj verodostojen človek. 

Usposobljenost je mogoče pridobiti in dopolniti, zaupanje kvečjemu zapraviti. 

Obvladovanje voditeljev – poveljnikov ne temelji le na izbiranju, postavljanju in 

odstavljanju. V vsaki urejeni organizaciji deluje tudi nadzorni organ, ki bedi nad sprotnim 

delovanjem in dolgoročnimi usmeritvami vodstva. Zaupanje v mejah koncepta organizacije 

kot instrumenta ali organizacije kot organizma ni le prvi pogoj ob postavljanju voditelja – 

poveljnika, temveč tudi glavno sodilo pri odločitvi o razrešitvi. Kdor izgubi zaupanje 

ustanoviteljev ali upravljavcev, takoj izgubi položaj. Če ga razrešijo brez krivde, ima 

pravico do odškodnine, ni pa več voditelj – poveljnik. 

Na ta način izgubljajo vodilne pozicije v vojski tisti poveljniki, ki jih pripadnice 

ženskega spola obtožijo spolnega nadlegovanja. Poveljnike zaradi obtožb takoj 

odstavijo s položaja in sploh ne čakajo, kaj jim bo dokazano z raziskavo.  

Možina pa o vodenju, upravljanju oziroma managementu v organizaciji razmišlja 

kot o tisti dejavnosti zaposlenih, ki niso neposredni oziroma končni izvajalci in imajo 
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podrejene, katerih delo načrtujejo, usmerjajo in kontrolirajo. Delež vodilnih v 

organizaciji se veča s številom zaposlenih. V večjih organizacijah postaja problematika 

koordinacije vse bolj zapletena in zahteva več ljudi za zagotovitev potrebne integracije. 

V majhnih organizacijah, kjer število zaposlenih ne presega kontrolnega razpona, je 

vodja le eden, v velikih organizacijah jih je pa veliko. Vodilni so torej strukturirani tako, 

kot je strukturirana organizacija. Ob visoki stopnji vertikalne delitve dela je število 

organizacijskih ravni veliko, temu pa sledi tudi število različnih stopenj vodij (Možina 

1992, 12–15). Novejši trendi managementa o urejenosti organizacije si prizadevajo 

organizacijsko strukturo sploščiti, to je zmanjšati število hierarhičnih ravni oziroma 

vodilnih mest. Temu trendu sledi tudi Slovenska vojska, to lahko podkrepimo tudi s 

citatom Tavčarja in Zabukovca (2008, 145):  

Čim več je hierarhičnih ravni, tem bolj toga postaja organizacija. Pri posredovanju 

navodil višjih ravni nižjim, torej po hierarhiji navzdol, deluje selektivno zaznavanje; 

podrejeni se zavestno ali podzavestno izmikajo informacijam, ki so v nasprotju z njihovimi 

interesi. Odtod težnja, da bi čim bolj zmanjšali število hierarhičnih ravni, ustvarili tako 

imenovano plosko organizacijo – pri tem pa je ključ povečevanje števila podrejenih, ki jih 

zmore učinkovito obvladovati en nadrejeni. 

Na uspešnost in učinkovitost podjetja vpliva tudi razmišljanje o vrednotah, 

poslanstvu in viziji. To se je izkazalo na ladji USS Benfold kot pozitiven primer. 

Abrashoff (2002) je v Musek Lešniku (2008, 40) govoril o splošni klimi na tej ladji; 

vzdušje je bilo sprva zelo moreče, splošna klima je bila obupna, posadka je bila brez 

življenjske energije, novo postavljeni kapitan Abrashoff pa je prevzel vojno ladjo in se 

skupaj s posadko načrtno lotil razmišljanja in priprave privlačne vizije. V nekaj letih mu 

je uspelo, da so se bolniške odsotnosti prepolovile, število nesreč pri delu je upadlo za 

90 odstotkov, mornarji so se počasi začeli navduševati nad svojim delom. Vzrok 

spremembe je bil ta, da kapitan ni bil usmerjen le v delo, ampak je del svojega časa 

posvetil tudi odnosom v kolektivu in temu, kaj želi kolektiv v prihodnosti doseči. 

Mornarji so začutili, da je kapitanu mar za njih, zato so se spremenili tudi oni, se kot 

kolektiv povezali pri doseganju skupne vizije in postali bolj učinkoviti. Musek Lešnik 

(2008, po Lewisu 1997, Davidsonu 2002) nadalje ugotavlja, da bo organizacija oziroma 

delovni kolektiv bolj učinkovita, če bo upoštevala naslednje bistvene elemente:  

– poenotenje organizacije – skupne sanje združujejo ljudi, saj vedo, kaj želijo 

doseči, da bodo uspešni na tržišču; 

– koordinacija – jasne vrednote in poslanstvo omogočajo lažjo koordinacijo v 

podjetju; 

– razširjeno sprejemanje odločitev ima za posledico razširjeno odgovornost; 

– jasne vrednote, poslanstvo in vizija olajšujejo reševanje problemov in 

konfliktov; 
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– organizacija mora biti usmerjena v prihodnost, biti mora proaktivna, to pa 

omogoča jasna vizija; 

– jasna vizija postane izziv za organizacijo, ki po potrebi uvede nujne spremembe; 

– opredeljeni temelji identitete podjetja vzpostavijo standarde etičnega vedenja.   

Razprava na temo vizije, poslanstva in vrednot organizacije ne more nuditi 

instantnih rešitev za vse probleme. Prav tako tudi ne moremo pričakovati hitrih rešitev, 

ampak je potrebne kar nekaj energije in časa, da bodo vidni prvi rezultati. Vsi ti procesi 

prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti organizacije: na eni strani z mobilizacijo 

energije za skupna prizadevanja, in na drugi strani z odpravljanjem vedenj in ravnanj, ki 

ne prispevajo k skupnim prizadevanjem ali jih celo zavirajo. Razmišljanje vodi k 

pomembnim pridobitvam, ustvarja nove sinergije; osredotočenost na ključne cilje in 

jasni okviri pa pomembno prispevajo k večji učinkovitosti in uspešnosti. Razmišljanja 

je treba zapisati, saj je človeški spomin selektiven in si lahko razpravo vsak zapomni in 

interpretira po svoje; tudi zato, ker lahko spomin na razpravo sčasoma zbledi; ker bodo 

v stik s podjetjem prihajali novi ljudje, ki niso sodelovali pri razpravi (57–60). Ko 

imamo zapise o vrednotah, poslanstvu in viziji, je pomembno, kakšna je njihova vsebina 

in kako jih podjetje uresničuje. Pri uresničevanju je pomembno naslednje:  

– da so pravi ljudje na pravih mestih;  

– izbrani ljudje morajo imeti zmožnost za uresničevanje zadanega;  

– kultura podjetja mora podpirati načrtovane zamisli;  

– podjetje mora imeti primerno strukturo (Musek Lešnik 2008, 38 – 42). 

Organizacija je živ organizem. Predstavljamo jo ljudje, naši interesi, potrebe in 

vrednote. Zato naj bo po mnenju Tavčarja in Zabukovca vsak vodilni oziroma poveljnik 

res zmožen voditi ljudi, ima naj lastnosti, ki so nujne za pravega voditelja. Razume naj 

njihove interese, jih usmerja, vpliva nanje in jih spodbuja, da delujejo za cilje 

organizacije. Čim višji je položaj vodilnega oziroma poveljnika, tem več zmožnosti 

potrebuje za učinkovito in uspešno obvladovanje organizacije. Če organizacija ni 

uspešna, je vedno najbolj odgovorno vodstvo. Ne gre le za veščine in znanja. Uspešnost 

vodilnega oziroma poveljnika pri obvladovanju organizacije je v veliki meri odvisna od 

njegove ustvarjalnosti, od pravih zamisli ob pravem času in na pravem mestu. Pogoj za 

dobre zamisli so poleg strokovnega znanja in pravih informacij o vsakokratni zadevi 

predvsem izkušnje, znanje iz preteklosti, ki je lahko pozabljeno, pa vendar ohranjeno v 

globokem spominu. Zato nadpovprečno uspešne organizacije praviloma izbirajo vršni 

management oziroma vrhovne poveljnike iz lastnih vrst. Zunanji poveljnik oziroma 

vodilna oseba ne more imeti toliko specifičnih strokovnih znanj in izkušenj – ne more 

biti tako učinkovit kot tisti, ki je že dolga leta deloval v organizaciji (Tavčar in 

Zabukovec 2008, 8). 
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O učinkovitosti dela vodilnih, lahko bi jim rekli tudi učinkoviti izvrševalci (moj 

prevod angleške besede Effective Executive) je pisal tudi Drucker (2002, 1–24). 

Učinkoviti izvrševalci so tiste osebe, od katerih se zaradi pozicije ali znanja pričakuje, 

da sprejemajo odločitve, ki odločilno prispevajo k celotnemu rezultatu organizacije. Te 

odločitve so podobne tistim, ki jih sprejema vršni management. Od učinkovitih 

izvrševalcev pričakujemo, da so njihove odločitve učinkovite. Drucker navaja (25–51), 

da se učinkovitost dela začne z analizo lastnega časa. Čas je omejujoč dejavnik, zato je 

treba v procesu najti njegov neučinkoviti del, ga odstraniti in narediti proces na novo. 

Organizacije izgubljajo veliko časa predvsem:  

– zaradi pomanjkanja vizije;  

– ker imajo preveč delovne sile;  

– ker so slabo organizirani – imajo preveč sestankov;  

– zaradi slabe informiranosti kolektiva.  

Učinkoviti izvrševalec je mnenja, da je čas zelo dragocen, izgubljeni čas pa 

nenadomestljiv. Drucker prav tako meni, da je učinkovito delo mogoče samo z dobrim 

kolektivom, zato si učinkoviti izvrševalci prizadevajo izgrajevati močne delavce in 

kolektiv, ker šibkost ne daje rezultatov, še manj pa izkorišča priložnosti (71). Učinkoviti 

izvrševalci se bodo osredotočili na cilje organizacije in na to, kako k njihovemu 

uresničevanju lahko pripomorejo. Ko je nalog več, naredijo prioritetno listo in jih 

rešujejo skladno s seznamom in terminskimi roki (108–109). Ključ učinkovitosti za 

izvrševalce predstavljajo vsebina človekovega dela, raven dela, standard, učinek in 

odnosi med zaposlenimi. Učinkoviti izvrševalci običajno niso v dobrih odnosih z 

ljudmi, ker imajo za cilj le učinkovitost. Tople in prijazne besede so za njih brez 

pomena (52–70). Funkcija učinkovitih izvrševalcev v Slovenski vojski bi po našem 

mnenju pripadla načelnikom štabov in izvršilnim častnikom. 

Na tej točki bi želel soočiti mnenja nekaterih avtorjev, ker se razhajajo z 

Druckerjem in pravijo, da je odnos do ljudi izredno pomemben. Iz opisa želenih in 

neželenih lastnosti voditeljev, ki jih podaja Northouse (2007, 321–326), lahko 

sklepamo, da se z Druckerjem ne strinja. Želene lastnosti voditelja oziroma kakšen naj 

bo voditelj: pravičen, daljnoviden, pozitivno usmerjen, izgrajevalec zaupanja, 

inteligenten, reševalec težav, administrativno usposobljen, odlično orientiran, zaupanja 

vreden, načrtuje naj vnaprej, dinamičen, motivacijski, odločen, komunikativen, 

koordinacijski, spodbujajoč, učinkovit pri pogajanjih, dobro obveščen, izgrajevalec 

kolektiva. Nezaželene lastnosti oziroma kakšen ne sme biti voditelj: samotarski, 

vzdražljiv, krut, asocialen, nejasen, diktatorski, nesodelovalen in egocentričen. 

Northouse bi tudi dejal, da je Druckerjev učinkoviti izvrševalec izrazito naravnan k 

nalogam, kar pomeni, da manager pomaga članom skupine zgolj pri izpolnjevanju 

nalog. Niti slučajno ni naravnan k odnosom, to je, da bi se zavzemal za dobro počutje 



Faktorji, ki vplivajo na usposobljenost Slovenske vojske  
 

25 

podrejenih, jim pomagal izgrajevati samozavest, skrbel za medsebojne odnose in za 

dobro počutje v konkretni situaciji (69–81).   

Tracy (2000, 162–174) zagovarja idejo, da je treba pri delavcih doseči stanje, ko 

bodo rekli: »Rad imam svoje delovno mesto«. Prebujanje najboljših lastnosti delavcev 

lahko bolj ugodno vpliva na učinkovitost, produktivnost, na rezultate in dobičkonosnost 

podjetja kot kar koli drugega. Ljudje so najbolj učinkoviti in uspešni, kadar imajo 

občutek varnosti in gotovosti. Najbolje delajo, kadar čutijo, da jih spoštujete tako vi kot 

njihovi sodelavci. Naloga vodilnih oseb je skrb za to, da se delavci počutijo cenjene in 

dragocene za organizacijo. Tako smo prešli že na področje organizacijske klime. Lahko 

bi ji rekli tudi vzdušje v organizaciji. Kavčič (1994, 191) je mnenja, da je to vrsta 

značilnosti, ki kažejo na zadovoljnost zaposlenih s socialnimi vidiki dela. Po teh znakih 

se organizacije razlikujejo med seboj, ti znaki so relativno trajni in vplivajo na ljudi v 

organizaciji, vplivajo na obnašanje ljudi v organizaciji in so obenem posledica tega 

obnašanja. Ne obstajajo samo na ravni organizacije kot celote, temveč tudi na ravni 

njenih delov in so relativno stabilni.  

Tracy trdi, da je iz delovnega okolja treba pregnati strah. Ljudje naj izražajo svoje 

mnenje, povedo, kar hočejo, saj jih ne sme biti strah posledic, in to je ključ do 

ustvarjalnega delovnega okolja, kjer vlada visoka stopnja zaupanja. Nikogar ne 

kritizirajte za nobeno stvar. Iz svojega besednjaka izločite vse kritične besede. To ne 

pomeni, da se ne smete razburiti, ne smete se pa znašati nad ljudmi. Delavcu dopuščajte 

napake, do katerih pride kljub dobremu namenu. Zato ga ne kritizirajte, omalovažujte, 

ne znašajte se nad njim, ampak ga vprašajte: »Kako boste popravili napako?« Tako bo 

prevzel odgovornost, razmislil in ukrepal. Tak kolektiv bo cenil. Spodbujajte delavce, 

naj prevzemajo tudi odgovorno tveganje. V primeru neuspeha recite: »Prav, vse se pač 

ne more posrečiti.« Samospoštovanje krepite in gradite na vsakem koraku. V ta namen 

uporabljajte redna priznanja, nagrade in odobravanje. Zaposlenim zagotavljajte, da 

dobro opravljajo svoje delo. Če koga užalite, se mu takoj opravičite. Ustvarjajte okolje, 

v katerem se bodo ljudje resnično dobro počutili (Tracy 2000, 162–174).  

Temu mnenju se pridružujeta tudi Maak in Pless (2006, 39–42). Poudarjata, da so 

odnosi ključnega pomena za voditeljstvo. Pristen voditelj ustvarja odnose zaupanja z 

ljudmi v organizaciji in privatnem življenju. Tovrstni odnosi so dolgotrajni. Razvijanje 

in vzdrževanje znosnih odnosov s strankami, zaposlenimi, delničarji in drugimi 

nepristranskimi osebami sta med najbolj pomembnimi dejavniki sedanje in bodoče 

organizacijske zmožnosti in poslovne odličnosti. Odgovorno voditeljstvo zahteva 

socialne in v ljudi usmerjene voditelje, take, na katere se lahko zanesemo na različnih 

področjih, ki lahko uskladijo različne vrednote v skupno vizijo, ki znajo prisluhniti 

drugim, znajo skrbeti za njih in jim pogojno tudi služiti. Voditelj ni superčlovek, ampak 

oseba, na katero se lahko zanesemo v medsebojnih odnosih, ki pospešuje vključevanje 
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nepristranskih oseb in nekdo, ki usklajuje moč z različnimi vrednotami, ki služijo tako 

poslovni uspešnosti kot splošni koristi.  

Ugodno delovno klimo lahko ustvarja po mnenju Tavčarja in Zabukovca (2008, 8) 

le vodja oziroma poveljnik, ki je etičen, pošten, verodostojen – saj mu ustanovitelji ali 

nadrejeni zaupajo organizacijo, ljudje v njej pa pomemben del svoje usode. Vendar pa 

javno mnenje vodilnim ni naklonjeno – za njih velja, da si prilastijo oblast, zlorabljajo 

pridobljena položaj in moč, se okoriščajo in bogatijo, za sodelavce in okolje pa jim je 

vseeno. Zato jih je priporočljivo pogosto menjati, da si ne pridobijo še več in se ne 

utrdijo na vrhu organizacij. Zaradi negativnega mnenja mnogim, tudi najsposobnejšim, 

ni mar za vlogo v vladanju ne v organizaciji ne v državi. To ni dobro, saj je od 

uspešnosti organizacije (ali države!) odvisna blaginja mnogih, ki delujejo v njej oziroma 

so od nje odvisni. Zaupanje nadrejenih, podrejenih in sodelavcev je prvi pogoj ob 

izbiranju in presojanju vodilnega oziroma poveljnika. O zaupanju pišeta Tavčar in 

Zabukovec (prav tam) naslednje: 

Zaupanje je pričakovanje, da bo voditelj – poveljnik deloval v korist ustanoviteljem, 

oblasti, skladno z njihovimi pričakovanji in svojimi obljubami. Voditelj – poveljnik sicer 

lahko deluje tako zaradi svojih potreb, ki pa so minljive, spremenljive, nezanesljive. Zato 

temelji pravo zaupanje na vrednotah, na tistih dobrinah, ki poveljniku pomenijo največ v 

življenju – skladno z načelom 'živeti za vrednote!'. Vrednote so lahko povezane s cilji ali 

njihovim doseganjem.  

Poveljniki v Slovenski vojski izpolnjujejo zaupanje Poveljstva sil in Generalštaba, 

ki v svojih dokumentih zasledujeta poslanstvo, opredeljeno z Vojaško doktrino. V njej 

so napisane tudi glavne vrednote Slovenske vojske. Delo vseh omogoča in koordinira 

ministrstvo za obrambo, to pa za svoje delo odgovarja Odboru za obrambo, ki deluje v 

Vladi Republike Slovenije. Država je tudi ustanovitelj Slovenske vojske, kar pomeni, da 

smo njeni pripadniki pri doseganju ciljev neposredno odgovorni državi ter državljanom 

in državljankam Republike Slovenije.   

2.3.2 Cilji, potrebe, interesi, vrednote in kultura organizacije 

Tavčar in Zabukovec (2008, 4) o ciljih organizacije pišeta, da izhajajo iz vizije, ki 

obsega temeljno usmeritev in smotre organizacije. Viziji je podrejena hierarhija ciljev, 

ki obsegajo različne vsebine in časovna obdobja. Uporabni cilji so tisti, ki se jih da 

absolutno ali primerjalno meriti oziroma presojati in so smiselni, dosegljivi ter 

spodbudni. Strategije za doseganje ciljev obsegajo: 

– dejavnosti – predstavljajo jih inoviranje, izvajanje in menjava;  

– urejenost, ki zajema pravila, delitev dela in pristojnosti, procese in povezovanje;  

– sredstva, in sicer finančna in materialna ter delo in znanje. 
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Musek Lešnik organizacijam odsvetuje neaktivnost in čakanje na priložnosti, saj 

pasivno, to je reaktivno podjetje, preprosto ne more zagotoviti ugodnih okoliščin zase in 

za svoje ljudi. Namesto da bi podjetje soustvarjalo lastno prihodnost, se spopada s 

ponavljajočimi se krizami, ki bi jih s proaktivnim ravnanjem preprečilo – to je podjetje 

brez vizij. Trenutne stiske rešuje s sprejemanjem kratkoročnih odločitev, dolgoročno pa 

lahko ustvarja nove. Sistematično razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji lahko 

pomaga preseči te omejitve. Podjetje na ta način:       

– ve kje je; 

– ve kam gre; 

– se uči, razvija mehanizme učeče se organizacije; 

– se osredotoči na najpomembnejše prioritete; 

– motivira zaposlene, saj pot, na katero gre, ljudem ni v breme, ampak v 

zadovoljstvo; 

– odgovornost prerazporedi z vrha navzdol; 

– upravlja s spremembami, ne one z njim. 

Velja preprosto načelo: več ljudi kot sodeluje v razpravi o vrednotah, poslanstvu in 

viziji, več jih bo sprejelo njene rezultate in jih privzelo za svoje. To pomembno prispeva 

k ugodnemu ozračju v podjetju, vzdušju skupinske pripadnosti, večjemu zadovoljstvu in 

zvestobi. Razjasniti pa je treba, da se o nekaterih vprašanjih razpravlja širše, o drugih pa 

v ožjih skupinah managementa, nadzornikov in lastnikov. Osmišljanje stvari je 

pomembno tudi za delavca. Občutek, da opravlja pomembno in smiselno delo, ki 

pozitivno vpliva na sodelavce in podjetje, je izjemno pomemben in ključen dejavnik 

zadovoljstva (Musek Lešnik 2008, 22–30). 

Tavčar in Zabukovec sta v celotno zgodbo vpletla še interese in pravita (2008, 31): 

»Ljudje v organizaciji in njenem okolju zmeraj presojajo, kako se delovanje za interese 

organizacije sklada z njihovimi osebnimi interesi. Ti so lahko vezani na organizacijo, 

kjer delujejo: na delo, ki ga opravljajo, na položaj v organizaciji, na plačo in druge 

ugodnosti.« V nadaljevanju (prav tam po Maslowu, 1982) spregovorita še o potrebah:  

Najbolj očitni in spremenljivi so interesi, ki izhajajo iz minljivih in spremenljivih 

potreb posameznika: osnovne telesne potrebe, potrebe po varnosti, druženju, ugledu, 

dosežkih in samouresničevanju. Pomembnejši in trajnejši so interesi, ki izhajajo iz vrednot 

ljudi – iz tistih dobrin (materialnih in nematerialnih), ki jim največ pomenijo. Vrednote so 

trajne in se v življenju človeka le malo spreminjajo, zato se je treba pri obvladovanju ljudi 

v organizaciji – ki je zahtevnejše kot obvladovanje organizacije same – opirati predvsem na 

vrednote in manj na potrebe.   

