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POVZETEK 

Ženske so se vključevale v oborožene sile skozi celotno zgodovino. Pretežno so jim bile 

dodeljene vloge, ki so jih tradicionalno opravljale v družini. V zadnjem času pa se vloge 

žensk, tako v družini kot vojaški organizaciji, spreminjajo. Ženske v Slovenski vojski so 

mnenja, da imata materinstvo in osebnostne (fizične, biološke in psihične) lastnosti žensk 

vpliv na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski, medtem ko vpliva družinskih 

obveznosti in tradicionalnih lastnosti žensk ne moremo potrditi. Materinstvo kot dejavnik 

vpliva na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski predvsem zaradi koriščenja 

pravic, ki izhajajo iz materinstva. Vedno večje število žensk na vodstvenih položajih v 

Slovenski vojski potrjuje, da so ženske lahko uspešne tudi v tradicionalno moškem poklicu. 

Ključne besede: Slovenska vojska, ženske, matere, materinstvo, družina, spol, napredovanje, 

zadovoljstvo. 

SUMMARY 

Throughout history women have participated in the armed forces where they were mainly 

given roles that they traditionally had in the family. However in recent times, roles of women 

in the family as well as in the armed forces have been changing. Women in the Slovenian 

Army think that their vertical promotion is influenced by motherhood and women’s personal 

characteristics (physical, biological and psychological) whereas the influence of women’s 

family responsibilities and traditional characteristics cannot be confirmed. Motherhood 

influences women’s vertical promotion in the Slovenian Army especially when exercising 

rights connected to motherhood. The increasing number of women in leadership positions in 

the Slovenian Army confirms that women can be successful also in a traditionally male 

profession. 

Key words: Slovenian Army, women, mothers, motherhood, family, gender, promotion, 

satisfaction. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Za obravnavano tematiko sem se odločila predvsem zaradi dejstva, ker že dlje časa opravljam 

poklic častnice v Slovenski vojski (v nadaljevanju SV), poleg tega pa sem tudi mati dveh 

šoloobveznih otrok in se pri vsakodnevnem delu srečujem z usklajevanjem družinskih in 

delovnih obveznosti. Rezultati raziskave predstavljajo izziv, ker se kot karierna častnica 

soočam z obravnavanimi problemi. Poklicna vloga žensk in njihova socializacija v 

dominantno moški kulturi še ni raziskana (Jelušič 1995, 14), zato želim obravnavano tematiko 

proučiti na celotni ženski populaciji vojaških oseb v SV.  

Ženske smo zaradi starševske in materinske vloge pogosto diskriminirane oziroma 

diferencirane, kajti usklajevati moramo poklicno in družinsko življenje. Ženske pogosto 

prevzamejo vlogo enkratne matere in zato je želja po uskladitvi vlog še toliko močnejša.  

Vojaški poklic je do pred kratkim veljal za izključno moški poklic, pri čemer ni šlo samo za 

zahtevnost poklica, temveč tudi za tradicijo, stereotipe in predsodke (Kotnik Dvojmoč 2002, 

33). Zato se moramo ženske v vojaškem poklicu vedno dokazovati, saj se vključujemo v 

institucijo, kjer prevladujejo moški, ki zasedajo večino vodstvenih dolžnosti.  

S sprejemom žensk v oborožene sile so moški dopustili vdor žensk v svoj poklic. Od žensk, ki 

se odločijo za poklic vojakinje, pa se kljub temu pričakuje, da bodo poleg poklica opravljale 

tudi vse družinske obveznosti ter, če se tako odločijo, tudi gradile kariero. 

Raziskava je osredotočena na: 

 dejavnike, ki vplivajo na vertikalno napredovanje žensk v SV, 

 družinsko in starševsko vlogo žensk zaposlenih v SV ter 

 delovno področje žensk v SV ter njihove osebnostne značilnosti. 

Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje žensk v SV in na njihovo vertikalno napredovanje  

Najpomembnejši dejavniki, ki omejujejo primernost žensk za vključevanje v oborožene sile, 

so tradicija, kultura in vzorci spolnih vlog, stroški, fizične značilnosti žensk, psihične 

značilnosti žensk, zdravstvene težave žensk, starševstvo in družinsko življenje, odnosi med 

spoloma in spolno nadlegovanje, morala, kohezija in učinkovitost vojaških enot, sodelovanje 

žensk za izvajanje bojnih nalog, funkcionalna (neenakopravnost pri dostopu do nalog in 

njihovem izvajanju) in položajna diskriminacija žensk (neenakopravnost v dinamiki 

pridobivanja činov in njihovi stopnji) (Kotnik Dvojmoč 2002, 32‒58). Navedeni dejavniki 

negativno vplivajo na počutje, zadovoljstvo, motiviranost in učinkovitost žensk v oboroženih 

silah, kar lahko poveča odpor žensk do službe v oboroženih silah (Kotnik Dvojmoč 2002, 60). 
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Mati je tista, ki mora žrtvovati svojo kariero, kadar otroci potrebujejo prisotnost staršev, in 

prav tu je razlog, da so kariere žensk tako krhke. Družba še vedno pojmuje moževo kariero za 

pomembnejšo od ženine. V tem primeru imajo prednost pred kariero ne samo otroci, temveč 

tudi mož (Hertz 1994, 187). 

Vertikalno napredovanje častnic, podčastnic in vojakinj je opredeljeno s formalnimi pogoji, ki 

so določeni z Uredbo o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 

34/06, 116/07), ter za nižje in višje vojaške uslužbenke v Uredbi o vojaških uslužbencih 

(Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07). Vertikalno napredovanje lahko opredelimo kot prehod na 

zahtevnejše delovno mesto, ki zahteva dodatna znanja, spretnosti in sposobnosti (Merkač 

Skok 1998, 70). Vertikalno napredovanje v SV pomeni za častnice, podčastnice in vojakinje 

povišanje v neposredno višji čin znotraj statusa vojaške osebe. Za nižje in višje vojaške 

uslužbenke le-to pomeni napredovanje v neposredno višji razred. Normativna ureditev 

napredovanja vojaških oseb je opredeljena v 2.3 podpoglavju naloge. Statusne skupine 

vojaških oseb pa so opredeljene v 3. točki splošnega dela anketnega vprašalnika, in sicer tako, 

da vsak stolpec označuje skupino istega statusnega ranga (od najvišjega do najnižjega).  

Ženske si ob izpolnitvi formalnih pogojev napredovanja upoštevajoč druge dejavnike, ki 

vplivajo na vertikalno napredovanje žensk v SV, želijo s trdim delom in vztrajnostjo 

napredovati tako na višje dolžnosti kot na vodstvene dolžnosti. Ivančičeva (1999, 126) na 

podlagi drugih avtorjev (DiPrete in Soule 1988; Caroll in Mayer 1986; Treiman 1985 in 

Rosenfeld 1980) navaja, da proučevanje delovne zgodovine žensk kaže, da ženske redkeje 

napredujejo na delovnem mestu. Ženske so tudi diskriminirane pri dostopu do uglednejših 

položajev na trgu dela (Ferligoj, Rener in Ule 1990, v Ivančič 1999, 126).  

Poleg formalnih pogojev pa obstajajo tudi drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na vertikalno 

napredovanje. V raziskavi smo se usmerili predvsem na tiste dejavnike, ki so povezani s 

spolom. Glede na tradicionalno vlogo žensk predpostavljam, da dejavniki, kot so družinske 

obveznosti, materinstvo, osebnostne značilnosti žensk ter feminilne lastnosti žensk vplivajo 

na vertikalno napredovanje pripadnic v SV. Najpogostejši dejavniki napredovanja (Ivančič 

1999, 122‒126) so izobrazba, specifične poklicne kvalifikacije (delovne izkušnje in 

neformalno izobraževanje), individualne značilnosti, kot so spol, starost in zakonski stan.  