Možina (1992, 184) se glede potreb sklicuje na teorijo Maslowa in dodaja, da ji 

ustrezajo naslednji motivacijski faktorji: zaslužek, stalnost zaposlitve, medsebojni 

odnosi, možnost samostojnega delovanja in izpopolnjevanja, zanimivost in privlačnost 
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dela … Pri tem je pomembno, da zadovoljena »nižja« potreba, sama po sebi aktivira v 

hierarhiji naslednjo »višjo« potrebo. Toda že aktivirana »višja« potreba postane 

deaktivirana, kakor hitro se zaradi prikrajšanja reaktivira »nižja«, nekoč že zadovoljena 

potreba. Primer: kultura – lakota. Če ne moremo kupiti hrane in smo lačni, nam ni mar 

za kulturne dogodke.  

Morgan (2004, 146) o interesih pove: »Ko govorimo o interesih, govorimo o 

nagibih, ki zajemajo cilje, vrednote, želje, pričakovanja ter druge usmeritve in 

nagnjenja, ki človeka navajajo k takšnemu ali drugačnemu ravnanju.« Misel nadaljuje 

na ravni skupin oziroma organizacije (150): »Organizacije združujejo formalne in 

neformalne skupine, ki imajo različne interese ali vložke v organizaciji, vendar se 

njihovi cilji in preference razlikujejo.« Organizacija kot koalicija različnih vlagateljev je 

koalicija z različnimi cilji. Ljudje v organizaciji stremijo k uresničevanju svojih 

interesov individualno, v specifičnih interesnih skupinah ali bolj splošnih koalicijah 

(klikah). Pogosto klike delujejo proti klikam z nasprotnimi interesi. V tem primeru pride 

do konfliktov. O njih Morgan (151) pove, da so lahko osebni, neosebni, med 

konkurenčnimi skupinami ali pa koalicijami. V organizacijah bodo vedno navzoči. 

Lahko se pojavijo v organizacijskih strukturah, vlogah, vedenjih in stereotipih ali pa 

izhajajo iz pomanjkanja virov. Vzrok konfliktov je vedno v različnih interesih. O tem 

nas vsak dan prepričujejo politične stranke, ki se v bojujejo za boljše pozicije v vladi, 

pri tem pa so v nenehnih konfliktih, ko se potegujejo za glasove potencialnih volivk in 

volivcev.    

Musek Lešnik (2008, 30 po Davidsonu 2002; Musek 2000) o vrednotah razmišlja 

na naslednji način: »Vrednote so prepričanja o tem, kaj organizacija in njeni ljudje 

cenijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda.« Vrednote so osnovne prioritete kulture 

podjetja. Na eni strani se nanašajo na to, kaj je organizaciji pomembno, na drugi strani 

pa na to, kako naj organizacija in njeni ljudje ravnajo, to je, na kakšne načine bodo 

izpolnjevali skupno poslanstvo in sledili skupni viziji. Vojska Združenih držav Amerike 

je v FM 22-100 (2006), opredelila naslednje vrednote:  

– lojalnost ustavi, vojski, enoti in sovojakom. Lojalnost ni samoposebi umevna. 

Poveljnik si jo mora prislužiti, in sicer z usposobljenostjo, poštenim ravnanjem 

z vojaki in vedenjem, ki je v skladu z deklariranimi vrednotami;  

– dolžnost – izpolnjuj svoje obveznosti. Kaže se v spoštovanju zakonov, pravil in 

ukazov, pri čemer se še dodatno teži k odličnemu rezultatu; s prevzemanjem 

polne odgovornosti za dejanja;  

– spoštovanje – ravnaj z ljudmi človeško. Spoštovanje pomeni prepoznati in 

ceniti dostojanstvo in vrednost vsakega posameznika in to, kar mu je 

pomembno;  
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– nesebično služenje – delaj tisto, kar je prav, in postavi blaginjo naroda, vojske 

in podrejenih pred svoj lastni interes;  

– čast je samostojna vrednota, hkrati pa vrednota, ki povezuje vse druge med 

seboj. Za poveljnika čast pomeni, da postavi vrednote vojske na prvo mesto, 

pred svojim osebnim interesom, kariero. Za vojaka čast pomeni, da postavi 

vrednote vojske pred lastno preživetje v boju;  

– osebni pogum pomeni spopadanje s strahom, nevarnostjo in težkimi razmerami. 

Osebni pogum ni odsotnost strahu, ampak zmožnost nadzorovati ga, da se 

naredi, kar se mora;  

– moralnost (integriteta) – naredi, kar je prav – legalno in moralno. Kaže se s 

konsistentnim vedenjem, ki je v skladu z načeli; s postavljanjem visokih 

moralnih standardov; s poštenostjo v besedah in dejanjih; s ponotranjanjem 

vrednot vojaške organizacije. 

O ponotranjanju vrednot (Kotnik in Dvojmoč 2000, v Jakič et al. 2008, 74) 

navajajo, da si vojska kot »totalna« institucija prizadeva, da posamezniki ponotranjijo 

organizacijske vrednote – torej morajo ob neskladju spremeniti osebne vrednote in jih 

nekako zamenjati z vrednotami vojaške organizacije. S ponotranjenjem je posameznik 

pripravljen podrediti lastni interes »višjemu dobremu« oziroma nacionalnemu interesu. 

Misel (prav tam) nadaljujejo:  

Seveda je proces ponotranjanja institucionalnih vrednot težak, če se le te bistveno 

razlikujejo od vrednot posameznika, torej njegovih individualnih vrednot. Vojaške 

vrednote so več kot samo sistem pravil, saj opredeljujejo način življenja pripadnikov 

vojaške organizacije. So osnovni elementi, ki omogočajo, da lahko vojaški voditelj–

poveljnik, v vsakem trenutku in vsaki situaciji loči dobro od slabega. Vrednote seznanjajo 

in opozarjajo vse, ki delujejo zunaj vojaške organizacije (civilne institucije, narod), kdo so 

pripadniki vojaške organizacije, kako živijo in za kaj se zavzemajo. 

O vrednotah in ciljih Jakič et al. (prav tam) navajajo, da institucionalne vrednote 

opredeljujejo cilje organizacije. Če so cilji vrednotno nevtralni, je velika verjetnost, da 

pripadniki te organizacije ne bodo začutili večje odgovornosti in vrednot ne bodo 

ponotranjili. Uresničevanje ciljev in nalog, s katerimi pripadniki organizacije 

uresničujejo osebne vrednote, ki so lahko enake institucionalnim vrednotam, kaže, da je 

posameznik tem ciljem in nalogam predan oziroma zavezan. Predanost oziroma 

zavezanost organizaciji lahko razumemo kot silo, ki posameznika povezuje z nekaterimi 

dejanji in postopki, ki se mu zdijo pomembni in se izvajajo v organizaciji ter zaradi 

katerih posameznik tudi ostaja pripadnik organizacije. Pripadnik je lahko predan 

organizaciji zaradi lastne želje do prebivanja v organizaciji, so osebne in institucionalne 

vrednote usklajene, lahko je predan zaradi občutka obveze za prebivanje v organizaciji, 

zaradi osebnih vrednot in norm vedenja ter zaradi osebnih koristi, predvsem finančnih.  
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Vrednote Slovenske vojske, ki so zapisane v Vojaški doktrini (Furlan et al. 2006b, 

17–19) so opredeljene kot gonilna sila uresničevanja poslanstva Slovenske vojske. 

Temeljna skupna opredeljena vrednota pripadnikov Slovenske vojske je domoljubje, ki 

je izraženo v zavesti pripadnosti Sloveniji in nesebičnem izvrševanju dolžnosti pri 

uresničevanju skupnih ciljev. Poleg domoljubja Slovenska vojska razvija še pet 

opredeljenih vrednot tako v mirnodobnem kot v vojnem času. Te vrednote so: čast, 

pogum, lojalnost, tovarištvo in predanost. Izhajajo iz splošnih civilizacijskih vrednot, 

vrednot slovenske družbe in posebnosti narave delovanja vojske. Opazimo lahko, da je 

del vrednot Slovenske vojske povsem enak vrednotam vojske Združenih držav 

Amerike, del pa se razlikuje. Sruk (1999, 530) v Tavčar in Zabukovec (2008, 32) o 

vrstah vrednot piše naslednje:  

1. naravne vrednote označujejo kakovost človekovega naravnega življenja: 

– biološke poudarjajo telesno življenje, to so zdravje, krepkost, počutje, 

ugodje; 

– duševne poudarjajo zmožnosti, značaj, znanje in nadarjenost človeka; 

– družbene se zavzemajo za kakovost odnosov do drugih ljudi in objektivne 

družbene razmere; 

2. osebne vrednote označujejo kakovost osebe in svobode človeka: 

– moralne predstavljajo osebno držo in moralnost dejanj; 

– religiozne pa predstavljajo zvrst moralnih vrednot, to je razmerje s 

transcendentno, božansko stvarnostjo. 

 Če poskušamo vrednote vojske Združenih držav Amerike in Slovenije uvrstiti v 

»predalčke«, ki sta jih ponudila avtorja Tavčar in Zabukovec, bomo potrebovali oba 

glavna sistema vrednot, znotraj njiju pa duševne in družbene ter moralne vrednote. Kot 

navajajo Jakič et al. (2008), vrednote opredeljujejo cilje organizacije. Musek Lešnik 

(2008, 35) ima cilje za konkretne naloge, ki si jih organizacija zastavi na poti proti viziji 

in so oporne točke, ki premostijo trenutno in želeno stanje. Musek Lešnik (prav tam) 

piše: »Učinkoviti cilji imajo natančno opredeljene roke in kriterije za ocenjevanje, kdaj 

jih podjetje doseže. Prav tako morajo biti jasno predvidene obveznosti posameznikov 

pri njihovem uresničevanju.« 

Tavčar govori o viziji in ciljih zelo podobno, je pa malo bolj konkreten. Vpeljal je 

še pojem smoter, ki ima nekoliko širši pomen od cilja in mu je nadrejen. Tavčar (2005, 

152–158) pravi, naj bo vizija najbolj dolgoročna in trajna usmeritev organizacije, ki jo 

usvoji pretežen del sodelavcev organizacije. Smoter (angl. goal) je konkretna sestavina 

vizije, je dolgoročen in malo spremenljiv. Smotru so podrejeni cilji (angl. targets, 

objectives), ki naj bodo primerni za udejanjanje, opredeljeni po obsegu in vsebini, 

časovnem poteku in nosilcih oziroma izvajalcih, sredstvih in podobnem. Razvrščeni naj 
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bodo po pomembnosti, povezanosti in času ter naj bodo podrejeni maloštevilnim 

smotrom. Dobri smotri in cilji naj bodo:  

– merljivi, kajti merljivost je predpogoj za obvladovanje organizacije;  

– dosegljivi, to je realni, ker nedosegljivi niso privlačni;  

– spodbudni, ljudje se namreč zavzemajo za cilje, ki nam obetajo tudi 

izpolnjevanje naših interesov;  

– skladni, ker smotri in cilji tvorijo hierarhijo in celoto, pri čemer morajo biti 

podrejeni cilji skladni z nadrejenimi.  

Glede na smotre in cilje ločimo organizacije na pridobitne in nepridobitne. 

Pridobitnim je cilj povečevanje dobička, nepridobitne pa obstojajo in delujejo zato, da 

dosegajo nepridobitne smotre in cilje. Kot naj bodo skladni smotri in cilji ter podrejeni 

viziji, naj bodo skladna tudi merila uspešnosti za doseganje smotrov in ciljev. Z vsem 

opisanim se v Slovenski vojski srečujemo, ko sestavljamo letne načrte8 dela. Sestavni 

del načrta so smotri in cilji ter kriteriji za njihovo doseganje, priloge pa so načrti 

aktivnosti posameznih strokovnih področij. Kadar nadziramo in spremljamo podrejena 

poveljstva in enote, pa s pomočjo kriterijev preverjamo doseganje ciljev in s tem 

učinkovitost poveljstev in enot.    

Dubrin (2007, 297–303) o teoriji cilja in namena ter učinkovitosti piše, da delavci, 

ki jasno vedo, kaj je cilj njihovega dela, delajo bolje kot tisti, ki ne vedo točno, kaj je 

namen njihovega dela. Posamezniki morajo imeti pri tem dovolj sposobnosti, da cilj 

realizirajo in tudi dobivajo povratne informacije o svojem delu. Vrednote in cilji 

usmerjajo vedenje ljudi. Vrednote usmerjajo naše ravnanje skladno z njimi, cilji pa so 

tisto, kar želi posameznik doseči. Primer: voditelj, ki ceni poštenost, bo zaposloval samo 

poštene delavce. Principi postavljanja ciljev:  

– delavci se morajo z njimi strinjati;  

– cilji morajo biti povezani s povratno informacijo in nagrajevanjem;  

– učenje za doseganje cilja bolj poveča učinkovitost dela kot naravnanost cilja 

zgolj na dosežek. 

Kar piše Dubrin (2007) lahko pojasnim na primeru vsakodnevnega dela v SV. 

Smotre Poveljstvu sil, ki je operativno in ne strateško poveljstvo, določa Generalštab. 

Cilje pri sestavljanju letnega načrta določa Poveljstvo sil. Prav tako določa Poveljstvo 

sil tudi kriterije za doseganje smotrov in ciljev, kar pomeni, da se z njimi strinja. V 

nadzore pripadniki Poveljstva sil hodimo zato, da podrejenim, ki so urejeni skladno s 

formacijami, dajemo povratne informacije o uspešnosti njihovega dela. Na ta način jih 

kontroliramo in vodimo k zastavljenim ciljem. Če delo ni najbolj uspešno, jih 

posredujemo predloge za povečanje učinkovitosti. Najbolj uspešne posameznike vsako 
                                                 
8 Načrt izobraževanja in usposabljanja PE sil SV za leti 2008 in 2009. 
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leto nagrajujemo s priznanji. S tem v praksi izvajamo vse Dubrinove principe in 

opravljamo temeljne naloge managementa.   

O vsem tem govori tudi Tavčar (2005, 158–160), ki je prepričan, da je temeljna 

naloga managerjev obvladovanje organizacije, kar pomeni, da učinkovito in uspešno 

dosega postavljene cilje in smotre. Smotri in cilji so zaželeni dosežki organizacije. 

Štejejo predvsem uresničeni dosežki. Uresničevanje dosežkov je zato odločilna vsebina 

delovanja organizacije in managerjev. V ta namen:  

– morajo potekati ustrezne dejavnosti;  

– organizacija mora biti primerno urejena;  

– potrebna pa so še sredstva, materialna in nematerialna.  

Dejavnostim, urejenosti in sredstvom rečemo strategija organizacije. Cilj in 

strategijo za doseganje cilja imenujemo politika organizacije. Politiko organizacije 

Slovenski vojski določa vlada Republike Slovenije in jo po ministru za obrambo 

posreduje Generalštabu. Ta na osnovi politike določi strategijo, ki jo uresničujemo v 

operativnih poveljstvih in enotah Slovenske vojske.   

O dvigovanju učinkovitosti organizacije govorijo Hočevar et al. (2003, 117–119) in 

priporočajo, da se to dela z izgrajevanjem sistema odgovornosti do ravni posameznika, 

in sicer tako, da zaposlene seznanimo s strategijo podjetja in odgovornostjo, ki jo ima 

pri izvajanju vsaka posamezna enota oziroma posameznik. Prav tako zaposlene 

seznanimo z aktualnimi kazalniki uspešnosti in vsebino procesov. Plačilo mora biti 

posameznikom izplačano glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in glede na 

uspešnost organizacije kot celote. Predpogoj za ta korak je dejstvo, da se zaposleni:  

− vključijo v nastajanje poslanstva, vizije in strategije podjetja;  

− vključijo v postavljanje merljivih ciljev. Prvi dve točki se povsem ujemata z 

razmišljanji Musek Lešnika;  

− informirajo o vzpostavitvi sistema odgovornosti;  

− informirajo o vzpostavljanju izplačevanja na podlagi učinkovitosti. Nekatera 

naša podjetja (po informacijah zaposlenega je tako podjetje Liko Vrhnika) 

delajo na ta način in trgajo delavcem od plače, če ne dosegajo norm. Norme 

mesečno prilagajajo (povišajo, če so bile mesec prej dosežene), kar je zelo 

skregano s kulturo te organizacije, ki je bila še pred nekaj leti povsem 

drugačna.   

Northouse (2007, 302) definira kulturo kot: »naučena prepričanja, vrednote, 

pravila, norme, simbole in tradicije, ki so skupni določenemu krogu ljudi. Kultura je 

dinamična in se prenaša na druge.« Multikulturne so tiste civilizacije, ki združujejo več 

kot eno kulturo, na primer azijska, ameriška, afriška, evropska, srednjevzhodna. 

Etnocentristične pa so tiste civilizacije, ki dajejo prednost svoji kulturi, ki naj bi bila 
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najbolj primerna in sprejemljiva. Etnocentrizem je lahko velika ovira za učinkovito 

vodenje, ker preprečuje ljudem polno razumevanje in spoštovanje sveta ostalih. Primer: 

kultura, ki favorizira individualne dosežke, bo oteževala razumevanje tistim, katerih 

kultura favorizira skupinske dosežke. Izkušen voditelj mora razumeti različne kulture in 

do določene mere tolerirati etnocentrizem drugih (303–305).   

Morgan (2004, 112) o organizaciji in kulturi piše naslednje: »Organizacija je 

kulturni fenomen in se razlikuje glede na družbeno stopnjo razvoja. Kultura se razlikuje 

od družbe do družbe, kar nam pomaga pri razumevanju nacionalnih različic v 

organizacijah.« Moderne družbe imajo veliko skupnih točk, kljub temu pa obstajajo 

mednarodne razlike v kulturi. Japonski koncept dela in odnosov med zaposlenimi se 

razlikuje od tistih, ki veljajo na zahodu. Na organizacijo gledajo kot na kolektiv, 

kateremu zaposleni pripadajo in kot na delovno mesto z ločenimi posamezniki. Duh 

sodelovanja prežemajo delovne izkušnje, pojavijo se medsebojna odvisnost, skupne 

skrbi in vzajemna pomoč. Zaposleni se pogosto dosmrtno zavežejo svojim 

organizacijam ter jih razumejo kot širitev svoje družine. Zveze z avtoriteto so pogosto 

paternalistične, visokotradicionalne in ustrežljive, prav tako obstajajo močne povezave 

med blaginjo posameznika, družbe in narodom. Tudi Kavčič (1994, 175) vidi v kulturi 

organizacije tisto značilnost, ki razlikuje uspešno organizacijo od neuspešne. Primerjal 

je japonsko in zahodno gospodarstvo. Upadanje konkurenčne sposobnosti ameriškega 

gospodarstva konec šestdesetih let in gospodarski čudež na Japonskem sta dala 

strokovnjakom misliti. Ugotovili so, da je razlog v vrednotah in kulturi med zahodno in 

vzhodno civilizacijo. Trdo delo in asketizem v zahodni civilizaciji nista bila več 

vrednoti, saj sta v ospredje vse bolj stopala uživaštvo in individualizem. Na Japonskem 

pa so bili še vedno v ospredju skupinsko delo, čut pripadnosti in zvestoba organizaciji. 

Mole (2004, 8) pri svojem razmišljanju o kulturi opozori še na nekatere druge 

aspekte:  

Kultura je sistem, ki pomaga posameznikom in skupinam, da se spopadajo z zunanjim 

svetom. O njej razmišljajte kot o spirali. V srcu sistema so vrednote, prepričanja, miti, 

navade in domneve, kdo in kaj smo. Izražajo se v našem obnašanju in jeziku, skupinah, 

katerim pripadamo in v naravi naše družbe. Nadalje se kažejo v naših produktih, umetnosti, 

tehnologiji in načinu, kako jih uporabljamo pri spreminjanju fizičnega sveta. Sistem deluje 

tudi od zunaj na noter. Zunanje okolje pogojuje našo tehnologijo in umetnost, obnašanje in 

jezik in tako naprej do srca naše identitete. Kultura je živ, spreminjajoč sistem, ki se loteva 

našega osebnega in socialnega življenja. Vse, kar naredimo ali rečemo, je izraz naše 

kulture.  

Tudi Mesner vidi kulturo kot rezultat in osnovo delovanja organizacije (1995, 66): 

»Brez skupine ni kulture in brez določene stopnje kulture lahko govorimo samo o 

agregatu ljudi in ne o skupini. Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture zahtevata 

čas – ko skupina dobi zgodovino, dobi kulturo.« O uspešnem prilagajanju organizacije 
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okolju piše (67–70), da mora organizacija najprej poiskati odgovor na vprašanje, zakaj 

pravzaprav obstaja. Iz tega izvira temeljni cilj organizacije. Da bi ga dosegla in 

preživela v danem okolju, se mora primerno oblikovati in določiti sredstva za doseganje 

cilja. Člani organizacije nato oblikujejo skupni koncept glede doseganja cilja, ki je 

rezultat konsenza, ki se je v organizaciji oblikoval v nekem daljšem obdobju in ni nujno 

zavesten. Sedaj je treba oblikovati naloge, kaj in kako to storiti. Od signalov iz okolja je 

odvisno, kakšen bo stil reagiranja. Način reagiranja temelji tudi na predpostavkah in 

vrednotah, ki jih organizacija ima. To je verjetno tako: bolj ko so vrednote pripadnikov 

organizacije ponotranjene z vrednotami organizacije, bolj so predpostavke reagiranja 

predvidljive, to je značilne za organizacijo.  