Družinska in starševska vloga žensk zaposlenih v SV 

Ženske se srečujemo z različnimi vlogami, in sicer vlogo zaposlene, materinsko oziroma 

starševsko in gospodinjsko vlogo. Najpogostejši ženski vlogi, ki sta znani v vsej zgodovini, 

sta bili materinska in gospodinjska (Leskošek 2002, 13). Poleg primarne vloge, pa ženske v 

današnjem času vse bolj izpostavljajo vlogo zaposlene ženske. Lahko govorimo o bipolarni 

vojaško civilni vlogi, ali kar o multipolarnosti vlog.  
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Predpostavljam, da se marsikatera ženska zaradi primarne vloge kljub sposobnostim in 

zmožnostim ne odloči za kariero, saj nima energije, ki je potrebna za poklicno napredovanje. 

Poleg tega pa je mati deležna bistveno več kritik družbe, če zanemarja otroke zaradi službenih 

obveznosti, kakor je kritik deležen oče njenih otrok (Hanna 1994, 71). Glede na primarno 

vlogo v družini je ženska primorana, da poleg dela v službi opravi domače neplačano delo.  

Tudi vojaško življenje zahteva veliko predanosti, lojalnosti, časa in energije. Zaradi tega 

prihaja do preobremenjenosti vlog, čemur se je težko izogniti (Kotnik Dvojmoč 2002, 42). 

Greenhaus, Callanan in Godshalk (2000, 290‒292) navajajo razne konflikte, ki se pojavljajo 

pri usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti; konflikt na osnovi časa, ki je najbolj 

tipičen konflikt med delom in družino, konflikt zaradi napetosti med različnimi vlogami ter 

konflikt, ki izhaja iz različnega vedenja v različnih vlogah. Poleg družinskih obveznosti pa se 

ženske v vojski srečujejo s številnimi problemi (sociološkimi, psihološkimi, motivacijskimi), 

vendar se kljub vztrajnemu delu ter spolni diferenciaciji nekatere hkrati odločijo za družino in 

za kariero. 

Daljša odsotnost od doma je ena izmed značilnosti zaposlitve v SV, odsotnost pa pomembno 

vpliva na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Dejstva, ki jih je navedla 

Hewlettova na osnovi raziskave, v kateri so bile proučevane ženske na uspešnih položajih, 

glede usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, so naslednja (Hewlett 2002, v Repe 

2004, 31): 

 ženske z uspešno kariero so v večjem odstotku brez otrok, 

 za ženske na višjih položajih je manj verjetno, da se bodo poročile, 

 ženske še vedno prevzemajo glavno odgovornost za dom in družino, 

 malo žensk na visokih položajih verjame, da ima lahko družino in kariero hkrati. 

Delovno področje žensk v SV ter njihove osebnostne značilnosti 

Ženske so bile v oboroženih silah vedno prisotne, vendar pa se njihova vloga in delovno 

področje skozi različna obdobja spreminja. V preteklosti so pretežno opravljale podporne 

naloge, v današnjem času pa se v manjšini pojavljajo tudi na najvišjih vodstvenih položajih. 

Ženske se v oboroženih silah pretežno zaposlujejo v administrativnih sektorjih, logističnih 

službah in tehničnih vlogah. Vstopanje žensk je dovoljeno v srednje ali srednje visoke stopnje 

v vojaški hierarhiji (Nuciari 2006b, 284). Do nedavnega so ženske tudi v SV zasedale manj 

pomembna delovna mesta (kadri, motiviranje, pravne zadeve, finance, administracija), v 

današnjem času pa nekatere dosegajo tudi vodstvene položaje, vendar kljub temu 

predstavljajo manjšino. 

Spreminjajo se tudi naloge vojske, kjer se pričakuje večje sodelovanje žensk, in sicer v 

nalogah vzpostavljanja in vzdrževanja miru, humanitarnih nalogah, pomoči ob naravnih 

nesrečah. Te naloge ne zahtevajo velike fizične moči, uporaba orožja pa je omejena. Poleg 
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tega se spreminja tudi vojaška vloga nasploh, ki postaja vse bolj mirovniška in se nagiba v 

prid ženskam (Nuciari 2006b, 283). 

Poleg fizičnih ter bioloških značilnosti na vključevanje žensk v oborožene sile omejevalno 

delujejo tudi psihične značilnosti ter osebnostne poteze žensk (odprtost, čustvenost, odvisnost, 

pasivnost, ranljivost, depresivnost), ki jih vojaštvo tradicionalno ne ceni, ker so nasprotne 

klasičnemu konceptu idealnega bojevnika (dominantnost, tekmovalnost, neodvisnost …) 

(Kotnik Dvojmoč 2002, 39).  

Ženske so kljub tradicionalnim ženskim osebnostnim lastnostim lahko sposobne in dobre 

vodje. Vprašanje primernosti vojaškega poklica za ženske danes ni več relevantno, saj ženske 

v vojski vsakodnevno dokazujejo, da njihova učinkovitost ni stvar spola (Kozmik 2006, 32). 

Najnovejše raziskave tudi kažejo, da ženske ne glede na svoj manjšinski položaj v vojski ne 

sprejemajo nujno vrednot dominantne skupine, temveč poudarjeno kažejo svoje ženske 

značilnosti (Jelušič 1995, 11). Izkušnje kažejo, da se do vrha težko prebijejo tudi tiste ženske, 

ki kažejo moške lastnosti in jim ne manjka niti znanja niti samozavesti (Kanjuo Mrčela 1996, 

35). 

1.2 Namen in cilji 

Namen raziskave je proučiti mnenje žensk ‒ vojaških oseb glede dejavnikov, ki vplivajo na 

vertikalno napredovanje, ter ugotoviti osebnostne lastnosti žensk v SV. Izvesti želimo 

kvantitativno raziskavo na področju poklicne vloge žensk v dominantno moški kulturi, ki še 

ni raziskana na celotni ženski populaciji vojaških oseb v SV.  

Na podlagi namena smo oblikovali naslednje raziskovalne cilje:  

 analizirati literaturo z obravnavanega področja, 

 zbrati primarne podatke s pomočjo anketnih vprašalnikov, 

 analizirati pridobljene podatke in ugotoviti, kakšno je mnenje žensk zaposlenih v SV o 

dejavnikih, ki vplivajo na njihovo vertikalno napredovanje; pri tem bo raziskava 

usmerjena predvsem na vpliv naslednjih dejavnikov: materinstvo, starševstvo oziroma 

družinske obveznosti, osebnostne značilnosti žensk ter feminilne lastnosti žensk, 

 definirati ključne sociodemografske značilnosti anketirank, 

 identificirati razlike med anketirankami glede na njihov status (častnice, podčastnice, 

vojakinje, višje vojaške uslužbenke ter nižje vojaške uslužbenke), 

 proučiti, kateri dejavniki po mnenju žensk v SV najbolj vplivajo na njihovo vertikalno 

napredovanje v SV in 

 oblikovati priporočila ter predloge. 
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1.3 Raziskovalne hipoteze 

Na podlagi proučitve strokovne literature z obravnavanega področja sem v nalogi opredelila 

naslednje hipoteze:  

 H1: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vpliva materinstvo. 

 H2: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vplivajo družinske obveznosti.  

 H3: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vplivajo osebnostne (fizične, 

biološke in psihične) značilnosti žensk.  

 H4: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski negativno vplivajo 

tradicionalne feminilne lastnosti žensk. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Proučitev teoretičnih osnov je temeljila na uporabi metodologije analize dokumentov in virov. 

Empirični del pa je temeljil na uporabi kvantitativne raziskovalne metodologije.  

Primarne podatke za izvedbo statističnih analiz smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov, 

ki smo jih posredovali vsem vojaškim osebam ženskega spola (skupno 939 častnicam, 

podčastnicam, vojakinjam ter višjim in nižjim vojaškim uslužbenkam), z izjemo civilnih oseb, 

po interni pošti (s tem smo zagotovili anonimnost).  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, ki se ocenjujejo s sedemstopenjsko 

Likertovo ocenjevalno lestvico odgovorov. Razdeljen je na dva dela, in sicer na: 

 splošni del, ki obsega sociodemografske podatke anketirank (starost, izobrazba, status 

vojaške osebe, skupno število let na dolžnosti, trajanje zaposlitve v SV, delovno mesto, 

službena ocena, maritalni status in število otrok) in 

 mnenjski del, ki obsega tri sklope vprašanj – mnenje o: 

 dejavnikih, ki poleg formalnih pogojev vplivajo na vertikalno napredovanje ženskih 

vojaških oseb v SV, 

 zadovoljstvu z napredovanjem oziroma nagrajevanjem v širšem smislu in 

 osebnostnih lastnostih. 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli izvedeti, ali določeni dejavniki vplivajo na napredovanje 

žensk v SV. Anketiranke so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 (popolnoma se 

strinjam) ocenjevale strinjanje s trditvami o vplivu naslednjih dejavnikov: formalnih pogojev, 

družine, materinstva, osebnostnih značilnosti in drugih dejavnikov. Prav tako so na lestvici od 

1 do 7 anketiranke ocenjevale tudi lastno zadovoljstvo.  

Na podlagi podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom o statusu vojaške osebe (čin 

oziroma razred) in skupnega števila let na vseh dolžnostih v izbranem statusu vojaške osebe 
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smo dobili novo spremenljivko, to je hitrost napredovanja s petimi kategorijami, in sicer 

podpovprečno do nadpovprečno napredovanje.  

Zbrane podatke bomo najprej predstavili s pomočjo opisne statistike. Pri obdelavi in 

predstavitvi podatkov si bomo pomagali s programom MS Excel in statističnim programom 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions).  

Za doseganje raziskovalnih ciljev naloge smo uporabili bivariatne in multivariatne 

raziskovalne metode statistične analize. Z bivariatnimi analizami (χ2 testom, neparametričnim 

χ2 testom in t-testom) smo analizirali povezanost med dvema spremenljivkama. Z 

multivariatnima analizama (diskriminantno in faktorsko analizo) pa smo istočasno analizirali 

več spremenljivk. Uporabljene statistične metode smo podrobno opisali v nadaljevanju, 

njihovo uporabo pa predstavili v podpoglavju 6.1. 

S χ2 testom preverjamo ali obstaja povezava med dvema nominalnima oziroma ordinalnima 

spremenljivkama (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 32). Test lahko uporabimo, ko so 

podatki med seboj neodvisni, celic, ki imajo pričakovano (teoretično) frekvenco manjšo od 

pet (5), je manj kot 20 % ter nobena celica nima pričakovane frekvence manjše od ena (1) 

(Field 2009, 692). Ko pogoji za χ2 niso izpolnjeni, lahko uporabimo Kullbackov 2Î preizkus 

(»Likelihood ratio«), ki je alternativa χ2 testu in je uporaben predvsem pri majhnih vzorcih 

(Field 2009, 690). Neparametrični χ2 uporabimo, ko želimo preveriti, ali so vsi odgovori 

enako pogosti oziroma ali so pri vseh odgovorih na določeno vprašanje enake frekvence 

(Kožuh 2003, 195). 

S t-testom preverjamo, ali je povprečna vrednost spremenljivke v eni skupini enot različna kot 

v drugi skupini enot (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 47). Predpostavke za izvedbo 

t-testa so: podatki so normalno porazdeljeni, podatki so intervalnega ali razmernostnega tipa, 

variance v obeh skupinah so približno enake, podatki pa so med seboj neodvisni (Field 2009, 

326).  

Faktorska analiza nam z uvedbo faktorjev zmanjša število spremenljivk tako, da le-ti 

pojasnijo čim večji delež celotne variance. Pri faktorski analizi najprej določimo 

spremenljivke in analiziramo odvisnost med njimi, odločimo se o številu faktorjev in jih 

vsebinsko opredelimo (Bastič 2006, 44). Za izvedbo faktorske analize moramo imeti dovolj 

velik vzorec (deset do petnajstkrat več anketirancev kot je število spremenljivk), med 

spremenljivkami pa ne sme biti premajhne oziroma prevelike korelacije, podatki pa morajo 

biti normalno porazdeljeni (Field 2009, 645‒650). 

Diskriminantna analiza je metoda, s katero proučujemo odvisnost med odvisno in 

neodvisnimi spremenljivkami, pri čemer je odvisna spremenljivka opisna, neodvisne pa so 

številske. Zanima nas, ali glede na izbrane neodvisne spremenljivke obstajajo statistično 

značilne razlike med skupinami, kakšen je vpliv neodvisnih spremenljivk. Enote želimo 
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razvrstiti v eno izmed skupin ter oblikovati diskriminantno funkcijo, ki omogoča razlikovanje 

med skupinami na podlagi neodvisnih spremenljivk. Z diskriminantno analizo torej 

ugotavljamo in pojasnjujemo razlike med skupinami. Ko ima odvisna spremenljivka dve 

vrednosti, govorimo o diskriminantni analizi z dvema skupinama, v primeru treh vrednosti ali 

več pa to imenujemo multipla diskriminantna analiza (Bastič 2006, 32).  

1.5 Zasnova naloge 

V prvem poglavju naloge je opredeljen problem in teoretična izhodišča, namen in cilji naloge 

ter raziskovalne hipoteze. Predstavljene so raziskovalne metode za doseganje ciljev naloge. 

V drugem poglavju so opredeljeni osnovni pojmi, ki so uporabljeni v nalogi. Podrobno je 

predstavljena normativna ureditev oziroma formalni pogoji napredovanja častnic, podčastnic, 

vojakinj ter višjih in nižjih vojaških uslužbenk. 

Tretje poglavje opisuje zgodovinsko vključevanje žensk v oborožene sile ter bistvene 

dejavnike, ki vplivajo na to. Predstavljeno je področje zaposlovanja žensk v oboroženih silah 

ter specifični problemi, ki se pojavljajo ob vključevanju žensk v vojaške organizacije. 

Četrto poglavje govori o pripadnicah v Slovenski vojski. Uvodni del predstavlja zgodovino 

vključevanja žensk v Slovensko vojsko, v nadaljevanju pa je podrobno po statusih 

predstavljena struktura žensk v njej (od častnic, podčastnic, vojakinj, višjih in nižjih vojaških 

uslužbenk). Zaključek predstavlja pregled žensk na vodstvenih dolžnostih v Slovenski vojski. 

V petem poglavju smo opisali temeljne dejavnike, ki vplivajo na vertikalno napredovanje 

žensk v Slovenski vojski in so pretežno povezani s spolom. Poleg formalnih pogojev 

napredovanja (izobrazba, službena ocena in čas opravljanja dolžnosti v posameznem statusu) 

bistveno vpliva na vertikalno napredovanje materinstvo in osebnostne značilnosti žensk. 

Vpliva družine in tradicionalnih feminilnih lastnosti nismo potrdili. V zaključku poglavja je 

kot pomemben dejavnik napredovanja predstavljeno zadovoljstvo žensk z napredovanjem in 

vojaškim poklicem. 

Šesto poglavje predstavlja analitični del naloge, in sicer metodologijo raziskovanja ter 

rezultate raziskave. Podrobno je predstavljena analiza dejavnikov, ki vplivajo na vertikalno 

napredovanje žensk v SV. 

Sedmo poglavje povzema ključne ugotovitve raziskave. Predstavljeni so ključni predlogi ter 

možnosti nadaljnjega raziskovanja. 
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2 PREDMET PROUČEVANJA 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Slovenska vojska so vojaška poveljstva, enote, zavodi in druge vojaške sestave, ki so pod 

enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami pripadnosti SV in ki odkrito nosijo orožje (5. člen, 

ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07). 