Trunk in Tavčar (1998, 15) navajata značilnosti kulture nepridobitne organizacije. 

Korenine imajo v vrednotah in interesih pomembnih udeležencev, ki morejo in hočejo 

pomembneje vplivati na naravnanost in delovanje nepridobitne organizacije. Navajata 

nekatere značilnosti kulture nepridobitnih organizacij: 

– težnja po uveljavljanju osebnih interesov, kar pomeni, da je razmejitev med 

osebnimi interesi in interesi organizacije nejasna;  

– težnja k harmoniji, kar pomeni, da je znotraj organizacije pogost pritisk po 

vzdrževanju enotnosti in skladnosti – nasprotja pripisujejo zunanjemu okolju ali 

jih urejajo na skrivaj;  

– težnja po enakosti, kar pomeni poudarjanje enakopravnosti, čeprav na škodo 

učinkovitosti delovanja;  

– težnja k neformalnosti, to je odpor do formaliziranega urejanja postopkov in 

odločanja. 

Glede na moje dolgoletne izkušnje dela v šolstvu in Slovenski vojski bi se zelo 

težko strinjal s temi trditvami. Moje izkušnje kažejo, da si veliki sistemi takega načina 

dela ne morejo privoščiti. Res pa je, da naštete značilnosti veljajo za manjše 

organizacije, kot so športni klubi, kulturne organizacije …, ki si ne morejo privoščiti 

osipa članstva zaradi konfliktov med člani. Zato ustanovitelji želijo, da so vsi 

enakopravni in da velja med njimi harmonija. Po drugi strani vplivni posamezniki 

poskušajo uveljavljati svoje interese. Ker pa vsi formalni postopki zahtevajo več časa in 

seznanjenost z njimi, se jih poskušajo ogibati in reševati čim več zadev neformalno.  

Hočevar et al. (2003, 86) svetujejo, kako si pri oblikovanju in spreminjanju kulture 

organizacije lahko pomagamo z analizo kulture organizacije:  

Analiza kulture organizacije nam pomaga ugotavljati, kje so možni problemi znotraj 

organizacije pri uresničevanju zastavljenih strategij. Ko ugotovimo možne probleme, je 

treba spremeniti oziroma prilagoditi vizijo in strategijo organizacije, ali pa spremeniti njeno 

kulturo. Analiza kulture organizacije tudi prisili vrhnji management, da o izvajanju 

strategije premisli na ravni vsakodnevnih operacij vseh zaposlenih v podjetju. Kultura 
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pomeni predvidljive vrednote, ki se prenašajo prek generacij. Ko so vključene v institucije 

in rituale, te vrednote vodijo družbeno obnašanje k dosegi osnovnih ciljev, ki so preživetje, 

produktivno delo … Kultura podjetja ima različne konkretne podobe: vrednote, obredi, 

zgodbe in miti, navade, paradigme oziroma nezavedne predpostavke, odnose moči, 

nadzorni sistem, fizično okolje …  

Zato nadalje (86–91) priporočajo, da analiziramo posamezne elemente kulture. 

Najprej analiziramo vrednote, nato delovno mesto v organizaciji. V naslednjem koraku 

oba rezultata primerjamo. Pri uvajanju novih vrednot naj bo vrhnji management 

nenehno dejavno prisoten. Z uvajanjem novih vrednot ni mogoče prehitevati, biti 

morajo integrirane v vse vsakodnevne procese. Glede tega modela si moramo zapomniti 

tri stvari: 

– ne glede na to, kateri kulturi pripadamo, vsakdo dela tisto, kar najbolje zna. 

Edini uspešni kriterij kulture je učinkovitost pri zagotavljanju njenega 

preživetja in blaginje; 

– nobena kultura ni statična. Obrača se kot naša spirala. Tako kot se obroč vrti 

hitreje od osi, tako se vrednote v srcu kulture spreminjajo počasneje od 

tehnologije na obrobju. Vseeno pa se spreminjajo;  

– način, kako se ljudje obnašajo, ni samovolja ali naključje. Zunanje značilnosti 

kulture, njeni predpisi, zakoni in zgradba, so pogojeni s skritimi vrednotami in 

prepričanji. Če se spremenijo zakoni, se morajo spremeniti tudi vrednote in 

prepričanja.   

Tudi Tavčar in Zabukovec obravnavata kulturo organizacije in jo označujeta kot 

značilno ravnanje ljudi, ki delujejo v njej. Za kulturo pravita, da izhaja iz vrednot, ki jih 

sprejme velik del ljudi v organizaciji. Ti imajo vsak svoje in različne vrednote, zato ima 

pri nastajanju kulture organizacije pogosto odločilno vlogo močna osebnost, ki je 

drugim za zgled. Izmed številnih vrednot, ki jih imajo ljudje, so za ravnanje v 

organizaciji pomembne zlasti tiste, ki jim vodja daje prednost. Za poveljnike je ključno 

vprašanje, ali izrazita, močna kultura podpira večanje uspešnosti organizacije – in 

seveda poveljnikov v njej. Izrazita kultura je najbrž dejavnik uspešnosti, vendar le, če se 

ujema s kulturo okolja, v katerem deluje organizacija. Raziskave kažejo, da je izrazita 

kultura lahko zelo pomembna temeljna zmožnost, ki omogoča, da je organizacija 

uspešna med svojimi tekmicami (Tavčar in Zabukovec 2008, 36–37). To se ujema z 

miselnostjo Morgana in Kavčiča o moči japonske kulture in uspešnosti, ki jo dosega v 

svetovnem merilu.  

Mole (2004, 8–11) pa je mnenja, da je kultura mehanizem za združevanje ljudi s 

pomočjo skupnega jezika, vrednot in idej. Vgrajena kultura je določena s 

součinkovanjem izvirne kulture, tehnologije in zunanjega okolja. Ne moremo govoriti o 

pravi kulturi, ampak le o uspešni kulturi, zato je nujno, da se kultura prilagaja nenehnim 
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spremembam v okolju. Ljudje se vedejo skladno s tistim, kar je zasidrano v njihovih 

navadah, prepričanjih, tradiciji, nagnjenjih in normah, ki oblikujejo njihovo kulturo. 

Razlike v ravnanju ljudi so pogojene s kulturnim trikotnikom, katerega del so:  

– komuniciranje, ki je osredotočeno na jezik in tudi na neverbalne oblike 

komuniciranja in druge oblike sporočanja glede pričakovanj in prepričanj;  

– organizacija je vezana na prvi sistem vrednot in to, kako je delo organizirano in 

načrtovano, kako se informacije zbirajo in razpečujejo, kako se merijo rezultati 

dela;  

– vodenje, ki je povezano z drugim setom vrednot in tem, kdo ima moč, kako jo 

pridobi, na čem temelji, kdo sprejema odločitve in kaj dela dober voditelj. 

Kulturni trikotnik je bil uporabljen tudi pri razvrščanju kultur sveta v skupine. Po 

pisanju Northousa (2007, 305–321) so raziskovalci GLOBE razvrstili kulturo 62 držav 

sveta v 10 skupin. Pri tem so dali poudarek tudi temu, kako se vodje v posameznih 

skupinah kultur odločajo. Raziskovalci so za osnovo vzeli: skupni jezik, geografsko 

okolje, vero in zgodovinsko ozadje. Na ta način so dobili naslednje skupine kultur:  

– angleško: voditelji so usmerjeni k ljudem, spoštujejo vrednote, odločajo sami; 

– latinsko evropsko: voditelji spodbujajo k sodelovanju in odločanju, prispevajo k 

rezultatu, so introvertirani, niso čustveni;  

– nordijsko evropsko: voditelji so vizionarski in diplomatski, usmerjeni k ljudem, 

k odločanju vključujejo ostale;  

– nemško evropsko: voditelji so participativni in vizionarski, spodbujajoči in 

timsko usmerjeni, neodvisni pri odločanju;  

– vzhodnoevropsko: voditelji so skupinsko in k odnosom usmerjeni, odločitve 

sprejemajo samostojno;  

– latinskoameriško: voditelji si prizadevajo biti usmerjeni k ljudem, sodelavce 

vključujejo v odločanje;  

– srednjevzhodno: voditeljem je pomemben status, so neodvisni in skupinsko 

usmerjeni, k odločanju vključujejo ostale;  

– spodnjesaharsko afriško: voditelji so usmerjeni k ljudem, so sočutni, timsko 

usmerjeni, delujejo spodbudno in sodelovalno;  

– južnoazijsko: voditelji so usmerjeni k ljudem, so timsko usmerjeni, delujejo 

spodbudno in sodelovalno, so sočutni, odločajo samostojno;  

– konfucijsko azijsko: voditelji so timsko in k ljudem usmerjeni, delujejo 

spodbujajoče, odločajo sami. 

Da je svet kulturno zelo pester, se lahko prepričamo iz zgornjih podatkov, kjer 

opazimo, da je Evropa velika mešanica kultur, saj imamo na razmeroma majhnem 

območju pet različnih kultur.  
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Kultura organizacije je pod nenehnim pritiskom po spremembah. Spremembe na 

tržišču namreč zaostrujejo pogoje poslovanja, kar zahteva prilagajanje organizacij. To 

pomeni spreminjanje kulture, to pa ima za posledico spreminjanje vrednot in navad 

zaposlenih. Temu se zaposleni upirajo. Tako Kavčič (1994, 198–204) navaja, da vsako 

uvajanje nerutinskih sprememb povzroči tudi spreminjanje vrednot. Šele s spremembo 

vrednot se spremembe utrdijo. Najprej se to odraža v obnašanju, na koncu v 

spremenjenih vrednotah. Organizacijska kultura je spremenljiva, saj je nujen pogoj za 

to, da se organizacija prilagaja okolju in preživi. Vendar je spreminjanje težaven in 

dolgotrajen proces. V tem je tudi že del odgovora na vprašanje avtorice Mesner: »Zakaj 

v določeni organizaciji ni možno uresničiti nekaterih sprememb?« Mesner (1995, 59–

62) tudi sama na to odgovarja, da spremembe zahtevajo nov način mišljenja in 

delovanja – nove oblike procesiranja informacij oziroma drugačen pogled na stvari. 

Kulturni vzorec, ki s svojimi recepti zagotavlja tipičnim udeležencem tipične rešitve za 

tipične probleme, v spremenjenih pogojih ne pride več v poštev.  

Tudi Trunk in Tavčar (1998, 64) pišeta o spreminjanju in prilagajanju kulture v 

nepridobitnih organizacijah in pojasnjujeta, da skuša management z vrsto ukrepov 

spodbujati proaktivno naravnanost nepridobitnih organizacij, ki povečuje možnosti 

nepridobitne organizacije za obstanek in uspešnost. Tavčar in Zabukovec (2008, 41–

42) pa pojasnjujeta, da je kultura organizacije lahko močna ali šibka. Močna je tam, 

kjer se pomemben del ljudi v njej odločno zavzema za kar najširši nabor vrednot, ki so 

jim skupne. Šibka pa je tam, kjer imajo ljudje malo skupnih vrednot, ali, kar se dogaja 

pogosteje, ne prepoznajo, katere vrednote so jim skupne. Uspešna je organizacija, v 

kateri je kultura močna, vrednote, ki jih obsega, pa podpirajo skupno prizadevanje za 

vizijo in doseganje ciljev. Dogaja se, da je kultura organizacije sicer močna, vendar 

prevladujoče vrednote ljudi v njej ne podpirajo doseganja ciljev. Takšna organizacija 

slabo uresničuje naloge, za katere je bila ustanovljena. Ker organizacija ne more biti 

sama sebi namen, so pomembni udeleženci (ustanovitelji, uporabniki itn.) nezadovoljni 

z njo in s tistimi, ki naj bi jo obvladovali. Dober poveljnik oziroma voditelj si zato 

močno prizadeva, da bi postala kultura organizacije kar najbolj močna in usmerjena v 

doseganje strateških ciljev organizacije.   

Prav tako se Kavčič (1994, 198–203) strinja s predhodnimi avtorji in opisuje 

organizacijo kot odprt sistem, ki je neprestano izpostavljen spremembam in se jim ne 

more izogniti. Vzroki za to so naslednji: tehnološke spremembe, spremembe v 

gospodarski zakonodaji, spremembe v političnem sistemu, pojav novih konkurentov, 

pojav novih materialov, večje inovacije, spremembe navad potrošnikov itd. Če se 

organizacija ne bi spreminjala in se prilagajala spremembam, ne bi bila sposobna 

preživeti. Ni rečeno, da so vse spremembe uspešne. Novosti pogosto dajejo slabše 

rezultate, kakor je bilo poprejšnje stanje, zaradi katerega so bile uvedene. Razlog je v 
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tem, da se zaposleni upirajo večjim spremembam. Kavčič navaja tri faze za uvajanje 

sprememb:  

– v prvi »odmrznemo« predmet sprememb, to je ugotovimo pomanjkljivosti in 

pripravimo potrebne spremembe;  

– v drugi uvajamo spremembe – stari način obnašanja zamenjamo z novim;  

– v tretji pa »zamrznemo«, to je utrdimo nov način obnašanja. 

Mesner (1995, 97–103) trdi, da prihaja do spreminjanja kulture zaradi potrebe po 

prilagajanju spremembam iz okolja, dodaja pa, da prihaja do njega tudi zato, ker kultura 

organizaciji ne zagotavlja več identitete. Organizacija se je že tako spremenila, da lahko 

služi le konservativnim elementom. Kultura v organizaciji nastane in raste, doseže 

obdobje organizacijske zrelosti in stagnacije, ko pa se ne zmore več prilagajati, se mora 

spremeniti. Tega pa ne moremo početi na silo. To je mnenje Tavčarja in Zabukovca, ki 

predlagata potrpežljivost, saj se bo spremenilo obnašanje samo pod pogojem, če se bo 

spremenila kultura. Ta pa se bo spremenila, če se bodo spremenile prevladujoče 

vrednote. Ugodne prvine kulture je zato dobro podpirati, neugodnim pa je treba odrekati 

podporo. Pri tem sta potrebni vztrajnost in strpnost, ne pa sila in neučakanost. Velik 

vpliv imajo osebni zgled, pohvala in podpora obnašanju, ki izraža ugodno kulturo za 

uspešnost organizacije. Nekatere spremembe postanejo vidne kmalu, za druge je treba 

precej časa. Težave pri spreminjanju so tem večje, čim večja je zaželena sprememba in 

čim manj časa je zanjo: velike spremembe, ki so povezane z oblikovanjem ali 

spreminjanjem človeških navad, zahtevajo veliko časa. Odpor in težave pri spreminjanju 

kulture so večji, če so sestavine kulture organizacije sorazmerno stabilne in če je kultura 

nastajala dolga leta ter ima korenine v vrednotah, ki so jim ljudje v organizaciji močno 

zavezani (Tavčar in Zabukovec 2008, 42–44). 

2.3.3 Motiviranje, motivacija in njeni dejavniki 

Dubrin (2007, 4–6) o vodenju (leadershipu) pravi, da se ukvarja s spremembami, 

spodbujanjem, motiviranjem in vplivanjem. Iz tega lahko sklepamo, da daje voditeljem 

veliko vlogo pri pridobivanju delavcev za doseganje ciljev organizacije, saj imata tako 

spodbujanje kot motiviranje bolj ali manj enako funkcijo. To istočasno podkrepljuje tudi 

misel psihologa Museka (1997, 130), ki pravi: »Motivi spravljajo v 'tek' vso našo 

aktivnost, vse naše delovanje.« Furlan et al. (2006b, 17) navajajo: »Motivacija je odraz 

pripravljenosti posameznika za usmerjanje naporov v doseganje ciljev organizacije.« O 

tem lahko beremo tudi v priročniku FM 22-100, kjer navajajo zelo podobna stališča, kot 

jih lahko beremo pri drugih avtorjih, tako domačih kot tujih:  

Znanje in izurjenost zmanjšata strah in povečata samozavest. Samozavest je močna 

motivacijska sila, ki dvigne moralo, pogum in pripravljenost za bojevanje. Motivacija se 

doseže z lastnim zgledom, s prepričanjem v upravičenost uporabe vojske, z ustvarjanjem 
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povezanega kolektiva in s sistemom nagrajevanja ter kaznovanja. Motivirani pripadniki 

enot zaupajo vase, drug v drugega, v enoto in poveljnika ter podpirajo skupne cilje. 

Motiviranju in vrednotam dajejo Furlan et al. velik pomen. Izražajo se namreč v 

bojni morali, ki se gradi in ohranja z motiviranjem, uveljavljanjem vrednot, 

voditeljstvom in managementom. Furlan et al. (prav tam) govorijo o bojni morali in 

sicer:  

Bojna morala je pripravljenost pripadnikov Slovenske vojske soočiti se z največjimi 

napori v boju. Je izraz zavzetosti in vztrajnosti pri izpolnjevanju poslanstva enote. Na 

bojno moralo vplivajo usposobljenost, zaupanje v orožje in opremo, disciplina, 

samospoštovanje, razumevanje, kaj je cilj delovanja in kaj je zanj potrebno narediti, ter 

razumevanje, za koga in za kaj se bojevati.  

Lipičnik (1994, 517) govori o motivaciji zelo podobno. Motivacijo in motiviranje 

definira na naslednji način:  

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo. 

Brez motivacije človek ne more storiti nobene aktivnosti, ne more zadovoljiti svojih potreb. 

Posebej je pomembna motivacija za delo, ki mu pomaga, da uresniči svoje cilje in cilje 

organizacije, v kateri je zaposlen. Motivacijo uporabljajo managerji kot orodje za 

krmiljenje človekove aktivnosti v zaželeno smer. Temu procesu rečemo motiviranje.  

Možina (1992, 182) prav tako navaja, da je motivacija vedno povezana s 

človekovimi aktivnostmi, to je z delom. Za vsako človekovo aktivnost morajo biti neki 

vzrok, potreba, povod, cilj, ki jih bo človek s svojo aktivnostjo tako ali drugače 

zadovoljil. Zato ni čudno, da je Sang (2001) v knjigi 1001 način, kako motivirati sebe in 

druge ugotovil, da se je le treba ozreti okoli sebe, se pogovarjati s podrejenimi, imeti 

nekaj dobre volje in že je mogoče najti način, ki ustreza situaciji in s katerim vplivamo 

na razpoloženje ljudi v okolici, na njihovo učinkovitost ter jih s tem spodbudimo k 

boljšim delovnim rezultatom. Tracy (2000, 162–165) je podobnega mnenja. Zagovarja 

namreč ustvarjanje okolja, v katerem lahko pride do motivacije. Ljudje so namreč vedno 

motivirani od znotraj. Vrhunska učinkovitost zahteva odstranitev vseh dejavnikov, ki 

negativno vplivajo na motivacijo, to je vse, zaradi česar je človek lahko nesrečen in 

demotiviran. Ljudje so motivirani takrat, ko imajo dober občutek glede sebe. Zato naj 

bo cilj voditelja, da njegovi podrejeni rečejo: »Tukaj je čudovito delati.« Dubrin (2007, 

290) ugotavlja, da so učinkoviti voditelji uspešni zato, ker so nadpovprečni motivatorji 

in trenerji (angl. coach). Na druge vplivajo na mnogo načinov. Pri tem pogosto 

uporabljajo posebne motivacijske in trenerske veščine. Tehnike in veščine so 

pomembne, ker vsi voditelji ne morejo vplivati na ljudi zgolj z avtoriteto, karizmo ali 

spodbudnim vodenjem, motivirani delavci pa so za kolektiv zelo pomembni. 

V FM 22-100 (2006, 1–2) beremo, naj motivacija zagotavlja človeku in njegovi 

pripravljenosti za delo tiste najnujnejše informacije, ki ga bodo usmerjale v dokončanje 
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naloge. Motivacija je notranjega izvora, vendar nanjo pozitivno oziroma negativno 

vplivajo druge osebe s svojimi dejanji in besedami. Vloga voditelja pri motiviranju je ta, 

da razume potrebe in želje ostalih članov kolektiva in jih usmerja k ciljem organizacije. 

Nekatere posameznike je pri delu treba bolj motivirati, druge manj. Vloga voditelja pri 

tem pa je tudi ta, da čim več izve o zmožnostih in omejitvah sodelavcev, da bi jim lahko 

kasneje zaupal čim bolj primerne in odgovorne naloge. Svetujejo, da po uspešno 

opravljenih nalogah podrejene pohvalite. Če pri delu niso najbolj uspešni, jih pohvalite 

za tisto, kar so storili dobro, in jim svetujete, kako naj se lotijo tistega, pri čemer niso 

uspeli, da bodo drugič boljši. Svetujejo motiviranje na način, da bo čutiti pristnost 

voditelja. Pri tem odsvetujejo uporabljanje praznih fraz. Veliko tega, kar smo napisali, 

lahko beremo pri drugih avtorjih, ki so pisali na temo voditeljstva, kar kaže na to, da so 

avtorji FM 22-100 črpali znanje iz svetovne literature.   

Iz zgoraj opisanega lahko sklepamo, da so ljudje največja dragocenost. Temu se 

pridružuje tudi Tracy, ki trdi, da istočasno predstavljajo kar 67 odstotkov vseh stroškov, 

ki jih organizacija ima. Zato je naloga vodilnih oseb, da zagotovijo kar največjo 

donosnost ljudi s tem, da izboljšajo njihovo delovno storilnost. To naj delajo s pomočjo 

povratnih informacij. Če jih nudijo v dovolj velikih količinah, delavci niso le bolj 

motivirani, ampak tudi bolj uspešni pri opravljanju delovnih nalog in se bolje počutijo. 