Stalna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklicni pripadniki vojske, to so vojaki, 

podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe (5. člen, ZObr, 

Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07). Civilna oseba je oseba, ki poklicno opravlja strokovne, 

tehnične in druge naloge v SV, za katere niso potrebna vojaška strokovna znanja in vojaška 

izobrazba (3. člen, ZSSlovV, Ur. l. RS, št. 68/07). 

Z Zakonom o službi v Slovenski vojski (ZSSloV, Ur. l. RS, št. 68/07) je v 3. členu opredeljen 

pojem vojaške osebe tudi za ženske pripadnice SV, in sicer: »Vojaška oseba je oseba, ki kot 

vojak ali vojakinja (v nadaljnjem besedilu: vojak), podčastnik ali podčastnica (v nadaljnjem 

besedilu: podčastnik), častnik ali častnica (v nadaljnjem besedilu: častnik) ter vojaški 

uslužbenec ali vojaška uslužbenka (v nadaljnjem besedilu: vojaški uslužbenec) poklicno 

opravlja vojaško službo.« 

Vojaški uslužbenci (2. člen, Uredba o vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07) so 

vojaške osebe, ki opravljajo pravne, kadrovske, tehnične, finančne, zdravstvene, 

informacijske, glasbene in druge podobne naloge v SV, določene s formacijami. S 

formacijami se določi vrsto del, potrebna splošna in posebna znanja, razrede, delovne 

izkušnje in druge pogoje ter osnovno usposabljanje za delo v vojski za formacijske dolžnosti, 

ki se popolnjujejo z vojaškimi uslužbenci. Vojaški uslužbenci lahko opravljajo le tiste 

dolžnosti, pri katerih se ne zahteva vojaške izobrazbe. 

Vertikalno napredovanje lahko opredelimo kot prehod na zahtevnejše delovno mesto, ki 

zahteva dodatna znanja, spretnosti in sposobnosti (Merkač Skok 1998, 70). V Slovenski 

vojski pomeni vertikalno napredovanje za častnike, podčastnike in vojake podelitev čina 

oziroma povišanje v neposredno višji čin, za vojaške uslužbence pa napredovanje v 

neposredno višji razred. Čin (za častnike, podčastnike in vojake) oziroma razred (za vojaške 

uslužbence) odraža stopnjo ter odgovornost vojaške osebe v vojaški hierarhiji. 

Slovenska vojska je organizirana kot enotna vojska brez delitve na zvrsti ter deluje na 

strateški, operativni in taktični ravni (Slovenska vojska 2012a): 

 na strateški ravni je organiziran Generalštab Slovenske vojske, 

 na operativni ravni sta organizirana Poveljstvo sil SV in Poveljstvo za doktrino, razvoj, 

izobraževanje in usposabljanje, 

 na taktični ravni delujejo brigade ter bataljoni. 
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Generalštab SV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje vojski. Temeljni namen in 

poslanstvo uresničuje z izvajanjem vojaškostrokovnih nalog načrtovanja in razvoja sil, 

organiziranja vojske, zagotavljanja zmogljivosti, modernizacije in opremljanja vojske. 

Načrtuje in usklajuje sodelovanje, povezovanje in delovanje SV v mednarodnih integracijah.  

Naloge SV, ki jih določa Zakon o obrambi v 37. členu (ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 

117/07) so naslednje: 

 izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške 

obrambe, 

 zagotavlja potrebno ali zahtevano pripravljenost, 

 ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo, 

 ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje 

pri zaščiti in reševanju, 

 izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z 

mednarodnimi pogodbami. 

Vojaška organizacija je ena izmed najstarejših in tradicionalno najbolj izrazitih primerov 

formalne organizacije, katere značilnosti so uniformiranost, hierarhičnost in poveljevanje. V 

vojaški organizaciji se naloge izvršujejo z direktivami, ukazi, z visoko stopnjo 

discipliniranosti in kontrole. Vse to so značilnosti, po katerih se vojaška organizacija loči od 

drugih (Soeters, Winslow in Weibull 2006, 240).  

2.2 Zaposleni v Slovenski vojski 

V SV so zaposlene vojaške in civilne osebe. Vojaške osebe so častniki, podčastniki in vojaki 

ter višji in nižji vojaški uslužbenci. Civilne osebe, ki opravljajo dela in naloge v SV, ne 

opravljajo vojaške službe in ne nosijo orožja. V SV imajo vojaške osebe skladno z 61. členom 

Zakona o obrambi (ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07) naslednje čine: 

 za vojake poddesetnik, desetnik in naddesetnik, 

 za podčastnike vodnik, višji vodnik, štabni vodnik, višji štabni vodnik, praporščak, višji 

praporščak, štabni praporščak in višji štabni praporščak, 

 za častnike poročnik, nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir, 

generalmajor, generalpodpolkovnik in general. 

Vprašanja zaposlenih v SV v zvezi z vojaško službo ali delom v SV urejata Zakon o obrambi 

(ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07) in Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV, 

Ur. l. RS, št. 68/2007). Za vsa vprašanja, ki ju ta dva zakona ne urejata, se za vojaške osebe, 

zaposlene v SV, uporabljajo predpisi o javnih uslužbencih. ZSSloV (15. člen, ZSSloV, Ur. l. 

RS, št. 68/07), opredeljuje, da je pri zaposlovanju, imenovanju in razporejanju na drugo 

formacijsko dolžnost ali delo zagotovljena enakopravna dostopnost dolžnosti za vse kandidate 

pod enakimi pogoji, ne glede na njihov spol. Zagotovljena je enakost in enakopravnost 



10 

pripadnikov med opravljanjem vojaške službe ne glede na kakršnekoli osebne okoliščine, 

spol, versko prepričanje in drugo. 

2.3 Normativna ureditev poklicnega dela in napredovanja v Slovenski vojski 

Normativna ureditev poklicnega dela in napredovanja v SV je eden izmed dejavnikov, ki 

lahko ženskam omejuje vertikalno napredovanje in dostop do najvišjih položajev. Formalni 

pogoji zaposlovanja v SV in vertikalnega napredovanja so normativno predpisani in 

predstavljajo osnovni pogoj za poklicno delo in napredovanje žensk. Ženskam v SV so na 

podlagi normativnih podlag dostopne vse vojaške dolžnosti. 

Normativna ureditev napredovanja vojaških oseb je v nadaljevanju podrobno opisana, saj 

vertikalno napredovanje v raziskavi predstavlja odvisno spremenljivko. V kolikor so formalni 

pogoji napredovanja izpolnjeni še vedno obstaja določen časovni razmik oziroma čas v 

katerem posamezna vojaška oseba vertikalno napreduje. Na podlagi upoštevanja formalnih 

pogojev napredovanja v SV smo za potrebe raziskave oblikovali kriterije petstopenjske 

lestvice napredovanja vojaških oseb. 

Normativne podlage oziroma pogoji za poklicno delo na obrambnem področju in vertikalno 

napredovanje so določeni tako, da ne omejujejo zaposlovanja žensk. Pogoje za poklicno delo 

na obrambnem področju opredeljuje 88. člen Zakona o obrambi (ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 

do 117/07). Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju, mora biti državljan 

Republike Slovenije in mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe in je odslužil 

vojaški rok (za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev delovnega razmerja), 

 da ima ustrezno izobrazbo, 

 da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član nobene politične stranke, 

 da je varnostno preverjen in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu z ZObr, 

 da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo 

dejanje v trajanju več kot treh mesecev, 

 praviloma ni starejši od 25 let, če se želi zaposliti kot vojak ali podčastnik, oziroma 30 

let, če se želi zaposliti kot častnik. 