Pri dajanju povratnih informacij je treba upoštevati nekaj pravil:  

– informacije morajo biti pravočasne in objektivne, zato jih dajemo takoj po 

opravljeni aktivnosti;  

– osredotočene naj bodo na specifično aktivnost. Ne recite samo: »Odlično delaš, 

kar tako naprej«, ampak: »Odlično poročilo si napisal …«;  

– pri dajanju povratnih informacij se izogibajte uničevalnim kritikam. Te 

znižujejo stopnjo samospoštovanja, kar vpliva na upadanje delovne uspešnosti, 

morale, motiviranosti in učinkovitosti.  

Motiviranost in učinkovitost delavca lahko povečate tudi z ocenjevanjem delovne 

uspešnosti. Pri tem raje uporabljajte »jaz sporočila«, kot »ti sporočila«. Primer: 

»Poslušaj, malce me skrbi …«, namesto: »To si naredil narobe.« Še bolje je govoriti v 

dvojini: »Majhen problem imava.« Ko končate ocenjevanje delovne uspešnosti, se z 

delavcem sporazumite glede tega, kaj je treba spremeniti, koliko in do kdaj. Povzetek 

razgovora si zapišite: »Strinjala sva se, da je treba storiti to in to, do takrat in takrat in 

skladno s tem in tem merilom.« Podrejeni naj vam podpiše zapisnik, nato pa zapisnik 

vložite v njegovo kartoteko. S tem zavarujete sebe in svoje podjetje (Tracy 2000, 188–

201). Področje motiviranja je pri vodilnih v Slovenski vojski bolj šibko. Tu je mogoče 

narediti še ogromno, saj večina vodilnih temu področju ne posveča nobene pozornosti. 

Pomembno je le delo, ki ga je treba opraviti, pri tem pa se vedno navajajo samo roki, ki 

so običajno izredno kratki. To govori o nepravilnem načrtovanju oziroma o tem, da se 
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sprejemajo nenačrtovane naloge, ki pa jih je treba kljub vsemu opraviti. Pri dajanju 

povratnih informacij pa največkrat prihajata do izraza omika in strokovnost vodilnega. 

Manj ko so vodilni izobraženi, manj so omikani in obratno. Nekateri to storijo 

dostojanstveno, drugi malo manj.  

 Dubrin za motiviranje delavcev priporoča uporabljanje priznanj in pohval. S tem, 

ko nagradimo trud in rezultat dela nekoga, dajemo vsem zaposlenim točno vedeti, kaj je 

tisto, kar cenimo. Motiviranje in nagrajevanje sta stalna praksa v poslovanju in 

neprofitnih organizacijah. Priznanje je močan motivacijski faktor, ker je normalna 

potreba človeka. S tem zadovoljimo tudi potrebo človeka po tem, da se počuti ponosno 

– občutenje ponosa pa je močan notranji motivacijski faktor. Poleg uporabljanja 

priznanj Dubrin priporoča tudi upoštevanje teorije pričakovanja, ki je del motivacijske 

teorije. Osnovana je na predpostavki, da ljudje pričakujejo nekaj v zameno za količino 

vloženega dela – več je vloženega truda, večje je pričakovanje. Teorija pričakovanja je 

kognitivna, ker poudarja misli, ocene in želje motivirane osebe. V vsaki situaciji hočejo 

ljudje maksimalno pridobiti in minimalno izgubiti. Teorija predvideva, da ljudje med 

več možnostmi izberejo tisto, za katero mislijo, da bodo največ pridobili. Če lahko 

izbirajo, bodo ljudje izbrali tisto nalogo, za katero mislijo, da jo bodo najbolje opravili 

in imeli čim več koristi. Osnovni elementi teorije pričakovanja so trije: valenca 

(vrednost rezultata), koristnost delavca in pričakovanje. Za potrebe delovanja motivacije 

morajo biti prisotni vsi trije elementi. Da bodo ljudje motivirani, morajo oceniti 

nagrado, misliti si, da nalogo lahko opravijo, in imeti zagotovilo, da jih bo njihova 

storitev pripeljala do nagrade (Dubrin 2007, 292–303). Pri delu v Slovenski vojski se 

enkrat letno najuspešnejše nagrajuje z vročanjem priznanj in pohval. Količina priznanj 

in pohval je zelo omejena, tako da je veliko zaposlenih razočaranih, posebej na začetku, 

ko sistema še ne poznajo, pri delu pa se zelo trudijo. Tisti, ki pohvale in priznanja 

prejmejo, pa so zelo ponosni in zadovoljni, še posebej, ker se to vedno opravi javno, 

pred zbranim kolektivom vojašnice.      

Možina (1992, 50–56) govori o potrebah posameznika in zahtevah organizacije. Če 

je neskladje med potrebami posameznika in zahtevami organizacije veliko, vsak 

posameznik doživlja veliko frustracijo, neuspeh in konflikte. Vodje morajo vedeti, 

kakšne so potrebe delavcev, da jih bodo znali motivirati, prav tako pa tudi, da 

zadovoljena potreba ne motivira več. Dubrin govori o področju motiviranja še z druge 

plati, to je skladno s teorijo pričakovanja, kjer si pomagamo z veščinami motiviranja in 

vedenja pri vodenju:  

– motiviranje bo uspelo bolje, če bodo delavci točno vedeli, kaj se od njih 

pričakuje;  

– določiti je treba tako kvaliteto izdelkov ali storitev, da bo dosegljiva in bo 

motivirala delavce;  
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– ljudi je treba usposabljati in spodbujati;  

– ustvarite nedvoumno povezavo med doseganjem standardov in obljubljeno 

nagrado;  

– zagotoviti je treba, da je nagrada dovolj velika;  

– analizirati je treba, kateri faktorji nagrajevanja vplivajo na učinkovitost;  

– razložiti je treba pomen in vpletenost izidov druge ravni – na primer delovne 

uspešnosti;  

– pomembno je razumevanje razlik v valencah – različne nagrade imajo na 

različne ljudi različen vpliv;  

– pomembno je spoznati, da so dobro motivirani delavci bolj vztrajni in bolj se 

trudijo (Dubrin 2007, 294–296). 

Večina zgoraj naštetih motivacijskih elementov v vojski ne pride v poštev, še 

posebej tiste v zvezi z višino nagrade, različnostmi nagrad, ker pravilniki državne 

uprave tega ne omogočajo, kakor tudi ne večina teh, ki jih navajata glede motiviranja v 

nepridobitnih organizacijah Trunk in Tavčar (1998, 94):  

– materialne: plačilo, nagrada, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, olajšave 

pri davkih in drugih dajatvah, službena oprema (prevozna, komunikacijska, 

računalniška, oblačila, obutev ipd.), osebna oprema, povezana z izvajanjem 

dejavnosti (športna oprema ipd.); 

– posredne: koristi zaradi delovanja v nepridobitni dejavnosti na drugih področjih 

(priznanja, uveljavljanje v politiki …), posredne koristi delovanja (potovanja, 

prebivanje v prijetnem okolju med delom ipd.), vključevanje otrok v dejavnost 

organizacije ipd.; 

– nematerialne: poseben položaj v nepridobitni organizaciji, osebno zadovoljstvo, 

druženje s sorodno naravnanimi ljudmi ipd. 

Deleži in učinkovitost spodbud so različni za prostovoljske in profesionalne 

sodelavce, strokovnjake in izvajalce, za razne ravni managementa. V državni upravi so 

zaposleni lahko deležni le posrednih koristi, ki jih za potrebe Slovenske vojske 

organizira Oddelek za celostno skrb za pripadnike Slovenske vojske, in te so: 

rekreativna vadba v prostem času v športnih objektih Slovenske vojske, organizirane 

športne aktivnosti za družine in otroke pripadnikov Slovenske vojske.     

Možina (1992) navaja vpliv osnovnih pogojev, ki povečujejo motivacijo in 

zadovoljstvo pri delu. Osnovna hipoteza, ki jo postavlja, je, da ljudje dobro delajo, če 

jih določeno delo zadovoljuje. Pogoji, ki morajo biti zadovoljeni, da bi dosegli visoko 

stopnjo motivacije, so: 

– zaposleni morajo poznati rezultate svojega dela; 

– zaposleni morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela; 

– zaposleni morajo imeti občutek, da je njihovo delo pomembno. 
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Za visoko stopnjo notranje motivacije morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji, ki jih 

opredeljujeta kot kritična psihološka stanja. Ustrezno notranjo motivacijo za delo pa 

omogočajo naslednje najpomembnejše značilnosti dela: 

– raznolikost sposobnosti – čim več znanja, talenta in veščin zahteva določeno 

delo, tem večji je občutek pomembnosti dela za posameznika; 

– istovetenje z nalogo – ljudje bolj skrbno in kvalitetno opravijo delo, če se 

poistovetijo z njim; 

– pomembnost naloge – občutek pomembnosti se poveča, če delavci vedo, da bo 

opravljeno delo imelo bistven vpliv na boljše fizično in psihično počutje ostalih 

ljudi; 

– avtonomija pri delu – rezultat povečanja avtonomije pri delu je v povečani 

odgovornosti za uspeh; 

– povratne informacije – vsak delavec mora biti neposredno in jasno obveščen o 

rezultatih svojega dela. Povratnim informacijam daje velik pomen tudi Tracy 

(2000, 188–190). 

Ustrezna znanja in izobrazba za delo prav tako vplivajo na visoko stopnjo interne 

motivacije. Najslabša možnost je, če je delo po stopnji motivacijskega potenciala visoko 

vrednoteno, posameznik pa zanj nima znanj in sposobnosti, ob tem pa ima še nizko 

potrebo po osebnem razvoju ter je zelo nezadovoljen. Za take delavce je najbolje, da 

opravljajo enostavna in rutinska dela (Možina, 1992, 182–191). V Slovenski vojski 

dajemo izobraževanju in usposabljanju velik pomen. Razlog je v tem, da je treba z 

ljudmi, ki so zaposleni v sistemu, opraviti vse načrtovane naloge. Strokovna področja 

obvladujejo strokovnjaki, veliko pa je področij, za katera strokovnjakov ni. V tem 

primeru pošiljamo najustreznejši in voljan kader na izobraževanja in usposabljanja, ki 

jih organiziramo sami, oziroma na civilne institucije v domovini, tretjo varianto pa 

predstavljajo izobraževanja in usposabljanja v tujini. Ljudje, ki so pripravljeni opravljati 

taka izobraževanja in usposabljanja, so večinoma za to motivirani, ker jim bo to 

verjetno pomenilo izboljšanje položaja, za organizacijo pa to pomeni izobražen in 

usposobljen kader, ki bo sistemu pomagal k višji kvaliteti dela. S tem se povečuje 

občutek pripadnosti skupini, saj posamezniki zadovoljujejo potrebe po strokovnem 

izpopolnjevanju in spremembi, ki je vsakemu od nas dobrodošla. 

Na primeru Japonske smo se lahko prepričali, kaj za organizacijo pomeni skupinsko 

delo in pripadnost skupini. Tracy trdi, da organizacijo k skupinskemu delu motivirajo 

naslednji temeljni elementi:   

– skupni cilji;  

– skupne vrednote in prepričanja;  

– skupni načrti;  

– vodja naj bo v vsem za zgled;  
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– vrednotenje in ocenjevanje delovne uspešnosti naj stalno potekata.  

Vsi ti elementi so v Slovenski vojski stalno prisotni, ker se pripadnosti skupini daje 

izredno velik pomen. O tem, kakšne lastnosti naj ima vodja, pa Tracy navaja: »Njihovi 

podrejeni naj vedno vedo, kaj se od njih pričakuje in imajo občutek, da jih vodja ceni 

kot ljudi in kot posameznike.« Poleg tega Tracy priporoča, da vodja ravna tako, da pri 

skupinskem delu pusti udeležencem občutek, da so vse naredili sami. To je ključ do 

samostojnih delovnih skupin (Tracy 2000, 110–122). 

Poglejmo si, kaj motivira ljudi, da hodijo na delo? Odgovor ni tako enostaven, pa 

tudi več jih je, kar pomeni, da imajo ljudje zelo različne motive. Nekateri motivi 

izhajajo iz potreb, kot so fizične in »osnovne«: potrebe po hrani, obleki, toploti. 

Dodamo lahko še potrebe po počitku, spanju, zdravju, varnosti. Imenujemo jih 

fiziološke in so značilne za odrasle in otroke kot tudi za pripadnike Slovenske vojske. 

Ljudje torej hodijo na delo:  

– za hrano, stanovanje in dobrine, ki jih je moč kupiti; 

– zaradi priznanja in položaja v družbi; 

– zaradi pripadnosti, da se čutijo za del skupine; 

– da bi napravili strokovno kariero; 

– ker je dolžnost ljudi, da delajo; 

– da si pridobijo znanje in razumejo dogajanje okoli sebe; 

– da dosežejo varen položaj (gotovost) v življenju; 

– zaradi občutka uspeha, da preverjajo svoje sposobnosti (Možina 1992, 163–

165). 

Sedaj nas zanima še to, kaj motivira voditelje, da zavzemajo vodilne položaje. Na 

splošno voditelji želijo biti odgovorni za podrejene in jih kontrolirati. Vsi štirje našteti 

motivi so usmerjeni v naloge: 

– motiv moči – učinkoviti voditelji imajo željo nadzirati vire in vplivati na druge; 

– motiv za dosežki – voditelje motivira doseganje ciljev; 

– etika dela – učinkoviti voditelji so prepričani v dostojanstvo dela – cenijo trdo 

delo; 

– vztrajnost in prožnost – voditelji morajo biti vztrajni in prožni, ker je taka 

narava njihovega dela. To zahteva uvajanje novih programov (Dubrin 2007, 47–

53).   

Brez ustrezne gibalne aktivnosti ni uspešnosti pri preverjanju gibalnih sposobnosti. 

Pri prebiranju literature nismo nikjer naleteli na dejstvo, da bi pogoji dela motivirali 

zaposlene. Najbolj naj bi na motivacijo vplivali odnosi, o pogojih dela pa ni bilo govora. 

Zato bo prav zanimivo, kaj bo pokazala naša raziskava. V našem primeru je prisotnih 

več faktorjev, ki motivirajo zaposlene.  
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3 ANALITIČNI DEL 

3.1 Vzorec, metode zbiranja in analize podatkov, omejitve 

3.1.1 Vzorec in struktura vzorca 

Za potrebe naloge sem analiziral gibalno usposobljenost v okviru dveh vzorcev. 

Prvi vzorec so predstavljala Poveljstva in enote sil Slovenske vojske (PE sil SV), ki so 

leta 2009 obsegala 5992 pripadnikov ali 83,2 odstotka vseh pripadnikov stalne sestave 

Slovenske vojske (STAS SV). To so operativna poveljstva in enote, namenjeni 

vsakodnevni uporabi in izvajanju neposrednih nalog poslanstva Slovenske vojske. 

Gibalne sposobnosti teh poveljstev in enot sem analiziral s pomočjo podatkov, ki jih 

konec vsakega leta obdela in analizira Poveljstvo sil, to je njihovo nadrejeno poveljstvo. 

Za potrebe naloge imam na voljo podatke od leta 2005 do leta 2009. Tu niso zajeti 

podatki Generalštaba, ker nam je nadrejeno poveljstvo, in Poveljstva za doktrino, 

razvoj, izobraževanje in usposabljanje, ker nam je kot poveljstvo enakovredno. Obe 

poveljstvi nam nista dolžni pošiljati podatke, vse ostale enote in poveljstva pa morajo to 

storiti ob koncu vsakega leta.  

Drugi vzorec so predstavljali pripadniki dveh bataljonov 1. brigade, to je 10. 

motoriziranega bataljona, ki ga bom od sedaj naprej imenoval 1. skupina, in 74. 

motoriziranega bataljona, ki ga bom od sedaj naprej imenoval 2. skupina. Prvi je 

nastanjen v Ljubljani in ima zelo dobre pogoje za kondicijsko vadbo. To velja tudi v 

slabih vremenskih pogojih, saj imajo v vojašnici športno dvorano. Drugi je nastanjen v 

Mariboru in nima telovadnice, kar pomeni, da pozimi delajo v dosti slabših pogojih. Ta 

naša populacija obsega 1123 zaposlenih. V anketi je sodelovalo 356 anketirancev, 206 

iz 1. skupine in 150 iz 2. skupine, kar je 31,7 odstotka populacije obeh bataljonov. Za 

potrebe anketiranja sem uporabil izvirno sestavljen vprašalnik. Pred oddajo sem 

vprašalnik pilotsko testiral na treh sošolcih izobraževalnega programa, v katerega sem 

vključen.  

Vprašalnike sem odnesel v oba omenjena motorizirana bataljona, kjer sem jih 

najprej ponudil v izpolnjevanje članom štaba. Štab sestavljajo namestnik poveljnika, 

poveljniki čet in načelniki sektorjev. Namenjen je podpori odločanja za potrebe 

poveljnika. Članom štaba sem razložil namen ankete in kako naj vprašalnike razdelijo v 

izpolnjevanje v organizacijske enote glede na število pripadnikov v njih. Ti pripadniki 

ne smejo biti samo dobri športniki ali samo slabi, ampak povsem naključno izbrani. 

Razložil sem tudi postopek izpolnjevanja in nekatere posebnosti, na katere morajo biti 

pozorni pri izpolnjevanju. Sledilo je izpolnjevanje vprašalnika, katerega vprašanja se 

nanašajo na leto 2009, njegova sestava pa je naslednja: 

– podatki o spolu, starosti, izobrazbi, statusu v organizaciji in času zaposlitve;  

– ocena gibalne usposobljenosti;  
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– čas, ki so ga namenili gibalnim dejavnostim v službi tako na prostem kot v 

pokritih objektih, povprečno na teden in po mesecih;  

– koliko časa so namenili gibalnim aktivnostim v prostem času;  

– katerega meseca so se udeležili preverjanja gibalnih sposobnosti;  

– kako so bili na preverjanju gibalnih sposobnosti ocenjeni;  

– kaj po njihovem mnenju vpliva na gibalno usposobljenost;  

– kaj želijo v zvezi z vprašalnikom še dodati.  

Anketiranci in anketiranke so vprašalnike izpolnjevali v učilnicah, ki jih imata na 

voljo oba bataljona. Od sedaj naprej bom za poimenovanje udeležencev in udeleženk 

raziskave uporabljal le moški spol in s tem zajel tako moške kot ženske pripadnike in 

pripadnice Slovenske vojske. Obdelava podatkov je potekala s pomočjo statističnega 

orodja Excel.  

 Tabela 3.1  Demografska struktura vzorca, ki je sodeloval v anketi 

Entitete Odgovori 10. MOTB (v 

%) 

74. MOTB 

(v %) 

Skupno  (v 

%) 

Spol moški 90,8 81,3 86,8 

ženske 9,2 18,7 13,2 

skupno 100 100 100 

Starost do 30 let  65,0 57,3 61,8 

od 31 do 40 let 32,0 30,7 31,5 

od 41 do 50 let 2,4 11,3 6,2 

51 let in več 0,6 0,7 0,5 

Statusna skupina 

v  

organizaciji 

profesionalni vojak 74,2 76,6 75,3 

podčastnik 15,0 14,7 14,9 

častnik 10,2 8,0 9,3 

višji častnik 0,6 0,7 0,5 

Izobrazba dvoletna ali manj  0,6 0,0 0,3 

poklicna 31,0 24,0 28,1 

srednja 51,9 62,0 56,2 

višja 4,8 3,3 4,2 

visoka ali več 11,7 10,7 11,2 

Čas  

zaposlenosti 

manj kot 2 leti 10,7 30,0 18,8 

od 2 do 5 let 40,8 17,3 30,9 

od 6 do 10 let 41,6 32,0 37,7 

od 11 do 20 let 6,3 20,0  12,1 

21 let in več 0,6 0,7 0,5 
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Demografsko strukturo vzorca z ostalimi podatki si lahko ogledate v tabeli 3.1. V 

anketi je sodelovalo 9,2 odstotka žensk iz 1. skupine (10. MOTB) in 18,7 odstotka 

žensk iz 2. skupine (74. MOTB). Grafični prikaz si lahko ogledate na slikah 3.1 in 3.2. 

Slika 3.1  Razmerje glede spola v 1. skupini (10. MOTB) 
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Moški
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Slika 3.2  Razmerje glede spola v 2. skupini (74. MOTB) 

81,30%

18,70%

Moški

Ženske

 

Razmerje med profesionalnimi vojaki, podčastniki, častniki in višjimi častniki je v 

obeh skupinah izredno podobno in razvidno iz slike 3.3. Do razlike med skupinama 

prihaja v starosti anketirancev, kar nam nazorno prikazuje slika 3.4. Iz starostnih sredin 

razredov lahko izračunamo, da so pripadniki 1. skupine v povprečju stari 28,8 leta, 2. 

skupine pa 30,9 leta. Razlika med skupinama obstaja tudi glede časa zaposlenosti v 

Slovenski vojski. Na sliki 3.5 je razvidno, da ima 2. skupina bistveno več tistih, ki so 
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zaposleni manj kot 2 leti, ter tistih, ki so zaposleni od 11 do 20 let; 1. skupina izstopa po 

zaposlenih v starostnem razredu »od 2 do 5 let«; 2. skupina ima za 19,3 odstotka več 

novincev, to je tistih, ki so zaposleni manj kot 2 leti; 1. skupina pa ima za 23,5 odstotka 

več zaposlenih v kategoriji »od 2 do 5 let« in 9,6 odstotka več v kategoriji »od 6 do 10 

let«. Iz tega lahko sklepamo, da gre za kader, ki že pozna vse zahteve sistema in se je na 

njih tudi že prilagodil.  

Slika 3.3  Razmerje med statusnimi skupinami v organizaciji 
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Slika 3.4  Starostna struktura obeh skupin 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

do 30 let 31 do 40 41 do 50 51 in več

starost

10. MOTB

74. MOTB

 
Tudi v izobrazbeni strukturi imamo malenkostne razlike, kar si lahko ogledamo na 

sliki 3.6. V 1. skupini je 7 odstotkov več tistih s končano poklicno šolo; 1,5 odstotka 

več je tistih, ki so diplomirali na višji šoli, in 1 odstotek več je tistih, ki so diplomirali na 

visoki šoli. V 2. skupini pa je 10,1 odstotka več zaposlenih, ki imajo dokončano srednjo 

šolo.  
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Slika 3.5  Čas zaposlenosti 
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Slika 3.6  Izobrazbena struktura 
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3.1.2 Metode zbiranja in analize podatkov 

Izdelava naloge temelji na kombinaciji kvantitativnih in kvalitativnih metod. V 

nalogi sem uporabili naslednji metodi za zbiranje podatkov: metodo analize 

dokumentov in metodo vprašalnika. Za potrebe analize kvantitativnih podatkov sem 

uporabil: primerjalno metodo, deskriptivne metode, analizo variance, standardni odklon 

in korelacijo. Na podlagi metode analize primarnih pisnih virov in primerjalne metode 

sem opisal in prikazal preteklo, sedanje in želeno stanje infrastrukture, pri čemer sem 

uporabili vse obstoječe analize in poročila. Z anketo sem pridobil ocene pripadnikov 10. 

in 74. motoriziranega bataljona, to je 1. in 2. skupine, o pomenu športnih objektov za 

njihovo gibalno udejstvovanje, o motivaciji zanj in vplivu na njihovo osnovno, to je 

gibalno usposobljenost.  
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Podatke glede preverjanja gibalnih sposobnosti sem primerjal longitudinalno: 

obdobje na začetku projekta Profesionalna vojska (PROVOJ) in ob zaključku leta 2009. 

Vzporedno sem jih primerjal s podatki o razvoju infrastrukture. Primerjal sem površino 

infrastrukture na pripadnika SV z uspešnostjo pri preverjanju gibalnih sposobnosti in 

ugotavljanju pripravljenosti.  

3.1.3 Omejitve 

Zaradi širine problema nisem obravnaval vseh oblik usposabljanja in celotne 

infrastrukture SV, ampak sem nalogo omejil na analizo stanja športne infrastrukture in 

osnovne gibalne usposobljenosti.  

Rezultate ankete sem uporabil le za izdelavo zaključkov in posplošitev na ravni 1. 

brigade, iz katere oba bataljona (skupini) izhajata.  

Omejitev pri nalogi predstavlja tudi dejstvo, da se vsi podatki o preverjanju 

gibalnih sposobnosti, ugotavljanju pripravljenosti, prisotnosti na kondicijski vadbi in 

vse opravljene analize nanašajo le na Poveljstva in enote sil Slovenske vojske (PE sil 

SV). To so operativne enote Slovenske vojske, ki so podrejene Poveljstvu sil. Tu niso 

zajeti podatki o Generalštabu (GŠSV) in Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje 

in usposabljanje (PDRIU), ker mu ti dve poveljstvi nista podrejeni in tudi ne dolžni 

pošiljati podatkov. Zato tudi zaključki in posplošitve veljajo le za omenjeno populacijo, 

to je za Poveljstva in enote sil Slovenske vojske. 

Zadnjo omejitev predstavlja dejstvo, da sem zaposlen na Poveljstvu sil kot 

pomočnik za načrtovanje športa. Zato obstaja možnost, da podajanje mnenj in ocen v 

nalogi ne bo povsem nepristransko. Po drugi strani pa mi bo poznavanje razmer verjetno 

olajšalo interpretacijo rezultatov in oblikovanje ugotovitev. 

3.2 Analiza dokumentov 

S preučevanjem literature Jugoslovanske ljudske armade (1981, 1986) in ogledi 

lokacij sem prišel do ugotovitev, razvidnih iz stanja športnih objektov pod točkama 

2.1.1 in 2.1.2. Najslabše pogoje je imela Slovenska vojska leta 1991 za kondicijsko 

vadbo v slabih vremenskih pogojih – razlog je v tem, da ni imela pokritih športnih 

objektov. Vadba je bila mogoča le na prostem: hoja, tek, pohodi ... Do leta 2004 se 

situacija ni bistveno spremenila. Za usposabljanje nabornikov je bilo to stanje še nekako 

sprejemljivo, ob prehodu na profesionalno vojsko pa se je pojavila potreba po izdatnem 

izboljšanju razmer. Za potrebe profesionalne vojske je bilo nujno treba izboljšati pogoje 

dela na vseh področjih delovanja. V ta namen se je načelnik Generalštaba Slovenske 

vojske leta 2003 odločil ustanoviti projektno skupino Profesionalna vojska (PROVOJ). 

Vodja projekta na športnem področju sem bil Anton Frumen, samostojni pomočnik za 

načrtovanje športa v SV, z delovnim mestom na Generalštabu. 
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K sodelovanju je bil povabljen še en profesor športne vzgoje, ki je takrat svoje delo 

opravljal v Športni enoti Slovenske vojske. Ugotovitve analize, ki sva jo opravila leta 

2003 in 2004 o stanju športne infrastrukture in potreb Slovenske vojske, so bile 

naslednje. Za potrebe kondicijske vadbe Slovenska vojska potrebuje: 

1. pokrite objekte, v katerih bo mogoče biti športno aktiven tudi v slabih 

vremenskih pogojih in pozimi. V mislih sva imela telovadnice, fitnese in morda 

en pokrit bazen za celotno vojsko. Tega bi po možnosti zgradili v Vipavi, 

našem centru za sprejem in usposabljanje vseh novincev. Tako bi lahko naučili 

plavati vse, ki se tega niso naučili v civilnem šolstvu; 

2. kondicijske ovire za vadbo moči in osnovnih vojaških veščin na prostem. Te bi 

zgradili v vseh vojašnicah. Kompleti bi se razlikovali po tem, da tam, kjer 

imamo le poveljstva, teh ovir ne bi bilo toliko kot v bojnih enotah, ampak bi 

imeli le osnovne, za krepitev glavnih mišičnih skupin; 

3. tri komplete pehotnih ovir CISM9 za vso SV: ene na zahodnem delu Slovenije 

(Center za usposabljanje v Vipavi), druge na vzhodnem delu Slovenije 

(Vojašnica generala Maistra v Mariboru), tretje v Ljubljani (Vojašnica Franc 

Rozman Stane). Ovire so skladne s standardi CISM-a in jih uporablja večina 

držav članic Nata; 

4. igrišča za odbojko na mivki v vsaki vojašnici. 

Na osnovi ugotovitev sva izdelala dokumente, za podporo potreb po sprožitvi 

nadaljnjih postopkov naročanja opreme in gradnje objektov: 

1. izdelala sva standard za osnovni in mali fitnes. Osnovni fitnes vsebuje 

najnujnejšo opremo za istočasno vadbo približno 15 obiskovalcev. Mali fitnes 

je bil zamišljen za tiste lokacije, na katerih je zaposleno malo pripadnikov SV, 

kot so skladišča, delavnice, radarski položaji … Ker nimajo druge možnosti in 

so večinoma oddaljeni od matičnih enot, smo se čutili dolžne tudi njim 

omogočiti osnovne pogoje za kondicijsko vadbo; 

2. podala sva idejni predlog za gradnjo športnih dvoran oziroma telovadnic. 

Razlika med obema je v velikosti, telovadnica je manjša od dvorane. Vsebovala 

bi osrednji prostor z dvema deloma, ki ju je mogoče predeliti z zaveso 

(telovadnica) do tremi samostojnimi deli (dvorana). Poleg tega bi tako 

telovadnica kot dvorana vsebovali plezalno steno, borilni prostor, plezala, 

fitnes, savno, v podzemnem delu pa tudi strelišče za pištolo in malokalibrsko 

puško; 

                                                 
9 CISM je kratica za Conseil International du Sport Militaire (francosko) oziroma 

Mednarodna vojaška športna organizacija, katere moto je: »Prijateljstvo skozi šport«.  
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3. podala sva priporočljive mere za izdelavo igrišč za odbojko na mivki; 

4. podala sva dokumentacijo za gradnjo pehotnih ovir CISM. 

Na osnovi predlogov, ki sva jih zapisala v dokumentu ob zaključku projekta 

Profesionalna vojska – 1. del (PROVOJ 1), se je začelo stanje izboljševati – napredek je 

razviden iz tabele 2.1. Pri tem bi želel dodati še misel Tavčarja (2005, 134–135): 

»Načrtovanje je tisto, ki nam omogoči zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje 

dejavnosti.« Mi smo pri projektu PROVOJ načrtovali dolgoročno – v ospredju so velika 

finančna sredstva – tako da bomo zadnje objekte morda uspeli zgraditi čez 15 let. 

Srednjeročno – razvojno smo načrtovali s tem, ko smo izrazili predlog, katere objekte in 

kje jih je treba zgraditi najprej. Kratkoročno pa načrtujemo s tem, ko načrtujemo za 

naslednje leto tiste artikle in opremo, ki jih podrejene enote najbolj potrebujejo. Opis 

tega, kar smo uspeli z dobrim načrtovanjem storiti, je razviden iz alinej v nadaljevanju 

(Generalštab SV 2009): 

1. do leta 2006 smo uspeli kupiti fitnes opremo za večino vojašnic SV, Obrambni 

center Poljče in Center za tuje jezike na Ajševici; 

2. nekatera poveljstva in enote so izdelali prva igrišča za odbojko na mivki; 

3. začeli smo gradnjo športne dvorane v Vojašnici Franc Rozman Stane v 

Ljubljani, kjer se je angažiral eden od zaposlenih te vojašnice in pomagal pri 

koordinaciji med Ministrstvom za obrambo in izvajalci ter vršil nadzor poteka 

del; 

4. ko smo zadovoljili potrebe po osnovnih fitnesih po vojašnicah Slovenske 

vojske, smo z malimi fitnesi začeli opremljati dislocirane enote (Ljubljanski 

vrh, Krim, Boč, Oljska gora, Drulovka, Grosuplje …). Potrebe po lokacijah so 

podali poveljnik 157. logističnega bataljona (ta ima največ dislociranih in 

razpršenih enot) in poveljnika 11. bataljona za zveze ter 16. bataljona za nadzor 

zračnega prostora.  

Da se stanje še izboljša, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske spomladi 2006 

izdal ukaz za zagon projekta Profesionalna vojska – 2. del (PROVOJ 2). Vodje 

projektnih skupin smo bili pozvani, da imenujemo ostale člane skupin. Delo po 

skupinah smo zaključili julija 2007.  

3.2.1 Udeležba na kondicijski vadbi 

Podatke za potrebe longitudinalne analize preverjanja gibalnih sposobnosti smo 

pridobili iz arhiva Poveljstva sil Slovenske vojske. Zbrani so v analizah, ki jih ob 

zaključku vsakega leta izdela pomočnik za načrtovanje športa v Slovenski vojski. 
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Primerjava udeležbe na kondicijski vadbi Poveljstev in enot sil Slovenske vojske v 

letih 2006, 2007 in 2008 

Od leta 2004 do leta 2010 so se skladno z ugotovitvami analize pod točkama 2.1.1. 

in 2.1.2 pogoji dela glede športne infrastrukture izboljšali glede opremljenosti s fitnes 

napravami, igrišči za odbojko na mivki ter eno športno dvorano (Ljubljana) in eno 

telovadnico (Vipava). Ker se pogoji za kondicijsko usposabljanje Slovenske vojske le 

počasi izboljšujejo in ima večina vojašnic še enake pogoje kot leta 2003, je v zimskem 

času udeležba na kondicijski vadbi najslabša, to je na 18,5-odstotna.10 Redno 

kondicijsko vadbo takrat izvajajo le bojne enote, in še to ne vse (1. brigada, Enota za 

specialno delovanje, 430. mornariški divizion) ter najbolj zagreti posamezniki po ostalih 

Poveljstvih in enotah sil Slovenske vojske. Večina jih najema telovadnice in dvorane za 

vadbo enkrat na teden.  

 Slika 3.7  Udeležba na kondicijski vadbi v letih 2006, 2007 in 2008 
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Vir: Evidenca vadbe Poveljstev in enot sil Slovenske vojske. 

Iz evidence kondicijske vadbe, ki jo vodimo in obdelujemo na Poveljstvu sil za 

potrebe nam podrejenih enot, to je Poveljstev in enot sil Slovenske vojske, in slike 3.7 

je razvidno, da se je v letu 2006 udeleževalo kondicijske vadbe, predpisane z Direktivo 

za šport 33,7 odstotka pripadnikov, 2007 je bilo takih 36,2 odstotka, v letu 2008 pa jih 

je bilo 39,3 odstotka.11  

                                                 
10 Podatki Poveljstva sil (PS), zbrani od Poveljstev in enot sil SV (PE sil SV) in obdelani na 

Poveljstvu sil. 
11 Podatki Poveljstva sil govorijo o letnem povprečju. Na žalost te evidence zaradi 

avtorjeve odsotnosti (udeležba na Mednarodni operaciji miru in izobraževanju) Poveljstvo sil v 
letih 2009 in 2010 ni več vodilo.  
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3.2.2 Trend gibalne usposobljenosti v Poveljstvih in enotah sil Slovenske vojske 

v obdobju od leta 2005 do leta 2009  

Iz slike 3.8 lahko opazimo, da je trend udeležbe Poveljstev in enot sil Slovenske 

vojske (PE sil SV) na preverjanju gibalnih sposobnosti v nenehnem vzponu. Prav tako 

lahko opazimo trend vzpona glede udeležbe na kondicijski vadbi in srednje ocene 

preverjanja gibalnih sposobnosti (PGS). Enako informacijo nam sporoča podatek o 

povprečnih vrednostih točk, doseženih na preverjanju gibalnih sposobnosti. Izračun 

doseženih točk se je vsa leta opravljal na enak način in od leta 2003 tudi po istih 

kriterijih. Anomalijo predstavlja leto 2006, kar nazorno kaže tabela 3.2. Razlog je v tem, 

da smo takrat za potrebe ugotavljanja pripravljenosti (UGP) uvedli nekatere nove 

posege v program za obdelavo podatkov. Prilagodili smo ga izračunavanju dosežene 

srednje številčne ocene enote in s seznama obveznih za opravljanje preverjanja izločili 

nekatere kategorije zaposlenih, ki so na porodniškem dopustu, dlje službeno odsotni, na 

bolniškem dopustu. 

Slika 3.8  Trend udeležbe PE sil SV na preverjanju gibalnih sposobnosti 
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Vir: Poveljstvo sil SV, Analize preverjanja gibalnih sposobnosti. 

Tabela 3.2  Primerjava udeležbe na kondicijski vadbi in PGS z oceno PGS in UGP 

 % udeležbe na 
kondicijski 
vadbi 

% udeležbe na 
PGS 

Srednja 
ocena PGS  

Povprečje 
točk 

Ocena UGP 

Leto 2001 / 67,30* / /            / 

Leto 2005 / 80,12 / 246,7    / 

Leto 2006 33,7 88,22 / 257    / 

Leto 2007 36,2 86,12 3,27 250 Dobro 

Leto 2008 39,3 88,46 3,30 250 Dobro 

Leto 2009 / 91,87 4,04** 255 Dobro 

Vir: Poveljstvo sil SV, Analize preverjanja gibalnih sposobnosti. 
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*Ta odstotek udeležbe ni povsem primerljiv z ostalimi, ker je izračunan tudi iz podatkov 
Generalštaba in Centra vojaških šol (sedanjega PDRIU), je pa dobra primerjava za to, 
kakšen odnos je bil takrat do PGS. 

**Ta ocena ni primerljiva z ocenama iz preteklih dveh let, ker je bila leta 2009 uvedena 5-
stopenjska ocenjevalna lestvica, pred tem smo uporabljali 4-stopenjsko, zato pa se lahko 
povsem zanesemo na povprečje doseženih točk.  

Razlog pa ne razbremenjuje enote glede odstotka obvezne udeležbe, saj bolezen 

nikoli ne traja vse leto, ampak le omejen čas, po katerem je mogoče obvezo izpolniti. V 

letu 2009 smo bili primorani uvesti petstopenjsko oceno, kot na vseh ostalih področjih 

ocenjevanja – do tedaj je bila ocena štiristopenjska.  

3.2.3 Primerjava usposobljenosti med 1. in 2. skupino v letu 2009 

Primerjava je narejena iz podatkov dokumenta Analiza preverjanja gibalnih 

sposobnosti Poveljstev in enot sil Slovenske vojske za leto 2009. 

V letu 2009 bi se od 681 zaposlenih v 1. skupini preverjanja gibalnih sposobnosti 

moralo udeležiti 677 pripadnikov in pripadnic. Štiri pripadnice so bile na porodniškem 

dopustu in so imele opravičen razlog, da se aktivnosti ne udeležijo. Osemdeset 

pripadnikov se preverjanja, ki je sicer obvezno, ni udeležilo, en pa je prinesel 

zdravniško opravičilo. Preverjanja se je torej udeležilo 596 zaposlenih, kar pomeni 

88,04 odstotka. Za udeležbo je enota dobila oceno nezadostno. Za zadostno oceno bi se 

preverjanja moralo udeležiti 90 odstotkov njenih pripadnikov, za oceno dobro 95 

odstotkov in za odlično oceno 99 odstotkov njenih pripadnikov. Srednja ocena testov je 

bila 4,41 oziroma 273 točk. Zaradi visoke srednje ocene je enota na ugotavljanju 

pripravljenosti dobila oceno odlično, ker na ugotavljanje pripravljenosti odstotek 

udeležbe nima vpliva.  

   V letu 2009 bi se od 442 zaposlenih v 2. skupini preverjanja gibalnih sposobnosti 

moralo udeležiti 437 pripadnikov in pripadnic. Tri pripadnice so bile na porodniškem 

dopustu, dva pripadnika pa na daljši službeni odsotnosti – vsi ti so imeli opravičen 

razlog, da se aktivnosti ne udeležijo. Devetnajst pripadnikov je prineslo zdravniško 

opravičilo. Preverjanja se je torej udeležilo 417 zaposlenih, kar pomeni 95,64 odstotka. 

Za udeležbo je enota dobila oceno dobro. Srednja ocena testov je bila 4,08 oziroma 262 

točk. Zaradi srednje ocene je enota na ugotavljanju pripravljenosti dobila oceno dobro.  

Usposobljenost, ki jo je s srednjo oceno dosegla 1. skupina, je sicer boljša, zato pa 

je nezadostna glede udeležbe. Možna interpretacija bi bila, da so bili neudeleženi ravno 

tisti, ki so bili slabše pripravljeni in zato niso prišli na aktivnost.  
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3.2.4 Trend gibalne usposobljenosti 1. skupine v obdobju od leta 2005 do leta 

2009 

Kot merilo za ocenjevanje gibalne usposobljenosti na področju kondicijske vadbe 

nam služita srednja ocena, dosežena na preverjanju gibalnih sposobnosti, in ocena, ki jo 

pripadniki dosežejo za odstotek udeležbe na preverjanju gibalnih sposobnosti. 

Pripadniki 1. skupine so v omenjenem obdobju dosegli ocene, kot je razvidno iz tabele 

3.3, trend udeležbe pa nam prikazuje slika 3.9. Vse srednje ocene so izračunane na enak 

način, po petstopenjski ocenjevalni lestvici. Iz tabele 3.3 je razviden velik napredek v 

gibalni usposobljenosti v letu 2009 glede na leto 2005. Razlika v srednji oceni je za 0,48 

točke. Glede udeležbe pa se ta skupina vede zelo spremenljivo. Take so tudi njene ocene 

za udeležbo – spremenljive. V letu 2007 je 1. skupina dobila negativno oceno za 

udeležbo, ker 122 pripadnikov ni opravilo preverjanja. Iz slike 3.10 lahko razberemo, da 

ima 1. skupina linearen trend naraščanja srednje ocene na preverjanjih gibalnih 

sposobnosti. Do anomalije je prišlo v letu 2006. Sicer pa 1. skupina ves čas dosega 

visoke srednje ocene, kar prikazuje slika 3.10.  

Tabela 3.3  Trend usposobljenosti 1. skupine v obdobju od leta 2005 do leta 2009 

Leto % udeležbe  

1. skupine na PGS 

Ocena za udeležbo 

na PGS 

Srednja ocena PGS 

2005 92,45  Zadostno 3,93 

2006 92,54  Zadostno 4,34 

2007 77,42  Nezadostno 4,07 

2008 93,74  Zadostno 4,30 

2009 88,04  Nezadostno 4,41 

Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti. 

       Slika 3.9  Trend udeležbe 1. skupine na PGS v obdobju od leta 2005 do leta 2009 
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Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti. 
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Slika 3.10  Trend srednje ocene 1. skupine v obdobju od leta 2005 do leta 2009 
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Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti. 

3.2.5 Trend gibalne usposobljenosti 2. skupine v obdobju 2005 do 2009 

Pripadniki 2. skupine so v omenjenem obdobju dosegli ocene, kot je razvidno iz 

tabele 3.4. Iz nje lahko razberemo, da je 2. skupina leta 2005 za udeležbo na preverjanju 

gibalnih sposobnosti (PGS) dobila nezadostno oceno. V letu 2006 se je število 

zaposlenih v enoti za polovico zmanjšalo. To je bil tudi razlog tako velikega odstotka 

udeležbe na preverjanju. Od leta 2007 je število zaposlenih nenehno naraščalo. V letu 

2007 se še niso uspeli ustrezno organizirati, zato je skupina dobila še eno nezadostno 

oceno za udeležbo, ker je ta nekoliko padla glede na leto poprej. Sledili sta dve uspešni 

leti, in udeležba je do leta 2009 nenehno naraščala, kar se zelo lepo vidi na sliki 3.11. 