Poleg pogojev, ki jih določa Zakon o obrambi, morajo vojaške osebe izpolnjevati tudi pogoje 

za poklicno delo v vojski, ki so glede ustrezne stopnje izobrazbe navedeni v 49. členu Zakona 

o službi v Slovenski vojski (ZSSloV, Ur. l. RS, št. 68/07): 

 za častnika najmanj visoka strokovna izobrazba, 

 za podčastnika V. kariernega razreda (vodnik, višji vodnik, štabni vodnik) srednja 

splošna ali srednja strokovna izobrazba, za podčastnike IV. kariernega razreda (višji 

štabni vodnik, praporščak, višji praporščak) najmanj višja strokovna izobrazba, za 
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podčastnike III. (štabni praporščak) in II. (višji štabni praporščak) kariernega razreda pa 

najmanj visoka strokovna izobrazba, 

 za vojaka najmanj srednja poklicna šola (88. člen, ZObr), 

 za NVU I. razreda najmanj srednja poklicna izobrazba, od II. do V. razreda najmanj 

srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba in od VI. do VIII. razreda najmanj višja 

strokovna izobrazba,  

 za VVU od IX. do XIII. razreda najmanj visoka strokovna izobrazba, za VVU XIV. in 

XV. razreda univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali 

magisterijem. 

Poklicno delo v SV je specifično glede na delo v drugih organizacijah. Vojaške osebe so 

dolžne po odločitvi nadrejenega zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih 

pogojih, ki jih določa 96. člen Zakona o obrambi (ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07), in 

sicer: 

 delo v neenakomernem delovnem času, 

 izmensko delo, 

 delo v deljenem delovnem času, 

 nočno delo, 

 delo preko polnega delovnega časa, 

 delo ob nedeljah, praznikih in drugih z zakonom določenih dela prostih dnevih, 

 dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma, 

 pripravljenost za delo oziroma dosegljivost, 

 opravljanje straže, 

 delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času, 

 bivanje v vojaški enoti, 

 izraba ali prekinitev dopusta v skladu s službenimi potrebami. 

2.3.1 Normativna ureditev napredovanja častnic, podčastnic, vojakinj 

Za SV je značilna hierarhična lestvica delovnih mest oziroma dolžnosti, na katero se lahko 

vstopi le na dnu lestvice ter ob izpolnjevanju pogojev napreduje v neposredno višji čin. To 

pomeni, da je lestvica napredovanj v neposredno višji čin za vse vojaške osebe vnaprej 

določena. Vojaške osebe so lahko povišane v neposredno višji čin na podlagi časovno 

opredeljenega pogoja glede opravljanja dolžnosti, za katero se zahteva višji čin, ter z ustrezno 

službeno oceno. Vojaška oseba mora opraviti vojaškostrokovno izobraževanje in 

usposabljanje, ki je predvideno za določen čin. Vertikalno napredovanje se začne s 

postavitvijo na najnižjo častniško, podčastniško ali vojaško dolžnost po uspešno opravljenem 

vojaškostrokovnem izobraževanju in usposabljanju, in sicer s podelitvijo čina.  
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Zakon o obrambi kot najvišji akt v 63. členu (ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07) določa, 

da je lahko podčastnik ali častnik povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

 ima predpisano izobrazbo, 

 je imenovan na dolžnost, na kateri se opravlja vojaška služba in za katero se zahteva višji 

čin, 

 je dolžnost opravljal določen čas, vendar najmanj eno leto, 

 je uspešno končal predpisano vojaško izobraževanje ali usposabljanje, 

 je od zadnjega povišanja preteklo najmanj dve leti, 

 izpolnjuje pogoje, določene za psihofizično pripravljenost, in je ocenjen z najmanj dobro 

službeno oceno. 

ZSSloV (44. člen, ZSSloV, Ur. l. RS, št. 68/07) določa, da se lahko podčastnik in častnik 

poviša v neposredno višji čin najpozneje v treh letih po izpolnitvi vseh predpisanih pogojev.  

Pri odločanju o napredovanju vojaških oseb v neposredno višji čin oziroma razred se upošteva 

službena ocena. Vsebina službene ocene, pristojnosti in postopki za ocenjevanje se za vse 

vojaške osebe urejajo s Pravilnikom o službeni oceni. 

Poleg službene ocene ima pozitiven vpliv na vertikalno napredovanje splošna izobrazba, ki je 

hkrati osnovni pogoj napredovanja in pomeni izhodišče za nadaljnja napredovanja. S tem v 

zvezi Thurow (1975, v Ivančič 1999, 162) utemeljuje, da ob vstopu v organizacijo bolje 

izobraženi ljudje zasedejo položaje, ki jim dajejo boljše izhodiščne možnosti napredovanja, 

nižje izobrazbene ravni pa so pogosto ujete na delovnih mestih, ki omogočajo le omejene 

priložnosti za napredovanje.  

Na vrhu in na dnu vojaške hierarhije je možnost napredovanja najmanjša. Na dnu hierarhične 

lestvice so možnosti za vertikalno napredovanje manjše zaradi manjše zahtevnosti dela, 

zahtevane nižje stopnje izobrazbe, potrebno je manj delovnih izkušenj. Na vrhu pa so lahko le 

najbolj uspešni in teh položajev je vedno manj. Višje položaje zasedajo vojaške osebe, ki so v 

vojski zaposlene že daljši čas in so z opravljanjem različnih dolžnosti pridobile ustrezne 

izkušnje in tudi zato lažje napredujejo.  

Povišanje in napredovanje vojakinj 

Normativna ureditev povišanja in napredovanja vojakinj opredeljuje formalne pogoje 

napredovanja za najnižje čine. Osnovni formalni pogoj za razporeditev na dolžnost vojaka je, 

da kandidat za vojaka uspešno konča temeljno in osnovno vojaškostrokovno usposabljanje. 

V čin poddesetnika je povišan vojak (2. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, Ur. l. RS, 

št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07) po uspešno opravljenem temeljnem vojaškostrokovnem 
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usposabljanju za poklicno delo v stalni sestavi in razporeditvi na dolžnost, za katero se 

zahteva čin poddesetnika, in je ocenjen najmanj s službeno oceno dober. 

V čin desetnika se lahko poviša poddesetnik (3. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, Ur. 

l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07), ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin 

desetnika, ter je ocenjen najmanj s službeno oceno dober. 

V čin naddesetnika se lahko poviša desetnik (4. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, 

Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07), ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva 

čin naddesetnika, in je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto ter je ocenjen s 

službeno oceno odličen oziroma najmanj dve leti, če je ocenjen najmanj s službeno oceno 

dober ter je končal predpisano usposabljanje. 

Podelitev čina vodnika in napredovanje podčastnic 

Normativna ureditev napredovanja podčastnic je v primerjavi z določbami o napredovanju 

vojakinj bolj specifična, saj so zahteve oziroma pogoji za podelitev čina vodnika in 

napredovanje podčastnic obsežnejši. Pri napredovanju podčastnic se zahtevajo dodatna 

vojaška in splošna znanja ter glede na hierarhijo podčastniških činov višja službena ocena. 

Vodnik je najnižji podčastniški čin, ki praviloma opravlja dolžnost poveljnika oddelka, 

inštruktorja ali specialista. Čin vodnika se lahko podeli vojaški osebi, ki je skladno s 

5. členom Uredbe o činih in poviševanju v SV (Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07) 

uspešno končala šolo za podčastnike oziroma primerljivo vojaško izobraževanje in 

usposabljanje v tujini. 

Podčastnik je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje z zakonom predpisane 

pogoje (9. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 

116/07) in: 

 ima zahtevana dodatna vojaška in splošna znanja ter je uspešno opravil usposabljanja, ki 

so predpisana s formacijo za dolžnost, ki jo opravlja, 

 ima v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred povišanjem službeno oceno najmanj dober, s 

tem da v zadnjih dveh letih pred povišanjem ni bil ocenjen z oceno nezadovoljiv, 

 če izpolnjuje pogoje opredeljene v 10. členu Uredbe o činih in poviševanju v SV (Ur. l. 

RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07) glede časa opravljanja dolžnosti ter ima ustrezno 

službeno oceno. 