Leta 2008 je bila 2. skupina prerazporejena iz 72. brigade v 1. brigado, v sklopu katere 

je prevzela tudi odgovorno delo v tujini. To je tudi razlog po nenehni številčni krepitvi 

enote.  

Tabela 3.4  Trend usposobljenosti 2. skupine v obdobju od leta 2005 do leta 2009 

Leto % udeležbe  

2. skupine na PGS 

Ocena za udeležbo 

na PGS 

Srednja ocena PGS 

2005 83,64  Nezadostno 3,63 

2006 92,50  Zadostno 3,85 

2007 87,60 Nezadostno 3,85 

2008 93,50  Zadostno 3,68 

2009 95,64  Dobro 4,08 

Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti. 

Sicer pa 2. skupina dosega srednje ocene, katerih trend je v rahlem vzponu, kar si 

lahko ogledamo na sliki 3.12. Izjema je leto 2008, ko je ob prerazporeditvi v 1. brigado 
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in znatnemu povečanju njenega števila zaradi novincev njena srednja ocena nekoliko 

padla. Novinci so vedno mladi vojaki, ki še nimajo izkušenj in potrebujejo čas, da se 

prilagodijo zahtevam Slovenske vojske. Poleg tega pridejo iz civilnega življenja in so 

kondicijsko slabo pripravljeni. Da ima 2. skupina veliko novincev, nam pove 

demografski vzorec, iz katerega je razvidno, da ima ta enota bistveno več vojakov, ki so 

zaposleni manj kot 2 leti, kot 1. skupina. Tu je verjetno tudi razlog za njeno slabšo 

gibalno usposobljenost glede na 1. skupino. Drugi razlog pa predstavlja odsotnost 

primernih objektov za vadbo v zimskem času. Kljub temu je srednja ocena gibalnih 

sposobnosti še vedno nad povprečjem sil Slovenske vojske, ki za leto 2009 znaša 4,04. 

Skupina 2 je imela v letu 2009 srednjo oceno 4,08. 

Slika 3.11  Trend udeležbe 2. skupine na PGS v obdobju od leta 2005 do leta 2009 
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Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti 

Slika 3.12  Trend srednje ocene 2. skupine v obdobju od leta 2005 do leta 2009 
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Vir: Poveljstvo sil/dokumenti Analiza preverjanja gibalnih sposobnosti. 
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3.3 Analiza podatkov, pridobljenih z vprašalnikom 

Drugi del podatkov smo pridobili z anketo, ki smo jo opravili v 10. in 74. 

motoriziranemu bataljonu, to je v 1. in 2. skupini. Prvi je nastanjen v Ljubljani in ima 

zelo dobre pogoje za kondicijsko vadbo. To velja tudi za slabe vremenske pogoje, saj 

imajo v vojašnici športno dvorano.  

3.3.1 Udeležba na kondicijski vadbi 

Primerjava udeležbe na kondicijski vadbi med 1. in 2. skupino v letu 2009  

Primerjava udeležbe na kondicijski vadbi med obema bataljonoma temelji na 

rezultatih ankete, to je na oceni pripadnikov omenjenih skupin. Na to temo smo zastavili 

tri vprašanja. 

Prvo: »Koliko ur na teden ste se po vašem mnenju v letu 2009 v času službe vsak 

mesec gibalno usposabljali (imeli kondicijsko vadbo) na zunanjih objektih?« 

Slika 3.13  Pogostost kondicijske vadbe na zunanjih površinah v urah na teden 
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Pripadniki obeh skupin so svoje odgovore dokaj podobno razdelili. Meseci največje 

gibalne aktivnosti za obe skupini so april, maj, junij, julij, avgust in september. Skupno 

jim je tudi to, da vadijo v povprečju 3 ure tedensko. V 1. skupini je 22,6 odstotka tistih, 

ki vadijo po 3 ure na teden; 22,4 odstotka je tistih, ki vadijo 5 ur tedensko; 20,8 odstotka 

je tistih, ki vadijo 4 ure tedensko; 15,6 odstotka jih vadi 2 uri tedensko; 10,5 odstotka jih 

vadi 1 uro tedensko; 8,1 odstotka anketirancev pa je obkrožilo odgovor, da ne vadijo 

nič. Pripadniki 1. skupine povprečno vadijo 3,05 ure na teden na zunanjih površinah v 

delovnem času. Za lažjo predstavo je na voljo slika 3.13.  

V 2. skupini je slika malenkost drugačna: 25,7 odstotka je tistih, ki so v povprečju 

gibalno aktivni po 5 ur tedensko; 24 odstotkov jih vadi 3 ure tedensko; 23,2 odstotka je 

aktivnih 4 ure tedensko; 11,3 odstotka jih vadi 2 uri tedensko; 10,4 odstotka je aktivnih 
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1 uro tedensko in 5,3 odstotka jih vadi 0 ur tedensko. Pripadniki 2. skupine povprečno 

vadijo 3,27 ure na teden na zunanjih površinah v delovnem času.    

Drugo: »Koliko ur na teden ste se po vašem mnenju v letu 2009 v času službe vsak 

mesec gibalno usposabljali (imeli kondicijsko vadbo) v pokritih objektih?« 

Glede kondicijske vadbe v delovnem času v pokritih objektih je stanje povsem 

drugačno. V 1. skupini 34,7 odstotka vseh pripadnikov ne obišče športne dvorane; 33,5 

odstotka jo obiskuje 1 uro na teden; 12,2 odstotka vadi v njej 2 uri tedensko; 7,9 

odstotka jih vadi 3 ure tedensko; prav tako 7,9 odstotka jih vadi v pokritem objektu 4 

ure tedensko; 3,6 odstotka pa pet ur tedensko. Pripadnik 1. skupine je bil leta 2009 

povprečno aktiven 1,31 ure na teden v pokritih objektih.  

Slika 3.14  Pogostost kondicijske vadbe v pokritih objektih v urah na teden 
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V 2. skupini je 72,7 odstotka takih pripadnikov, ki v pokrite objekte vse leto sploh 

ne gredo; 19,2 odstotka je takih, ki gredo v telovadnico ali fitnes po 1 uro tedensko; 4,8 

odstotka je takih, ki telovadnico obiskujejo po 2 uri tedensko; 3 ure tedensko vadi v 

pokritem objektu 0,8 odstotka pripadnikov; 4 ure tedensko vadi 1,1 odstotka 

pripadnikov; 5 ur tedensko pa vadi v pokritem objektu 1,4 odstotka pripadnikov 2. 

skupine. Pripadnik 2. skupine je bil leta 2009 povprečno aktiven 0,43 ure na teden v 

pokritih objektih. Za boljšo predstavo je na voljo slika 3.14.  

Tretje: »Koliko ur na teden ste v povprečju, po mesecih, še posvetili športu v 

svojem prostem času?« 

Vsak anketiranec je odgovoril za vsak mesec posebej, koliko časa v tednu nameni 

povprečno še športnim aktivnostim: od 0 do 6 ur. V prostem času so pripadniki obeh 

bataljonov najbolj športno aktivni v naslednjih mesecih: junij (3,42 ure na teden), julij 

(3,40 ure), maj (3,37 ure), september (3,34 ure) in avgust (3,29 ure). Če si pogledamo 

vsako skupino posebej, lahko z vzporedno primerjavo ugotovimo, da so bili pripadniki 
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2. skupine prav v vseh mesecih bolj športno aktivni. Končno povprečje pa nam da 

rezultat 3,41 proti 2,87 ure na teden v korist 2. skupine. Vse podatke si lahko ogledate v 

tabeli 3.5, za boljšo nazornost pa služi slika 3.15. 

Tabela 3.5  Prosti čas, namenjen športni vadbi 

Mesec 10. MOTB 

v urah/teden 

74. MOTB  

v urah/teden 

Povprečje obeh skupin  

v urah/teden 

Januar 2,54 3,11 2,82 

Februar 2,56 3,12 2,84 

Marec 2,75 3,35 3,05 

April 2,89 3,62 3,25 

Maj 3,02 3,72 3,37 

Junij 3,09 3,75 3,42 

Julij 3,14 3,65 3,40 

Avgust 3,05 3,53 3,29 

September 3,09 3,59 3,34 

Oktober 2,97 3,39 3,18 

November 2,72 3,16 2,94 

December 2,64 3,00 2,82 

Skupno povprečje 1. skupina 

2,87 

2. skupina     

3,41        

Povprečje obeh skupin  

3,14 

Slika 3.15  Število ur, namenjenih športu v prostem času 
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3.3.2 Čas opravljanja preverjanja gibalnih sposobnosti v 1. in 2. skupini 

Preverjanja gibalnih sposobnosti se v letu 2009 ni udeležilo 8 anketirancev, 

oziroma 6 pripadnikov 2. skupine (74. MOTB) in 2 pripadnika 1. skupine (10. MOTB). 

Največ, to je 28,1 odstotka, jih je opravilo preverjanje maja. Naslednji najbolj oblegani 

mesec je bil junij s 13,8 odstotka, sledil mu je september s 13,2 odstotka, julij z 9,8 

odstotka, oktober z 9,2 odstotka in avgust z 8,7 odstotka.  

Tabela 3.6  Čas opravljanja testov preverjanja gibalnih sposobnosti 

Mesec 10. MOTB (v %) 74. MOTB (v %) Skupno (v %) 

Januar 0,5 0,0 0,3 

Februar 1,5 0,7 1,1 

Marec 1,9 4,7 3,1 

April 3,9 6,0 4,8 

Maj  26,2  30,6  28,1  

Junij 16,5 10,0  13,8  

Julij 15,0 2,7  9,8  

Avgust 13,6 2,0 8,7  

September 8,3 20,0  13,2  

Oktober 7,3  12,0  9,2  

November 3,9 2,0 3,1 

December 0,5 5,3 2,5 

Neudeleženi 0,9 4,0 2,2 

Slika 3.16  Čas opravljanja preverjanja gibalnih sposobnosti 
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V tabeli 3.6 lahko nazorno vidimo tudi, da se je v maju preverjanja udeležilo 30,7 

odstotka pripadnikov 2. skupine in 26,2 odstotka pripadnikov 1. skupine. V septembru 

in oktobru je svojo obveznost opravilo še nadaljnjih 32 odstotkov anketirancev iz 2. 
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skupine. V 1. skupini je naslednjih 31,5 odstotka anketirancev opravilo svojo obvezo 

junija in julija. Kot je razvidno iz tabele 3.6 in slike 3.16, so se preverjanja udeleževali 

vse leto. V času, ki ga definira Ukaz za preverjanje in ocenjevanje gibalnih sposobnosti 

za tekoče leto, je opravilo preverjanje gibalnih sposobnosti 86,9 odstotka anketirancev 

1. skupine in 77,4 odstotka anketirancev iz 2. skupine. 

 

3.3.3 Primerjava ocene dejavnikov, ki najbolj motivirajo 1. in 2. skupino h 

kondicijski vadbi  

Anketirance sem vprašal: »Kaj menite, da vas najbolj motivira h kondicijski vadbi 

in s tem prispeva h kondicijski usposobljenosti?« in jim pri tem ponudil 8 odgovorov: 

− podaljšanje pogodbe o zaposlitvi; 

− zgled nadrejenega; 

− pogoji za kondicijsko vadbo;  

− ker moram biti usposobljen za svoje delo; 

− prijetna družba; 

− ustrezen čas kondicijske vadbe; 

− organizirana vadba; 

− drugo, vpiši. 

 Pri vsakem odgovoru je bilo možno podeliti ocene od ena do osem, kjer je imela 

ocena 1 najnižji, ocena 8 pa najvišji pomen. Analiza je pokazala naslednje. 

Pogoji za kondicijsko vadbo. Pogoje za kondicijsko vadbo postavljajo pripadniki 2. 

skupine na prvo mesto, pripadniki 1. skupine pa na tretje.  

Tabela 3.7  Pogoji za kondicijsko vadbo 

Vredn

ost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % 
Uvrstitev 

1 3 1,5 0 0,0 3 0,8 8. 

2 14 6,8 12 8,0 26 7,3 7. 

3 22 10,7 18 12,0 40 11,2 6. 

4 27 13,1 17 11,3 44 12,4 5. 

5 44 21,4 19 12,7 63 17,7 2. 

6 44 21,4 23 15,3 67 18,9 1. 

7 21 10,1 30 20,0 51 14,3 4. 

8 31 15,0 31 20,7 62 17,4 3. 

Σ 206 100 % 150 100 % 356 100 %  
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Modus za trditev »Pogoji za kondicijsko vadbo« je 5,944. To pomeni, da ima ta 

trditev pri anketirancih zelo veliko težo, še posebej, ker so vse trditve z največjo težo v 

drugem delu tabele 3.7 in slike 3.17, to je v tistem delu, katerih izjave največ pomenijo 

anketirancem (seštevek uvrstitev v drugem delu tabele je 10). Ta seštevek nam pove, da 

ta trditev največ pomeni anketirancem in zavzema prvo mesto, glede na izračun modusa 

pa drugo.   

Slika 3.17  Pogoji za kondicijsko vadbo 
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Ker moram biti usposobljen za svoje delo. Ta odgovor je pri pripadnikih 1. skupine 

uvrščen najviše skupaj z odgovorom »ustrezen čas«. Pripadniki 2. skupine so mu 

namenili tretje mesto.  

Tabela 3.8  Ker moram biti usposobljen za svoje delo 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % Uvrstitev 

1 2 1,0 1 0,7 3 0,8 8. 

2 14 6,8 22 14,7 36 10,1 7. 

3 24 11,7 17 11,3 41 11,5 6. 

4 25 12,1 20 13,3 45 12,6 4. 

5 33 16,0 21 14,0 54 15,2 3. 

6 23 11,2 21 14,0 44 12,4 5. 

7 46 22,3 19 12,7 65 18,3 2. 

8 39 18,9 29 19,3 68 19,1 1. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  

Modus za trditev »Ker moram biti usposobljen za svoje delo« je 7,676. To pomeni, 

da ima ta trditev pri anketirancih največjo težo. Če seštejemo trditve z največjo težo v 
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drugem delu tabele 3.8 in slike 3.18 (seštevek je 11), pa lahko izračunamo, da ta trditev 

za malo zaostaja za trditvijo »Pogoji za kondicijsko vadbo« in zavzema drugo mesto, 

glede na izračun modusa pa prvo.   

Slika 3.18  Ker moram biti usposobljen za svoje delo 
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Ustrezen čas kondicijske vadbe. Po mnenju pripadnikov 1. skupine si ta odgovor 

deli prvo mesto s »pogoji za kondicijsko vadbo«, pripadniki 2. skupine pa mu 

namenjajo drugo mesto. Ta odgovor lahko povežemo tudi z odgovorom enega 

anketiranca, ki je rekel: »Katera služba ti pa še omogoča kondicijsko vadbo na 

delovnem mestu?« To je res velik privilegij, da lahko v delovnem času poskrbimo za 

svoje počutje, zdravstveno stanje, vzdrževanje kondicije in s tem usposobljenost za 

izpolnjevanje poslanstva Slovenske vojske. 

Tabela 3.9  Ustrezen čas kondicijske vadbe 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % Uvrstitev 

1 4 1,9 1 0,7 5 1,4 8. 

2 15 7,3 14 9,3 29 8,1 7. 

3 33 16,0 16 10,7 49 13,8 4. 

4 22 10,7 15 10,0 37 10,4 5.-6. 

5 33 16,0 28 18,7 61 17,1 3. 

6 38 18,5 32 21,3 70 19,7 1. 

7 41 19,9 27 18,0 68 19,1 2. 

8 20 9,7 17 11,3 37 10,4 5.-6. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  
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Modus za trditev »Ustrezen čas za kondicijsko vadbo« je 5,682. To pomeni, da ima 

ta trditev pri anketirancih veliko težo. Seštevek uvrstitev v drugem delu tabele 3.9 je 

11,5, kar jo uvršča na tretje mesto, glede na izračunan modusa pa prav tako (slika 3.19).  

Slika 3.19  Ustrezen čas kondicijske vadbe 

Ustrezen čas

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8

Vrednost trditve

O
ds

to
tk

i Vrednost trditve

10.MOTB f %

74.MOTB f %

SKUPAJ f %

 

Organizirana vadba. Pripadniki obeh skupin so jo postavili na četrto mesto. 

Organizirana vadba pomeni, da vadbo izvajajo v istem času vsi pripadniki iste enote in 

jo po možnosti vodijo usposobljeni pripadniki te enote, izvaja pa se v homogenih 

skupinah. 

Tabela 3.10  Organizirana vadba 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % Uvrstitev 

1 4 1,8 5 3,3 9 2,6 8. 

2 22 10,7 24 16,0 46 12,9 4. 

3 27 13,1 18 12,0 45 12,6 5.-6. 

4 48 22,3 26 17,4 74 20,8 1. 

5 27 13,7 16 10,7 43 12,1 7. 

6 27 13,7 20 13,3 47 13,2 2.-3. 

7 26 12,6 21 14,0 47 13,2 2.-3. 

8 25 12,1 20 13,3 45 12,6 5.-6. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  

Modus za trditev »Organizirana vadba« je 3,787. To pomeni, da ima ta trditev pri 

anketirancih srednjo težo. Seštevek uvrstitev v drugem delu tabele 3.10 je 17,5, kar 

trditev uvršča na peto mesto, glede na izračun modusa pa prav tako (slika 3.20).  
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Slika 3.20  Organizirana vadba 
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Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi. Pri pripadnikih 1. skupine je bil odgovor uvrščen 

na peto do šesto mesto, pri pripadnikih 2. skupine pa na šesto mesto. Pogodbe v 

Slovenski vojski se sklepajo za obdobje od 5 do 10 let, odvisno od delovne uspešnosti 

posameznika. Obdobje je lahko tudi krajše, če kadrovske službe niso uspele pridobiti 

vseh potrebnih podatkov za sklenitev ali podaljšanje pogodbe določenega posameznika. 

Za eno leto sklepamo pogodbe tudi z vrhunskimi športniki, ki jih Ministrstvo za 

obrambo sponzorira. 

Tabela 3.11  Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % Uvrstitev 

1 20 9,7 6 4,0 26 7,3 6. 

2 71 34,4 43 28,7 114 32,1 1. 

3 27 13,1 24 16,0 51 14,4 2. 

4 19 9,2 26 17,3 45 12,6 4. 

5 9 4,4 9 6,0 18 5,0 8. 

6 16 7,8 12 8,0 28 7,9 5. 

7 14 6,8 10 6,7 24 6,7 7. 

8 30 14,6 20 13,3 50 14,0 3. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  

Modus za trditev »Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi« je 1,996. To pomeni, da ta 

trditev pri anketirancih nima teže. Seštevek uvrstitev v drugem delu tabele 3.11 je 23, 

kar jo uvršča na sedmo mesto, glede na izračun modusa pa prav tako (slika 3.21).  
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Slika 3.21  Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi 
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Prijetna družba. Ta odgovor je bil deležen petega mesta pri pripadnikih 2. skupine 

in sedmega mesta pri pripadnikih 1. skupine. Ta faktor po pojmovanju anketirancev 

nima take teže v primerjavi s prejšnjimi. 

Tabela 3.12  Prijetna družba 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f F % f f % Uvrstitev 

1 7 3,4 4 2,6 11 3,0      8. 

2 31 15,0 13 8,7 44 12,4      6. 

3 24 11,7 29 19,3 53 14,9    3.- 4. 

4 39 18,9 19 12,7 58 16,3    1.- 2. 

5 31 15,0 27 18,0 58 16,3    1.- 2. 

6 30 15,0 23 15,3 53 14,9    3.- 4. 

7 26 12,6 22 14,7 48 13,5      5. 

8 18 8,7 13 8,7 31 8,7      7. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  

Modus za trditev »Prijetna družba« je 4,5. To pomeni, da ima ta trditev pri 

anketirancih srednjo težo. Seštevek uvrstitev v drugem delu tabele 3.12 je 17, kar jo 

uvršča na četrto mesto, glede na izračun modusa pa prav tako (slika 3.22).  
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Slika 3.22  Prijetna družba 
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Zgled nadrejenega. Zgled nadrejenega nikomur ne pomeni veliko. Pripadniki 1. 

skupine so mu namenili peto do šesto mesto, pripadniki 2. skupine pa sedmo mesto. 

Možne razloge lahko najdemo v odgovorih, ki so jih dali anketiranci pod zadnjim 

možnim odgovorom – »drugo, vpiši …«, in to je, da tisti, ki vodijo kondicijsko vadbo, 

niso dovolj usposobljeni za to delo. To pomeni, da moramo načrtovalci športa na višji 

ravni, povečati število tečajev za inštruktorje kondicijske vadbe. Drugi razlog, ki se 

ponuja, pa je ta, da se najvišji poveljujoči ne udeležujejo kondicijske vadbe in se 

anketiranci nimajo po kom zgledovati. 

Tabela 3.13  Zgled nadrejenega 

Vrednost 

trditve 

10. MOTB  74. MOTB  SKUPAJ 

f f % f f % f f % Uvrstitev 

1 11 5,3 2 1,3 13 3,7 8. 

2 35 17,0 20 13,3 55 15,4 2. 

3 48 23,3 28 18,7 76 21,3 1. 

4 21 10,2 29 19,3 50 14,0 5. 

5 29 14,1 25 16,7 54 15,2 3. 

6 22 10,7 17 11,3 39 11,0 6. 

7 30 14,6 21 14,0 51 14,3 4. 

8 10 4,8 8 5,4 18 5,1 7. 