Višji vodnik opravlja dolžnosti poveljnika oddelka, inštruktorja ali specialista. V čin višjega 

vodnika je povišan, če je s činom vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin 

višjega vodnika, ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno odličen 

oziroma najmanj tri leta s službeno oceno dober. 
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Štabni vodnik opravlja zahtevnejše naloge, in sicer kot vodni podčastnik, štabni podčastnik v 

poveljstvu bataljona ali brigade oziroma specialist. V čin štabnega vodnika je povišan, če je s 

činom višjega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega vodnika, ter 

je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma najmanj tri leta s 

službeno oceno dober. 

Višji štabni vodnik je višji podčastnik, ki praviloma opravlja dolžnosti kot višji štabni 

podčastnik v poveljstvu bataljona ali brigade. V čin višjega štabnega vodnika je povišan, če je 

s činom štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega 

vodnika, ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno odličen oziroma 

najmanj tri leta s službeno oceno dober. 

Praporščak je višji podčastnik, ki opravlja zahtevnejše naloge, in sicer kot četni podčastnik, 

poveljnik učne enote ali dolžnost višjega štabnega podčastnika v poveljstvu brigade ali na 

operativni ravni. V čin praporščaka je povišan, če je s činom višjega štabnega vodnika 

razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin praporščaka, ter je to dolžnost opravljal 

najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma najmanj tri leta s službeno oceno dober. 

Višji praporščak je višji podčastnik, ki opravlja dolžnosti bataljonskega podčastnika, višjega 

štabnega podčastnika na operativni ali strateški ravni. V čin višjega praporščaka je povišan, če 

je s činom praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega praporščaka, 

ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma najmanj tri leta 

s službeno oceno dober. 

Štabni praporščak je visoki podčastnik, ki opravlja dolžnosti brigadnega podčastnika ali 

štabnega podčastnika sektorja na strateški ravni. V čin štabnega praporščaka je povišan, če je 

s činom višjega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega 

praporščaka, ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen. 

Višji štabni praporščak je visoki podčastnik, ki opravlja najvišje podčastniške dolžnosti v SV. 

V čin višjega štabnega praporščaka je povišan, če je s činom štabnega praporščaka razporejen 

na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega praporščaka, ter je to dolžnost opravljal 

najmanj eno leto s službeno oceno odličen. 

Podelitev čina poročnika in napredovanje častnic 

Normativna ureditev napredovanja častnic določa pogoje za vertikalno napredovanje vojaških 

oseb z najvišjimi hierarhičnimi čini. Pri napredovanju častnic se poleg zahtevane splošne 

izobrazbe upoštevajo splošna in vojaško strokovna znanja. Pri hierarhično najvišjih činih so 

zahtevane višje službene ocene, ki lahko pomenijo časovno hitrejše napredovanje.  
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Kandidatke za častnice praviloma niso starejše od 30 let, imajo končano najmanj VII/0 

stopnjo splošne izobrazbe. Častniki in častnice imajo bolj odgovorne naloge, na vodstvenih 

položajih imajo pooblastila v sistemu vodenja in poveljevanja. Častnice imajo v primerjavi z 

vojakinjami in podčastnicami opravljeno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje za 

častnike ter višjo splošno izobrazbo. 

Poročnik je najnižji častniški čin, ki praviloma opravlja dolžnost poveljnika voda. Čin 

poročnika se lahko podeli vojaški osebi, ki je (6. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, 

Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07): 

 uspešno končala šolo za častnike, 

 uspešno končala visoko strokovno oziroma univerzitetno izobraževanje organizirano kot 

šola za častnike in je razporejena na častniško dolžnost oziroma primerljivo vojaško 

izobraževanje in usposabljanje v tujini. 

Častnik in general SV je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje z zakonom 

predpisane pogoje (9. člen, Uredba o činih in poviševanju v SV, Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 

34/06, 116/07) in: 

 ima zahtevana dodatna vojaška in splošna znanja ter je uspešno opravil usposabljanja, ki 

so predpisana s formacijo za dolžnost, ki jo opravlja, 

 ima v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred povišanjem službeno oceno najmanj dober, s 

tem da v zadnjih dveh letih pred povišanjem ni bil ocenjen z oceno nezadovoljiv, 

 če izpolnjuje pogoje opredeljene v 11. členu Uredbe o činih in poviševanju v SV (Ur. l. 

RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07), in sicer glede časa opravljanja dolžnosti ter ima 

ustrezno službeno oceno. 

Nadporočnik je nižji častnik, ki opravlja dolžnosti poveljnika voda, namestnika poveljnika 

čete, pomočnika v sektorju, odseku. V čin nadporočnika se poviša, če je s činom poročnika 

razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin nadporočnika, ter je to dolžnost opravljal 

najmanj eno leto s službeno oceno odličen oziroma najmanj dve leti s službeno oceno dober. 

Stotnik je nižji častnik, ki opravlja dolžnosti poveljnika ali namestnika poveljnika čete, 

načelnika sektorja, oddelka ali odseka v brigadi ali bataljonu oziroma štabnega častnika. V čin 

stotnika je povišan nadporočnik razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin stotnika, ter 

je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma najmanj tri leta s 

službeno oceno dober. 

Major je višji častnik, ki opravlja dolžnosti namestnika poveljnika bataljona, načelnika 

oddelka v brigadi ali na operativni ravni ali dolžnost pomočnika v brigadi ali na operativni 

ravni. V čin majorja je povišan stotnik, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin 

majorja, ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma 

najmanj štiri leta s službeno oceno dober.  



16 

Podpolkovnik je višji častnik, ki opravlja dolžnosti poveljnika bataljona, namestnika 

poveljnika v brigadi, načelnika štaba v brigadi, načelnika sektorja ali odseka na operativni 

ravni ter pomočnika oziroma štabno dolžnost na operativni ali strateški ravni. V čin 

podpolkovnika je povišan major, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin 

podpolkovnika, ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen oziroma 

najmanj tri leta s službeno oceno dober. 

Polkovnik je višji častnik, ki opravlja dolžnost poveljnika ali namestnika brigade, namestnika 

sektorja na operativni ravni oziroma načelnika sektorja na strateški ravni. V čin polkovnika je 

povišan podpolkovnik, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin polkovnika, ter 

je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno odličen. 

Brigadir je višji častnik, ki opravlja dolžnosti poveljnika brigade, načelnika štaba ali 

namestnika poveljnika na operativni ravni. V čin brigadirja je povišan polkovnik, če je 

razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin brigadirja, ter je to dolžnost opravljal najmanj 

eno leto s službeno oceno odličen. 

Generalmajor je general, ki opravlja dolžnost poveljnika na operativni ravni ali namestnika 

načelnika na strateški ravni. V čin generalmajorja je povišan brigadir, če je razporejen na 

dolžnost, za katero se zahteva čin generalmajorja, ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto 

s službeno oceno odličen. 

Generalpodpolkovnik je general, ki opravlja najvišjo, generalsko dolžnost, to je dolžnost 

načelnika Generalštaba SV. V čin generalpodpolkovnika je povišan generalmajor, če je 

razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalpodpolkovnika, ter je to dolžnost 

opravljal najmanj eno leto s službeno oceno odličen. 

2.3.2 Normativna ureditev napredovanja vojaških uslužbenk 

Normativna ureditev napredovanja višjih in nižjih vojaških uslužbenk je v primerjavi z 

napredovanjem vojakinj, podčastnic in častnic poleg Zakona o obrambi določena z Uredbo o 

vojaških uslužbencih. Status vojaških uslužbenk je na podlagi določb uredbe primerljiv z 

ostalimi vojaškimi osebami (vojakinjami, podčastnicami, častnicami). Bistvena razlika pri 

napredovanju vojaških uslužbenk je, da se pri njihovem napredovanju vojaška izobrazba ne 

zahteva, saj opravljajo dela in naloge, ki ne zahtevajo posebnega vojaškega znanja. V 

primerjavi z vojakinjami, podčastnicami in častnicami namesto činov vojaške uslužbenke 

nosijo oznake razredov. Oznake razredov, ki jih nosijo, izkazujejo njihovo stopnjo 

napredovanja.  