Σ 206    100 % 150    100 % 356    100 %  

Modus za trditev »Zgled nadrejenega« je 2,988. To pomeni, da tudi ta trditev pri 

anketirancih nima teže. Seštevek uvrstitev v drugem delu tabele 3.13 je 20, kar jo uvršča 

na šesto mesto, glede na modus pa prav tako (slika 3.23).  
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Slika 3.23  Zgled nadrejenega 
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Glede na izračun modusa, ki si ga lahko ogledate v tabeli 3.14, je razvrstitev prvih 

štirih dejavnikov, ki anketirance najbolj motivirajo h kondicijski vadbi in s tem 

prispevajo k gibalni usposobljenosti, naslednja:  

1. ker moram biti usposobljen za svoje delo; 

2. pogoji vadbe; 

3. ustrezen čas za kondicijsko vadbo; 

4. prijetna družba.   

Slika 3.24  Razvrstitev trditev glede na modus 
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Pri razvrstitvi je najvišja številka modusa tista, ki najbolj prispeva k gibalni 

usposobljenosti anketirancev. Boljši predstavi je namenjena slika 3.24.  
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Tabela 3.14  Razvrstitev dejavnikov, ki najbolj prispevajo k gibalni usposobljenosti 

Trditev Modus Rang 

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi 1,996 7. 

Zgled nadrejenega 2,988 6. 

Pogoji kondicijske vadbe 5,944 2. 

Ker moram biti usposobljen za svoje delo 7,676 1. 

Prijetna družba 4,5 4. 

Ustrezen čas 5,682 3. 

Organizirana vadba 3,787 5. 

Drugo, vpiši ... Pri tem odgovoru je 27,3 odstotka anketirancev celotnega vzorca 

nanizalo kar nekaj predlogov o tem, kaj jih najbolj motivira k gibalni dejavnosti in s tem 

prispeva k osnovni usposobljenosti. Mnenja si lahko ogledamo v nadaljevanju; 72,7 

odstotka anketirancev pa pri tej možnosti ni izrazilo svojega mnenja.   

Pripadniki 1. skupine o »drugih razlogih« menijo naslednje: 

– kondicijska vadba mi pomeni zadovoljstvo, sprostitev; 

– lastna fizična priprava, ljubezen do športa; 

– počutje, zdravje, osveščenost; 

– katera služba ti to še omogoča; 

– preverjanje gibalnih sposobnosti me sili v to; 

– zdravstveno razlogi me omejujejo; 

– dela in naloge me omejujejo.  

Te odgovore je 12,4 odstotka anketirancev označilo za odločilne pri njihovi 

kondicijski usposobljenosti; 5,3 odstotka njih pa razmišlja o teh razlogih kot o manj 

pomembnih. Prve tri odgovore bi lahko združili v eno skupino, saj vsi govorijo o 

ozaveščenosti posameznika.  

Pripadniki 2. skupine pa menijo o drugih razlogih naslednje: 

– osebno počutje, zdravje, lastni interes, nastopanje na tekmovanjih;  

– premalo je kondicijske vadbe, plavanja, pohodov, vadbe v telovadnici – vadba 

je preveč monotona in treba bi bilo dati več časa za prhanje; 

– dela in naloge me omejujejo;  

– službena ocena me sili v to. 

Te odgovore je 6,5 odstotka anketirancev iz 2. skupine označilo za odločilne pri 

njihovi kondicijski usposobljenosti; 3,1 odstotka pa razmišlja o njih kot o manj 

pomembnih. Manj je tistih, ki bi jih šteli med ozaveščene: v 2. skupini 4,5 odstotka, v 1. 

skupini 15,4 odstotka. Anketiranci pogrešajo bolj pestro vadbo.  
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Na 7. vprašanje anketnega vprašalnika: »Kaj želite še povedati na temo 

vprašalnika?«, bi lahko odgovore pripadnikov 1. skupine oblikovali v naslednje 

kategorije: 

– kondicijska vadba bi bila kakovostna in kontinuirana, če enota ne bi imela toliko 

različnih nalog (straža, protokolarne naloge garde); 

– fizična pripravljenost je res pomembna in mora postati prioriteta, volja ima pri 

kondicijski vadbi največjo vlogo, odločiti se moraš sam, vsak bi moral biti 

zainteresiran za kondicijsko vadbo;  

– v vojašnici je veliko športne infrastrukture, ki je brez nadrejenih ne smemo 

uporabljati, v telovadnici ni prostora za vse;  

– poveljujoči pretiravajo, premalo poudarka dajo ogrevanju, kondicijske vadbe so 

preveč monotone, veliko bolje bi bilo, če bi lahko sam kondiciral;  

– zunaj bi moralo biti več naprav za zgibe; 

– dvigniti standarde in izvajanje preverjanja gibalnih sposobnosti;   

– menim, da preverjanje gibalnih sposobnosti ne bi smelo vplivati na službeno 

oceno, če oseba obvlada delo, ki ga opravlja.  

Pripadniki 2. skupine pa so na 7. vprašanje anketnega vprašalnika povedali 

naslednje: 

− pozimi bi nujno potrebovali pokrite objekte za kondicijsko vadbo; 

− več naj bo pohodov, plavanja in drugih športnih aktivnosti; 

− nadrejeni bi morali biti usposobljeni za vodenje kondicijske vadbe, pri vadbi 

pretiravajo; 

− 3 ure kondicijske vadbe na teden je premalo; 

− preverjanje gibalnih sposobnosti ni realni prikaz kondicijske pripravljenosti.  

3.3.4 Skladnost lastne ocene in ocene, dosežene na preverjanju gibalnih 

sposobnosti 

V 2. skupini je odstopanje minimalno, saj je povprečna ocena, ki so si jo za leto 

2009 pri ocenjevanju lastne usposobljenosti namenili anketiranci, 4,0 (v letu 2009 so pri 

preverjanju gibalnih sposobnosti dobili srednjo oceno 4,08); v 1. skupini pa 4,16 – v 

letu 2009 so pri preverjanju gibalnih sposobnosti pridobili srednjo oceno 4,41 – tu je 

odstopanje nekoliko večje.   

3.3.5 Verifikacija hipotez 

Za preučevani reprezentativni vzorec na ravni 10. motoriziranega bataljona (1. 

skupina) in 74. motoriziranega bataljona (2. skupina) Slovenske vojske lahko potrdim 

H1: Skupina 1 pogosteje izvaja kondicijsko vadbo kot skupina 2 zaradi ustreznejših 

športnih objektov.  
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Izračunavam razliko med dvema skupinama v eni ali več spremenljivkah: število ur 

vadbe na teden. Podatki so za 1. in 2. skupino, t-test za neodvisna vzorca. 

Tabela 3.15  Izračun za potrjevanje H1 

 t-test: dva vzorca s predpostavko različne variance     
 statistike   skupina 1 skupina 2 
povprečje  Mean 0,785801 0,61 
varianca Variance 0,021109 0,118867633 
število vrednosti v vzorcu Observations 24 24 

  
Hypothesized Mean 
Difference 0   

  Df 31   
vrednost t statistike t Stat 2,30197   
  P(T<=t) one-tail 0,014109   
kritična vrednost enostranskega testa t Critical one-tail 1,695519   
  P(T<=t) two-tail 0,028217   
kritična vrednost dvostranskega testa t Critical two-tail 2,039513   

Obrazložitev: rezultati analize pokažejo, da ima 2. skupina vrednost aritmetične 

sredine, vezane na število izvajanj kondicijske vadbe na teden za 17 odstotkov nižjo. 

Glede na to, da vrednost t statistike 2,3 presega kritične vrednosti tako za enostranski 

test (1,69), kot za dvostranski test (2,03), lahko pri stopnji tveganja 0,05 potrdimo 

hipotezo, in sicer, da skupina 1 pogosteje izvaja kondicijsko vadbo kot skupina 2 zaradi 

ustreznejših športnih objektov. 

Za preučevani reprezentativni vzorec na ravni 10. motoriziranega bataljona (1. 

skupina) in 74. motoriziranega bataljona (2. skupina) Slovenske vojske lahko potrdim 

H2: Pogostost kondicijske vadbe vpliva na boljšo gibalno usposobljenost. 

Izračunavam razliko med dvema skupinama v eni ali več spremenljivkah: pogostost 

kondicijske vadbe in gibalna usposobljenost. Podatki so za 1. in 2. skupino, t-test za 

neodvisna vzorca. 

Tabela 3.16  Izračun za potrjevanje H2 

Sx(2) 3,046 
Sy(2) 1,247 
Cxy 0,539 

Rxy(2) 0,142 
Rxy 0,38 

Sr 0,049 
t 7,719 

T(tabel) 1,96 

Obrazložitev: vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta za pogostost vadbe 

med delovnim časom in oceno gibalnih sposobnosti v vrednosti +0,38 pomeni, da sta 

spremenljivki med seboj nizko, vendar pozitivno povezani. Glede na to, da vrednost t 

statistike 7,719 presega kritične vrednosti za dvostranski test (1,96), lahko pri stopnji 
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tveganja 0,05 potrdimo hipotezo, in sicer, da večja pogostost kondicijske vadbe vpliva 

na boljšo gibalno usposobljenost pripadnikov SV. 

Za preučevani reprezentativni vzorec na ravni 10. motoriziranega bataljona (1. 

skupina) in 74. motoriziranega bataljona (2. skupina) Slovenske vojske lahko potrdim 

tudi H3: Skupina 1 je na preverjanju gibalnih sposobnosti v letu 2009 dosegla boljše 

rezultate kot skupina 2. 

Izračunavam pomembnost razlike med gibalno usposobljenostjo 1. in 2. skupine. 

Podatki so za 1. in 2. skupino, t-test za neodvisna vzorca. 

Tabela 3.17  Izračun za potrjevanje H3 

t-test: dva vzorca s predpostavko različne variance     
statistike  Skupina 1 Skupina 2 
povprečje Mean 272,5859766 259,6124 
varianca Variance 844,0891676 1418,056 
število vrednosti v vzorcu Observations 599 418 

 
Hypothesized Mean 
Difference 0   

 df 746   
vrednost t statistike t Stat 5,920569818   
 P(T<=t) one-tail 2,44632E-09   
kritična vrednost enostranskega testa t Critical one-tail 1,646898768   
 P(T<=t) two-tail 4,89264E-09   
kritična vrednost dvostranskega testa t Critical two-tail 1,963149009   

Obrazložitev: rezultati analize pokažejo, da ima skupina 2 vrednost za aritmetično 

sredino za oceno gibalnih sposobnosti nižjo za 13 točk. Glede na to, da vrednost t 

statistike 5,92 presega kritične vrednosti tako za enostranski test (1,64), kot za 

dvostranski test (1,96), lahko pri stopnji tveganja 0,05 potrdimo hipotezo, in sicer, da je 

skupina 1 v letu 2009 dosegla boljše rezultate pri preverjanju gibalnih sposobnosti od 

skupine 2, na kar je moral sistematično delovati en ali več faktorjev, v našem primeru 

športni objekt in pogostost kondicijske vadbe. 

3.4 Rezultati in ugotovitve 

3.4.1 Ugotovitve analize dokumentov 

Rezultati primerjalne analize in dela v projektu Profesionalna vojska 2, do katerih 

je prišla skupina petih profesorjev športne vzgoje in predstavnika 1. brigade12 Slovenske 

vojske so naslednji: 

                                                 
12 Projektno skupino smo sestavljali prof. Anton Frumen (vodja projektne skupine), prof. 

Jure Velepec, prof. Janez Dolinar, prof. Cveto Ivšek, prof. Bogdan Kovčan, por. Simon 

Zupančič. 
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1. izdelali smo predlog za nov osebni športni komplet SV, ki je narejen iz 

kvalitetnih materialov in uporaben za vse priložnosti: za vsakodnevno vadbo, za 

reprezentance Slovenske vojske, ki nastopajo doma in v tujini, ter udeležence na 

mednarodnih operacijah v podporo miru. Pred tem smo za sodelovanje v tujini 

kupovali komplete posebej, ker obstoječi komplet ni bil dovolj kvaliteten. S tem 

smo imeli ogromno težav, dela in stroškov, ker so se člani reprezentanc in 

udeleženci mednarodnih operacij v podporo miru zelo menjavali;  

2. oddelek za standardizacijo na Ministrstvu za obrambo je zelo hitro izdelal 

standard športnega kompleta in zelo pripomogel, da je komplet že leta 2008 

prišel v uporabo; 

3. izdelali smo predlog za novo organiziranje športa v Slovenski vojski – Center za 

šport – predloga do sedaj še ni sprejel vršnega managementa Slovenske vojske; 

4. normativno smo opredelili športno rekreacijo oziroma način vključevanja 

pripadnikov Slovenske vojske v popoldansko in večerno vadbo v njenih 

športnih objektih, pod okriljem dejavnosti oddelka in dejavnosti za Celostno 

skrb za pripadnika Slovenske vojske. Vsak pripadnik se lahko s službeno 

izkaznico udeleži vadbe v športnem objektu Slovenske vojske na lokaciji, ki je 

najbližja njegovemu domu; 

5. izdelali smo standard velikosti za telovadnice Slovenske vojske glede na število 

pripadnikov v vojašnicah. Opredelili smo tri velikosti:  

– vojašnicam, ki imajo manj kot 300 zaposlenih, namenimo malo telovadnico, 

ki ima za osnovo odbojkarsko igrišče. Je velikosti do 200 m2 in s stropom 

višine do 7 m. Ima eno osnovno igrišče, poleg njega pa še manjši prostor, 

velikosti 70 m2, kamor namestimo fitnes opremo in aerobne naprave;  

– vojašnicam, ki imajo 300 do 699 zaposlenih, namenimo srednjo telovadnico, 

ki ima za osnovo košarkarsko igrišče. Je velikosti do 500 m2 in s stropom 

višine do 7 m. Ima dve igrišči po širini telovadnice, kar omogoča vadbo 

dvema skupinama po 30 vojakov istočasno. Ker bo v prostoru gneča, imamo 

poleg še prostor s fitnes opremo, borilni prostor, prostor za namizni tenis in 

plezalno steno, kamor razporejamo del vojakov. V kleti objekta je strelišče 

za pištolo in malokalibrsko puško, kjer izvajamo strelska usposabljanja;  

– vojašnicam, ki imajo več kot 700 vojakov, namenimo veliko telovadnico 

oziroma športno dvorano, ki ima za osnovo rokometno igrišče. Je velikosti 

nad 500 m2 in s stropom višine do 7 m, ima tri igrišča po širini dvorane. To 

omogoča vadbo trem skupinam po 30 vojakov istočasno. Ker bo v prostoru 

gneča, imamo poleg še prostor s fitnes opremo, borilni prostor, prostor za 

namizni tenis in plezalno steno, kamor razporejamo del vojakov. V kleti 
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objekta je strelišče za pištolo in malokalibrsko puško, kjer izvajamo strelska 

usposabljanja; 

6. izdelali smo okviren seznam opreme za telovadnice. Standard opreme smo 

razdelali po dejavnostih, ki potekajo v telovadnicah – notranji komplet opreme, 

in pripadnosti opreme po Poveljstvih in enotah Slovenske vojske;  

7. izdelali smo okvirni seznam opreme glede na naloge, ki jih poveljstva in enote 

Slovenske vojske izvajajo na zunanjih terenih – zunanji komplet opreme; 

8. definirali smo športne objekte po vojašnicah Slovenske vojske. Objekte smo 

razporejali glede na vrsto poveljstva in enote, ki je v vojašnici. Izhajali smo iz 

njihovih vlog (bojna ali poveljniška) in namembnosti; 

9. izrisali in opredelili smo sestavo kondicijskih ovir in njihove mere. Kondicijske 

ovire so namenjene opravljanju vadbe moči in vojaških veščin na prostem;  

10. izdelali smo novo Direktivo za šport. 

Vsi izdelani dokumenti so priloge Zaključnega poročila projekta Profesionalna 

vojska – Šport in rekreacija, razen Direktive za šport, ki je samostojen dokument, in 

Priročnika za kondicijsko vadbo na pehotnih ovirah CISM, ki je samostojen priročnik. 

Na osnovi predloga projekta Profesionalna vojska 1 (PROVOJ 1) so bile leta 2007 

zgrajene pehotne ovire, po standardih CISM v Centru za usposabljanje v Vipavi. 

Namenjene so novincem, ki vstopajo v Slovensko vojsko, da se z njimi seznanijo in 

opravijo del kondicijske vadbe tudi na njih. V letu 2008 in 2009 smo na njih izvedli 

mednarodni tekmovanji v vojaškem peteroboju. V letu 2007 smo v sodelovanju z 

Ministrstvom za obrambo in Generalštabom izdelali vso potrebno dokumentacijo za 

gradnjo naslednjih dveh telovadnic v Vojašnici Vipava in Kranj. Telovadnica v Vipavi 

je bila 22. 2. 2010 predana v uporabo, gradnje v Vojašnici Kranj pa še nismo začeli. 

Pri analizi dokumentov, vezanih na kondicijsko vadbo in usposobljenost Poveljstev 

in enot sil Slovenske vojske smo ugotovili, da se odstotek zaposlenih v Poveljstvih in 

enotah sil Slovenske vojske, ki se udeležujejo kondicijske vadbe, postopno povečuje, 

kar je verjetno posledica izboljševanja pogojev za kondicijsko vadbo in ozaveščenosti 

zaposlenih. V tem obdobju so k temu prispevali fitnesi, ki smo jih namestili v večino 

vojašnic Slovenske vojske, in športna dvorana v Vojašnici v Ljubljani. Istočasno smo 

oceno preverjanja gibalnih sposobnosti vključili v službeno oceno, prav tako pa je tudi 

pogoj za podaljševanje pogodbe vsem novo zaposlenim – pogodbe se sklepajo za pet ali 

deset let, odvisno od delovne uspešnosti zaposlenega. Skupek vseh teh faktorjev je 

verjetno pripomogel k večji udeležbi na kondicijski vadbi zaposlenih. Če je k temu 

pripomogla še ozaveščenost pripadnikov Slovenske vojske, smo naredili za celoten 

sistem največ, kar smo mogli, ker smo s tem vplivali na vrednote zaposlenih.    

Več kot polovica zaposlenih v Slovenski vojski preverjanje gibalnih sposobnosti 

opravlja jeseni, saj potrebujejo nekaj časa, da se pripravijo na nalogo. To najbolj 
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občutijo merilci gibalnih sposobnosti, ki spomladi nimajo pravega dela, jeseni pa so 

maksimalno zaposleni. Najbolj je to opazno pri tistih pripadnikih SV, ki so zaposleni v 

poveljstvih. Do takrat imajo dovolj časa, da se pripravijo na preverjanje. To razmišljanje 

potrjujejo rezultati ankete, ki jih lahko preberemo v točki 3.4.2. Taka vadba je slaba, ker 

si v vojski ne moremo privoščiti občasne usposobljenosti, zato moramo nujno 

vzpostaviti pogoje za spodobno kondicijsko vadbo tudi za zimski čas.  

Člani projektne skupine smo sprejeli naslednja priporočila, ki smo jih vnesli v 

zaključno poročilo projekta. V dokumentaciji PROVOJ-a smo opredelili časovni okvir 

in kriterije reševanja situacije glede športnih objektov: 

1. objekti po pomembnosti so: telovadnice, kondicijske ovire na prostem, pehotne 

ovire CISM …; 

2. športne objekte je treba graditi najprej v vojašnicah, kjer je največ 

profesionalnih vojakov: Maribor in Celje. Naslednji kriterij je glede na 

pomembnost nalog, ki jih enote opravljajo. Dokler gradnja ne bo mogoča, je 

treba z letnim načrtovanjem zagotavljati dovolj finančnih sredstev za najem 

objektov za vsaj enkrat tedenski vstop v telovadnico v najbolj kritičnih mesecih, 

in to so november, december, januar, februar in marec; 

3. kondicijske ovire omogočajo krepitev vseh glavnih mišičnih skupin (roke, noge, 

trup) na prostem in jih vključujemo v redno kondicijsko vadbo:  

– drogovi za zgibe, vsaj 16 v kompletu; 

– vrvi za vertikalno plezanje, vsaj 16 v kompletu; 

– vrvi za horizontalno premagovanje vodnih ovir, vsaj 5 v kompletu; 

– lesene naprave za krepitev hrbtnih mišic, vsaj 5 v kompletu; 

– lesene naprave za krepitev trebušnih mišic, vsaj 5 v kompletu; 

– lesene naprave za krepitev stegenskih mišic, vsaj 5 v kompletu; 

4. pehotne ovire CISM je treba zgraditi še v vzhodni in osrednji Sloveniji; 

5. športne objekte Slovenske vojske lahko uporabljajo pripadniki Slovenske 

vojske in njihovi družinski člani v popoldanskem času in v tisti vojašnici, ki je 

najbližja njihovemu kraju prebivanja. Vstop v vojašnice je treba urediti skladno 

s tistim v Ljubljani, to pomeni tako, da bodo lahko vstopali pripadniki 

Slovenske vojske in njihovi družinski člani v popoldanskem in večernem času, 

ne glede na to, kje so zaposleni; 

6. vrhunskim športnikom, ki ne dosegajo več kriterijev zaposlovanja v športni 

enoti, ponudimo mesto za zaposlitev na Ministrstvu za obrambo, glede na 

njihovo strokovno izobrazbo; 

7. Center za šport naj združi strokovnjake s športnega področja. Poskrbi naj za 

množični šport v SV, razvoj in vrhunski šport. 
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3.4.2 Rezultati in ugotovitve analize vprašalnikov  

Glede na odgovore pripadnikov obeh skupin, vključenih v raziskavo, lahko 

sklepamo, da so na zunanjih površinah gibalno bolj aktivni pripadniki 2. skupine, kar 

nam pove tudi tedensko povprečje 3,27 ure proti 3,05 ure, ki je v korist 2. skupine – 

poleg tega je 2. skupini tudi manj gibalno neaktivnih. Glede kondicijske vadbe v 

pokritih objektih pa je 1. skupina precej boljša. V vojašnici v Ljubljani imajo namreč 

športno dvorano in tedensko povprečje vadbe v pokritih objektih na posameznika znaša 

1,31 ure, v 2. skupini pa je tedensko povprečje le 0,43 ure na posameznika. Razlago za 

tako slabo obiskanost pokritih objektov 1. skupine lahko najdemo v odgovorih nekaterih 

anketirancev, in sicer, da nimajo vsi dostopa do športne dvorane oziroma da za vse v 

njej ni prostora. Nizek odstotek vadbe v pokritih objektih pripadnikov 2. skupine, ki  

imajo v okviru vojašnice le en fitnes, pa še ta ni v njihovem delu vojašnice, ampak v 

prostorih Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, je razlog, da so 

v anketi navedli »pogoje za kondicijsko vadbo« kot tiste, ki odločilno prispevajo h 

kondicijski usposobljenosti. Pozimi delajo v zelo slabih pogojih: če je mogoče zunaj, 

sicer na hodnikih in stopniščih njihove nastanitvene stavbe. Fitnes, ki ga imajo, so 

morali iz svojih prostorov umakniti in ga za nekaj časa konzervirati, ker se stavba vedno 

bolj polni z vojaki in potrebujejo vse prostore za njihovo namestitev.  