Zakon o obrambi kot najvišji akt, ki opredeljuje napredovanje vojaških uslužbencev (63. a 

člen, ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 do 117/07), določa, da so nižji vojaški uslužbenci 

razporejeni v razrede od I. do VIII., višji pa v razrede od IX. do XV. Za napredovanje 
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vojaških uslužbencev se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za povišanje podčastnikov in 

častnikov, pri čemer podrobno napredovanje vojaških uslužbencev določa Uredba o vojaških 

uslužbencih.  

Razredi nižjih vojaških uslužbencev so primerljivi z naslednjimi čini (5. člen, Uredba o 

vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07): 

 I. in II. razred sta primerljiva nazivu vojaka, 

 III. razred je primerljiv s činom vodnik, 

 IV. razred je primerljiv s činom višji vodnik, 

 V. razred je primerljiv s činom štabni vodnik, 

 VI. razred je primerljiv s činom višji štabni vodnik, 

 VII. razred je primerljiv s činom praporščak, 

 VIII. razred je primerljiv s činom višji praporščak. 

Razredi višjih vojaških uslužbencev so primerljivi z naslednjimi čini (6. člen, Uredba o 

vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07): 

 IX. razred je primerljiv s činom poročnik, 

 X. razred je primerljiv s činom nadporočnik, 

 XI. razred je primerljiv s činom stotnik, 

 XII. razred je primerljiv s činom major, 

 XIII. razred je primerljiv s činom podpolkovnik, 

 XIV. razred je primerljiv s činom polkovnik, 

 XV. razred je primerljiv s činom brigadir. 

Nižji in višji vojaški uslužbenci lahko napredujejo v neposredno višji razred, če (8. člen, 

Uredba o vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07): 

 izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, to uredbo in formacijo, 

 so opravili predpisano dodatno izobraževanje in usposabljanje, 

 imajo v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred napredovanjem najmanj službeno oceno 

dober, s tem da v zadnjih dveh letih pred napredovanjem niso bili ocenjeni z oceno 

nezadovoljiv, 

 so razporejeni na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva višji razred, kot ga imajo. 

Napredovanje nižjih vojaških uslužbenk 

Nižji vojaški uslužbenci (11. člen, Uredba o vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 

119/07) lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene 

splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se 

zahteva višji razred, najmanj tri leta s službeno oceno dober ali najmanj eno leto s službeno 
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oceno odličen oziroma dve leti s službeno oceno odličen, če gre za vojaške uslužbence od VI. 

do VIII. razreda. 

Napredovanje višjih vojaških uslužbenk 

Višji vojaški uslužbenci od IX. do XIV. razreda lahko napredujejo neposredno v višji razred 

(12. člen, Uredba o vojaških uslužbencih, Ur. l. RS, št. 54/03, 119/07), in sicer:  

 višji vojaški uslužbenci IX. in X. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če 

izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena uredbe ter 

opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj tri 

leta s službeno oceno dober ali najmanj dve leti s službeno oceno odličen; 

 višji vojaški uslužbenci XI. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če 

izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena uredbe ter 

opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj 

štiri leta s službeno oceno dober ali najmanj dve leti s službeno oceno odličen; 

 višji vojaški uslužbenci XII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če 

izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena uredbe ter 

opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj tri 

leta s službeno oceno dober ali najmanj dve leti s službeno oceno odličen; 

 višji vojaški uslužbenci XIII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če 

izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena uredbe ter 

opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj 

dve leti s službeno oceno odličen; 

 višji vojaški uslužbenci XIV. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če 

izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena uredbe ter 

opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj 

eno leto s službeno oceno odličen. 
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3 ŽENSKE V OBOROŽENIH SILAH 

S proučevanjem zgodovine, položaja in problematike žensk v oboroženih silah (v 

nadaljevanju OS) smo začeli glede na dejstvo, da je zgodovina in delovanje SV kratko; 

poklicna vloga žensk v SV pa le delno raziskana. V ta namen smo na kratko predstavili 

zgodovino vključevanja žensk v OS ter dejavnike, ki v OS vplivajo na njihovo vključevanje, 

področje njihovega zaposlovanja, specifične probleme ter delovno-družinske konflikte. 

Na podlagi proučitve navedene tematike smo v anketnem vprašalniku oblikovali omejevalne 

dejavnike, ki bi lahko vplivali na vertikalno napredovanje ženskih vojaških oseb v SV. V 

anketnem vprašalniku smo le-te uvrstili med druge dejavnike ter v osebnostne značilnosti 

žensk. V okviru osebnostnih značilnosti smo proučevali vpliv fizičnih, bioloških in psihičnih 

značilnosti žensk. V sklopu drugih omejevalnih dejavnikov pa smo v raziskavi pridobili 

mnenje anketirank glede naslednjih dejavnikov: pretežno opravljanje podpornih nalog, 

poznejše vključevanje žensk v vojsko, manj vojaških izkušenj, manjša dostopnost vodstvenih 

dolžnosti, manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam in trajanje zaposlitve v SV.  

V raziskavi smo potrdili vpliv osebnostnih značilnosti na vertikalno napredovanje žensk v 

SV. Izmed opredeljenih drugih dejavnikov pa smo ugovili, da imajo bistven vpliv le nekateri 

izmed navedenih dejavnikov. 

3.1 Zgodovina vključevanja žensk v OS 

Proučevanje zgodovine vključevanja žensk v OS je pomembno, saj je večje vključevanje 

žensk v tuje OS v zadnjih desetletjih pripomoglo tudi k večjemu vključevanju žensk v SV. 

Vojska je ena izmed organizacij, v kateri so moški skozi celotno zgodovino vedno 

predstavljali večino. Prav tako je služenje v vojski za moške pomenilo prehod iz otroštva v 

obdobje moškosti. Ženske pa so se zgodovinsko vedno vključevale predvsem pri opravljanju 

tradicionalnih del in nalog. Čeprav je bilo njihovo delo pri opravljanju podpornih nalog 

velikokrat tvegano, ni bilo nikoli priznano s strani moških. 

Ženske so v zadnjih tridesetih letih množično prodrle v vojske zahodnoevropskih in 

severnoameriških OS, po koncu hladne vojne pa se povečuje njihovo število tudi v 

vzhodnoevropskih ter južnoevropskih državah (Jelušič 2002, 11). Do 1970. leta skoraj ni bilo 

raziskav s področja dela žensk v vojski. Raziskave s tega področja so narasle v preteklih 

dvajsetih letih (Wechsler Segal 2006, 564). 

Ženske bodo morale prehoditi še dolgo pot do tedaj, ko bodo v vojskah zastopane vsaj toliko, 

kot so v drugih dejavnostih. Pot do feminizirane vojske, se pravi do številčne prevlade žensk 

v vojaškem okolju, je najbrž stoletja dolg proces (Jelušič 2002, 12), saj je vojaška 

organizacija s svojo militaristično dejavnostjo dolgo časa veljala za izključno moško zadevo 

in »najsvetejšo moško institucijo« (Kotnik Dvojmoč 2002, 17).  
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OS so bolj kot druge institucije utemeljene na ideji moškosti (Titunik 2000, 241) in veljajo za 

»eno od ekstremnih moških trdnjav« (Jogan 2001, 71). V vseh oboroženih silah so moški 

večinska dominantna kategorija, ženske pa tvorijo simbolično skupino posameznic, ki se 

prilagaja dominantni kulturi in oponaša vedenje večine. Ženske se morajo dokazovati, 

hendikepirane so v napredovanju, ker so zelo pogosto izključene iz nekaterih delov vojske 

(praviloma bojnih enot) (Jelušič 1995, 10). 