Ko govorimo o času, ki ga posameznik na teden posveti gibalnim aktivnostim, so 

bili pripadniki 2. skupine v letu 2009 bolj gibalno aktivni na zunanjih površinah in v 

prostem času, 1. skupina pa v pokritih objektih. Skupen seštevek ur, ki ga anketiranci 

namenijo kondicijski vadbi v delovnem času, govori v korist pripadnikov 1. skupine, in 

sicer 4,36 ure na teden proti 3,70 ure, ki ga vadbi namenijo pripadniki 2. skupine. To je 

tudi razlog, da je 1. skupina na preverjanju gibalnih sposobnosti dosegla občutno višjo 

srednjo oceno od 2. skupine, poleg tega pa je večina tudi prej opravila preverjanje 

gibalnih sposobnosti. V času, ki ga predvideva ukaz, to je od meseca maja do konec 

novembra, je preverjanje opravilo 86,9 odstotka pripadnikov 1. skupine in 77,4 odstotka 

pripadnikov 2. skupine.   

Pri izvajanju kondicijske vadbe gre tudi za problem usposobljenosti inštruktorjev, 

ki ga zaznavajo anketiranci obeh skupin. Inštruktorje kondicijske vadbe usposabljamo 

na 14-dnevnih tečajih, ki pa niso dovolj, da bi zadovoljili potrebe po dovolj kvalitetnem 

znanju za vodenje kondicijske vadbe. Daljših tečajev si na žalost ne moremo privoščiti 

zaradi izpada zaposlenih iz delovnega procesa. Delo inštruktorja kondicijske vadbe je le 

ena od nalog, ki jo zaposleni opravljajo. Primerljivi tečaji v tujini trajajo po 1300 ur, naš 

pa obsega komaj 60 ur. Iz tega razloga so kondicijske vadbe monotone. Inštruktorji 

kondicijske vadbe imajo premalo strokovnega znanja, zato jim je najbolj enostavno 

izvajati kontinuiran tek in enostavnejše oblike vadbe, ker so na kondicijski vadbi v 

jutranjem času prisotni vsi pripadniki enote. Zato pa je treba izkoristiti tudi ostali čas 
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delovnega dneva, v katerega morajo načrtovalci vključiti vsebine borilnih veščin, 

športnih iger, plezanja na umetni steni, plezanja na vrveh, fitnesa, orientacijskega teka, 

to je tistih vsebin, ki podpirajo specialna usposabljanja. Kombinacija obeh površin, 

zunanjih in notranjih, nam pomaga usposobiti vojaka, ki bo pripravljen na vse vrste 

nalog, istočasno pa bomo s tem motivirali pripadnike Slovenske vojske, saj jim bomo 

ponudili zelo pestre vsebine dela. Poleg tega smo pri anketirancih zasledili odgovor, da 

pogrešajo več naprav za zgibe na prostem, kar se povsem ujema s predlogom glede 

kondicijskih ovir, ki smo jih predvideli s projektom Profesionalna vojska.  

Pri analizi odgovorov na vprašanje o tem, kdaj so anketiranci opravljali preverjanje 

gibalnih sposobnosti, smo ugotovili, da je 82,8 odstotka pripadnikov obeh skupin (10. in 

74. MOTB) opravljalo preverjanje gibalnih sposobnosti v času od meseca maja do 

konec novembra. Zunaj teh mesecev običajno preverjamo tiste, ki odhajajo na dolžnosti 

v tujino ali se z njih vračajo. Eden od možnih razlogov, da je 86,9 odstotka anketirancev 

1. skupine opravilo preverjanje gibalnih sposobnosti v predvidenem času, iz 2. skupine 

pa le 77,4 odstotka pripadnikov, je verjetno ta, da boljši pogoji za kondicijsko vadbo v 

zimskem času omogočajo bolj konstantno delo in s tem boljšo gibalno usposobljenost 

za opravljanje nalog poslanstva, ki jih v Slovenski vojski imamo. Razumljivo je, da 

pripadniki 2. skupine pogrešajo pokrite športne objekte, saj je v vojašnici v Mariboru le 

en fitnes v Poveljstvu za doktrino, razvoj izobraževanje in usposabljanje, ki omogoča 

istočasno vadbo največ 15 zaposlenim, kar je bistveno premalo za vojašnico, ki ima več 

kot 1000 zaposlenih. Večina poveljstev in enot Slovenske vojske deluje v pogojih, kot 

jih ima 2. skupina. Zaposleni zato začnejo aktivnejšo vadbo šele, ko se spomladi začne 

lepo vreme. Takrat namreč začnejo vadbo na zunanjih površinah.    

Rezultati analiz kažejo, kaj smo dosegli z uvajanjem sedanjega tipa infrastrukture in 

opreme, hkrati pa nas opozarjajo na to, kako ravnati na ostalih območij, kjer potrebne 

infrastrukture še nimajo. V to nas prepričujejo rezultati opravljene ankete in analiz 

preverjanja gibalnih sposobnosti. Trend udeležbe na kondicijski vadbi je v porastu, tako 

je tudi z udeležbo na preverjanju gibalnih sposobnosti ter srednjo oceno preverjanja 

gibalnih sposobnosti. Kot smo že ugotovili, se udeležba na preverjanju gibalnih 

sposobnosti iz leta v leto povečuje iz več razlogov:  

1. večja motiviranost pripadnikov(c) sil Slovenske vojske zaradi pogojev vadbe, ki 

jih imajo; 

2. preverjanje gibalnih sposobnosti je vključeno v ugotavljanje pripravljenosti enot 

Slovenske vojske, kar je za poveljujoče zelo pomembno; 

3. preverjanje gibalnih sposobnosti je del službene ocene in pogoj za podaljšanje 

pogodbe za večino zaposlenih. Izjema so tisti, ki so se zaposlili v prvih letih 

delovanja obrambnega sistema. Ti so zaposleni za nedoločen čas.  
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Na vprašanje: »Kaj vas najbolj motivira k gibalni dejavnosti in s tem prispeva h 

kondicijski usposobljenosti?«, sta si prvo in drugo mesto delila odgovora »Ker moram 

biti usposobljen za svoje delo« in »Pogoji za kondicijsko vadbo«. Zelo dobro je, da 

anketiranci čutijo odgovornost do svojega delovnega mesta in se zavedajo, kaj 

poslanstvo Slovenske vojske od njih zahteva. Čutijo se dolžne, da svoje delo kvalitetno 

opravljajo in se za to tudi primerno usposobijo. Temu namenjajo tudi precej časa in 

energije. Zato si želijo primerne pogoje za delo, naloga vršnega in srednjega 

managementa Slovenske vojske pa je, da zadovolji potrebe zaposlenih po pestrejši vadbi 

in zagotovi ustrezno infrastrukturo. 

Pri stopnji tveganja 0,05 lahko skladno z rezultati testiranja hipotez potrdimo vse tri 

hipoteze. Prva hipoteza govori o vplivu stanja infrastrukture na pogostost kondicijske 

vadbe. Skupina 1 ima boljše pogoje za kondicijsko vadbo, kar vpliva na večjo količino 

opravljene vadbe. Do razlike prihaja v zimskem času. Skupina 1 ima pokrite objekte, 

skupina 2 pa ne. Hipoteza 2 govori o tem, da količina opravljene vadbe vpliva na 

kondicijsko usposobljenost. Hipoteza 3 pa pravi, da je skupina 1 zaradi pogostejše 

vadbe tudi bolje kondicijsko usposobljena,  kar se odraža v srednji oceni preverjanja 

gibalnih sposobnosti.  

3.4.3 Rezultati izračuna stroškov najema glede na stroške gradnje telovadnic 

Če že govorimo o motiviranju in zagotavljanju ustreznih pogojev dela tudi za slabe 

vremenske pogoje, kar velja za zimo in obdobja slabega vremena, je prav, da naredimo 

tudi izračun teh stroškov in časa, v katerem bi se tovrstna investicija povrnila. V 

telovadnici z dvema polovicama lahko v enem dnevu opravi vadbo 8 skupin po 30 

vojakov, kar pomeni dnevno največ 240 vojakov.13 V dveh dneh in pol lahko vadbo v 

telovadnici opravijo vsi vojaki – če jih je v bataljonu 600. Če vadbo začnemo prej, ob 

07:30, in končamo ob 15:40, se to število poveča na 10 skupin po 30 vojakov na dan, 

kar pomeni 750 v dveh dneh in pol. Za večje število zaposlenih v vojašnici je treba 

graditi športne dvorane s tremi samostojnimi deli. Vadba v telovadnici služi kot 

dopolnilo kondicijski vadbi, ki jo enote opravljajo vsako jutro. V telovadnici načrtujemo 

igre z žogo, namizni tenis, vadbo moči v fitnesu in urjenje vojaških veščin: borilni 

športi, plezanje po vrveh, na umetni steni … To so vsebine, ki ne razvijajo zgolj 

vzdržljivosti in moči, ampak tudi agilnost, spretnost in hitrost, od meseca maja do konec 

novembra rezultat pa je vojak, ki bo sposoben reševati skoraj vse gibalne probleme, s 

katerimi se bo srečeval na bojišču.  

Za manj kot dve šolski uri z eno skupino ni ekonomično zahajati v telovadnico, ker 

je ta vedno nekoliko odmaknjena, celoten postopek (preoblačenje, prhanje, oblačenje) 

                                                 
13 Pri izračunu je upoštevan čas od 08:00 do 15:00, s 15-minutnimi odmori. Ni upoštevan 

popoldanski čas za potrebe CSP, krajanov …   
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pa vzame kar nekaj časa. Če torej za vsako skupino načrtujemo vadbo v telovadnici 

dvakrat tedensko po dve šolski uri, pridemo do naslednjih stroškov. Cena najema dveh 

delov telovadnice po ceniku dvorane Franc Rozman Stane14 je 27,12 evra na uro. Za naš 

prvi izračun bi potrebovali telovadnico 7 ur dnevno, kar pomeni 35 ur na teden. To 

pomeni strošek 949 evrov tedensko x 4 tedne x 5 mesecev = 18.984 evrov za najem 

telovadnice za dva termina tedensko po dve šolski uri za eno zimsko sezono za 600 

vojakov. V našem drugem primeru, ko bi telovadnico uporabljali 8 ur in pol na dan, to 

je 42,5 ure na teden, bi bil tedenski strošek 1.152,60 evra, strošek zimske sezone pa 

23.052,00 evra za 750 vojakov na eno zimsko sezono.  

Do problema prihaja takrat, ko hočemo dobiti telovadnico v najem v dopoldanskem 

času, to pa zato, ker so telovadnice vedno v šolskih objektih oziroma so narejene za 

potrebe šol. Šole imajo v tem času vedno pouk in telovadnice so torej zasedene. Za 

majhno število zaposlenih ni problem najeti nekaj terminov v telovadnici, kadar je ta 

prosta, največkrat v času od 14.00 do 15.30. Tega pa ni mogoče storiti za število 350 

vojakov in več, posebej, če opravljajo bojne naloge. Zato je bolje telovadnico zgraditi in 

biti neodvisen. Skladno z Investicijskim programom za izgradnjo telovadnice v 

Vojašnici Vipava15 je strošek gradnje telovadnice, o kakršni govorimo, 2.700.000 evrov. 

Investicija in vzdrževanje objekta (elektrika, voda, ogrevanje, amortizacije in drugi 

stroški) bi se s pobiranjem neprofitnih najemnin od lokalnih uporabnikov povrnila leta 

2074. Kot je navedeno v Investicijskem programu za izgradnjo telovadnice v Vipavi, se 

k investiciji zato pristopa predvsem zaradi zadovoljevanja širših družbenih potreb, saj so 

za tako investicijo pomembne predvsem koristi, ki jih ni mogoče finančno ovrednotiti, 

in sicer:  

1. doseganje novih standardov na področju gibalnih sposobnosti pri kandidatih, ki 

se usposabljajo za bodoče vojaške kadre; 

2. omogočiti kandidatom izvajanje športnih dejavnosti tudi v večernih urah (po 

zaključenem usposabljanju); 

3. omogočiti izvajanje športnih dejavnosti v popoldanskem in večernem času 

zaposlenim in njihovim družinskim članom – celostna skrb za pripadnike 

Slovenske vojske (CSP SV); 

4. omogočiti koriščenje objekta krajanom, s čimer bi se povečalo število športno 

aktivnih prebivalcev ter s tem izboljšalo počutje in zdravje občanov; 

5. pridobiti večnamenski prostor, ki ga bo mogoče koristiti tudi za potrebe 

izvajanja slavnostnih in drugih prireditev, ki se trenutno izvajajo na prostem ali 

v jedilnici; 

                                                 
14 Uporabili smo cenik športne dvorane v vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani, po 

katerem najem plačujejo zunanji uporabniki. 
15 Vir: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. 
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6. izboljšati športnorekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, 

starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti; 

7. zagotoviti osnovne materialne pogoje za vadbo. 

Uporabniki telovadnic Slovenske vojske bi bili: 

1. zaposleni vojašnice; 

2. organizirane skupine krajanov; 

3. zaposleni in njihovi družinski člani ter zaposleni, ki delajo v drugih vojašnicah, 

vendar bivajo v tem kraju; 

4. kot večnamenski prostor bi občasno služile za sestanke kolektiva ter izvajanje 

slavnostnih in drugih prireditev. 
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4 SKLEP 

Iz analize dokumentov in kvantitativnih podatkov ugotavljamo, da je imel projekt 

Profesionalna vojska zelo pozitivne učinke. Podpiral jih je tako vrh ministrstva kot 

Generalštaba, in to je največja pridobitev. Na podlagi projekta so se precej izboljšali 

pogoji za vadbo, to je stanje športne infrastrukture. Trend izboljševanja se je z 

gospodarsko krizo povsem ustavil, menim pa, da se bo nadaljeval, ko bo gospodarska 

situacija ponovno boljša. Paziti bomo morali, da se na načrtovano ne pozabi. Zato bo 

treba v letna načrtovanja vključevati predloge iz zapisnika zaključnega poročila projekta 

Profesionalna vojska. Boljši pogoji za športno vadbo (stanje infrastrukture) so imeli za 

posledico večjo motiviranost za udeležbo na kondicijski vadbi v 1. skupini, ta pa je 

vplivala na boljšo usposobljenost, višjo srednjo oceno na preverjanju gibalnih 

sposobnosti in s tem na zgodnejšo udeležbo na preverjanju gibalnih sposobnosti ter na 

njene rezultate. Podoben razlog, slabši pogoji glede stanja infrastrukture v zimskem 

času, je pomenil nižjo motivacijo pri 2. skupini, nižjo srednjo oceno preverjanja 

gibalnih sposobnosti, to je slabšo gibalno usposobljenost, in kasnejše opravljanje 

preverjanja gibalnih sposobnosti.  

Zaradi kratkega obdobja spremljanja rezultatov so razlike manjše, kot bi bile pri še 

daljšem longitudinalnem spremljanju. Za primerjavo smo že navedli odstotek udeležbe 

na preverjanju gibalnih sposobnosti iz leta 2001. Takrat je bila udeležba 67,3-odstotna. 

Podatek ni povsem primerljiv, ker zajema tudi pripadnike Generalštaba in Centra 

vojaških šol oziroma zdajšnjega Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in 

usposabljanje. Opazimo pa lahko, kakšen je bil odnos do preverjanja gibalnih 

sposobnosti v tistem času, ko še nismo imeli takšnih pogojev za vadbo, ko preverjanje 

gibalnih sposobnosti še ni bilo vključeno v službeno oceno in ugotavljanje 

pripravljenosti ter ni bilo pogoj za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.    

Odzivi zaposlenih v Slovenski vojski na omenjena dogajanja v zvezi s projektom 

Profesionalna vojska (PROVOJ) so bili zelo ugodni. Načrtovanje v okviru projekta 

PROVOJ 1 in PROVOJ 2 je bilo zelo uspešno. S pomočjo projekta smo naredili 

ogromen premik glede na stanje v preteklosti, na leto 2003, ko smo imeli še naborniško 

vojsko. Poleg tega smo s projektom naredili smernice razvoja športnega področja za 

nadaljnjih 15 let, to pa zato, ker so v ta namen potrebna velika finančna sredstva. 

Zaposleni so se zelo razveselili novega športnega kompleta, ki je zelo kvaliteten in 

je primeren tako za uporabo na Mednarodnih operacijah miru, za športne reprezentance 

Slovenske vojske kot za uporabo na delovnem mestu v Sloveniji. Prejšnji komplet je bil 

sicer trpežen, vendar že zelo staromoden. Prav tako je bil zelo ugoden odziv na fitnese 

po vojašnicah in izpostavljenih lokacijah. Največja pridobitev za vse pa sta športna 

dvorana v Vojašnici Franc Rozman v Ljubljani in telovadnica v Vipavi, ki omogočata 

izredno kvalitetno vadbo zaposlenim vojašnice v delovnem času in kondicijsko vadbo 
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poveljstev in enot Slovenske vojske, ki so v njeni bližini: Generalštabu, Športni enoti, 

prebivalcem Ljubljane in Vipave z bližnjo okolico, prav tako pa tudi mnogim 

posameznikom in skupinam iz Slovenske vojske, ki delajo drugje, živijo pa v Ljubljani 

ali Vipavi in se udeležujejo vadbe v dvorani in telovadnici v prostem času. Osebje 

dvorane in telovadnice je namreč proste termine ponudilo poveljstvom in enotam 

Slovenske vojske, ki so glede na interese svojih pripadnikov rezervirale termine, in ti so 

jim sedaj na voljo. 

Vse opisano in narejeno v zadnjih sedmih letih je pustilo vidne posledice tudi na 

motivaciji za kondicijsko vadbo pripadnikov Slovenske vojske, na sami udeležbi na 

preverjanju gibalnih sposobnosti in ugotavljanju pripravljenosti Poveljstev in enot sil 

Slovenske vojske. Dejavnika, na osnovi katerih lahko delamo primerjave uspešnosti na 

preverjanju gibalnih sposobnosti, sta udeležba na preverjanju gibalnih sposobnosti in 

povprečje doseženih točk. Obe variabli sta v konstantnem vzponu, razen leta 2006, ko 

smo program za obdelavo priredili izračunavanju ugotavljanja pripravljenosti in s tem 

nekoliko spremenili način dotedanjega izračunavanja. Vse to kaže na spreminjanje 

vrednot in kulture pripadnikov Slovenske vojske ter boljšo delovno klimo v 

organizaciji. Vsako leto večja udeležba na preverjanju gibalnih sposobnosti je posledica 

usklajenega delovanja na vseh področjih dela Slovenske vojske: kadrovskem (službena 

ocena), logističnem (zagotavljanje opreme in izgradnja infrastrukture, pri katerem 

moramo upoštevati Zakon o javnih naročilih), še najbolj pa projektnemu načrtovanju v 

okviru projekta PROVOJ, ki je imel podporo vršnega managementa Ministrstva za 

obrambo in Generalštaba Slovenske vojske.  

S tem delo še ni zaključeno. Dosedanjim pozitivnim primerom je treba slediti tudi v 

drugih vojašnicah Slovenske vojske in ustvariti pogoje za kvalitetna usposabljanja po 

vsej Sloveniji. S tem bomo ustvarili tudi konstantne pogoje dela, ki bodo zagotavljali 

permanentno usposobljenost vseh pripadnikov Slovenske vojske in opravljanje vsako 

leto bolj zahtevnih nalog v okviru sil zavezništva. Že v letu 2011 bomo začeli opravljati 

naloge, pri katerih bodo neposredno ogrožena življenja slovenskih vojakov. Ti se ne 

bodo mogli več izgovarjati na nacionalne omejitve, ampak bodo morali opravljali 

naloge tako kot njihovi kolegi iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije …   

Z raziskavo lahko potrdim, da nam ne sme biti žal truda in finančnih sredstev, ki ju 

vlagamo v ustreznejšo športno infrastrukturo. Ta naj omogoča kondicijsko vadbo v vseh 

vremenskih pogojih, saj se nam vložki povrnejo v pogostejši kondicijski vadbi, ki 

vpliva na boljšo usposobljenost pripadnikov Slovenske vojske. Gibalno aktivnost 

priporoča tudi mednarodna zdravstvena organizacija WHO. Gibanje ima, kot je bilo že 

velikokrat dokazano, neposreden vpliv na stabilnejše zdravstveno stanje ljudi. To pa je 

cilj prizadevanj zdravstvene organizacije. S strani managementa v civilnih organizacijah 

in v vojski, pa stabilnejše zdravstveno stanje istočasno pomeni manj bolniške odsotnosti 

in višjo storilnost zaposlenih. 
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