Vključevanje žensk v oborožene sile je bilo omejeno vse od začetka njihovega vključevanja. 

Ženske se je vključevalo v primerih, ko je obstajalo pomanjkanje usposobljenih moških, 

posebno v času nacionalnih kriz (Wechsler Segal 2006, 566). 

V času I. in II. svetovne vojne so se ženske vključevale le kot medicinske sestre in negovalke. 

Skrbele so za ranjence v odprtih bolnišnicah. To je bila prva institucionalizirana in 

vključevalna vloga zahodnih vojaških služb, ki je bila specifično namenjena ženskam. Vloga 

vojaške medicinske sestre ni bila direktno povezana z bitkami, čeprav je predstavljala veliko 

tveganje. Ženske so obravnavali kot začasno podporo z namenom, da bi bilo več moških na 

razpolago za bojne naloge (Becket in Chien 2002, 5). 

V II. svetovni vojni je mnogo žensk nosilo uniformo, vendar so bile označene kot civilistke. 

Celo uniformirane ženske so bile označene kot nebojevnice. Definicija bojevanja je pomenila 

streljanje z orožjem. Mnoge ženske so polnile orožje, premikale strelivo, vendar so bile 

označene kot nebojevnice, prav tako jim ni bilo dovoljeno streljati z orožjem, ki so ga polnile 

(Wechsler Segal 2006, 569). 

Konec II. svetovne vojne je ponovno pomenil omejitev vključevanja žensk v vojsko. Ženske 

aktivnosti so v povojnem času opisovali kot nepomembne oziroma kot da jih niso opravljale 

in s tem omogočali ohranjanje mita »moški v vojsko in ženske doma« (Wechsler Segal 2006, 

566). Dejstvo je, da ženska vloga postane nujnost, ko je družba v vojni zlasti v svetovnih 

sporih. Ženske v tem primeru predstavljajo človeški potencial za vse podporne in servisne 

naloge, ki niso direktno vezane na bitko, ohranjajo pa moškega za bitko (Nuciari 2006b, 280). 

Tudi vodenje in poveljevanje je že v partizanski vojski pripadalo zgolj moškim, ženske pa so 

opravljale predvsem tradicionalna ženska dela. Na vidnejših poveljniških funkcijah ni bilo 

nobene ženske. Ženske so se začele uveljavljati šele na bataljonski ravni (Barič Deželak 1999, 

v Bernik 2002, 112). Odločitev za vstop žensk v slovensko partizansko vojsko je bila za 

ženske težja predvsem zato, ker so možje pričakovali, da bodo v času njihove odsotnosti 

skrbele za gospodinjstvo in otroke. Zato so se v partizansko vojsko podale predvsem samske 

in mlajše ženske, ki še niso imele otrok. V letih od 1941 do 1943 se je z orožjem borilo 35 % 

žensk, 22 % pa jih je bilo dejavnih v saniteti. 13 % žensk je bilo poveljnic ali vodij različnih 

dejavnosti. 8 % žensk je bilo kuharic, prav toliko sekretark, 6 % političnih delegatk, druge pa 

so bile intendantke, šivilje, šifrerke, kurirke, perice in obveščevalke (Bernik 2002, 112).  
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Ženske v partizanih niso bile enakopravne z moškimi. Zaradi delitve del in vlog so bile 

mnoge ženske, ob prihodu v partizane, razočarane. Pričakovale so, da bodo dobile orožje in se 

udeleževale oboroženih akcij, vendar to ni bilo v skladu z miselnostjo poveljnikov (Bernik 

2002, 113). Le malokrat so bile na vodilnih mestih, niso jim bile zaupane naloge z večjo 

odgovornostjo. Moški so vedno odločali, kje, kdaj in kako se bodo ženske bojevale (Bernik 

2002, 125). 

Po vojni je bilo vključevanje žensk problematično, saj so predpisi omejevali njihovo 

vključevanje. V letu 1948 je kongres ZDA izdal akt, ki je podal specifične omejitve glede 

vključevanja žensk v vojsko; ženske lahko popolnjujejo do 2 % vseh činov, ženske častnice 

pa lahko popolnjujejo le 10 % dolžnosti. Nobena ženska ne sme biti na poveljniškem 

položaju, ne sme dosegati čina general ali nositi višjega čina kot podpolkovnik (Becket in 

Chien 2002, 5). V ZDA so bile ženske v 70-ih letih integrirane v OS predvsem v logistične 

enote. Velik korak glede ženske vloge v OS je bil storjen leta 1976, ko so v vojaške 

akademije sprejeli prve predstavnice ženskega spola. Kljub temu je politika omejevanja 

vstopa žensk v bojne vrste ostala aktualna še celotno obdobje hladne vojne.  

Po obdobju hladne vojne se je začela povečevati vloga žensk v OS, prav tako pa tudi njihovo 

vključevanje v izvajanje različnih dolžnosti. Pravno podlago za vključevanje žensk v enote 

JLA je dal Zakon o vojaški obveznosti iz leta 1980, s poskusnim služenjem vojaškega roka za 

ženske, kar naj bi služilo analizam o vključevanju žensk v oborožene sile (Garb 2002, 129). 

Leta 1990 je bilo od vseh vojakov na svetu približno 2 % žensk. Odstotki so različni v 

posameznih državah, v ZDA je bilo npr. v vojsko vključenih 12 % žensk (Addis, Russo in 

Sebesta 1994, 6), v Sloveniji pa 1,9 % (Jelušič 1995, 11). 

Leta 1994 v ZDA z memorandumom prekličejo opravljanje tveganih nalog za ženske. 

Namesto zapiranja dostopnosti enot osnovanih na tveganju je memorandum usmerjal ženske, 

da so zastopane v vseh enotah. Spremembe so ženskam omogočale nove možnosti za nove 

dolžnosti, ki so jim bile odprte (v mornarici, zračnih plovilih in pehoti), in vključevanje v 

enote, ki so bile poprej zanje zaprte zaradi tveganih nalog (Becket in Chien 2002, 8). 

Vojaške organizacije se skozi zgodovino spreminjajo, sicer ostajajo v temelju mirovniške in 

iz vojske odrivajo bojne aktivnosti. Postopno se vojaška vloga nagiba v prid ženskam. Proces 

civilizacije gre v smeri ženske emancipacije in vključevanja, ženskam odpira možnosti v 

profesionalnih vlogah. Vstopanje žensk se širi s padanjem nabornega sistema in s prevlado 

prostovoljnega služenja (Nuciari 2006b, 283‒284). 

V družbah z manjšo napetostjo v nacionalni družbi ter s kulturnimi vrednotami, ki podpirajo 

enakost spola, raste vloga in sodelovanje žensk v vojski. Z rastjo podpore se jim daje večje 

možnosti za delo v vojski (Nuciari 2006b, 282). Vključevanje žensk prav tako narašča v 

družbah, ki podpirajo spolno enakost ter je vključevanje v vojsko prostovoljno (Wechsler 

Segal 2006, 566). 
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3.2 Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje žensk v OS 

Vojaška organizacija se spreminja in je vedno bolj dovzetna za vključevanje žensk. Kljub 

temu pa v OS obstajajo omejevalni dejavniki, ki lahko vplivajo na opravljanje vojaške službe 

in jih ne moremo zanemariti. Omejevalni dejavniki, ki so zaznani tudi v tujih OS in, ki 

omejujejo primernost žensk za njihovo vključevanje so naslednji: fizične, biološke in psihične 

značilnosti, tradicija, kultura, vzorci spolnih vlog, funkcionalna in položajna diferenciacija in 

diskriminacija. Navedeni dejavniki lahko negativno vplivajo na počutje, zadovoljstvo, 

motiviranost in učinkovitost žensk ter nenazadnje na njihovo vključevanje v OS. 

Feminizacija OS pomeni prvi korak k spreminjanju vzorcev vsakdanjega življenja. Bistveno 

se zmanjšuje stroga ločitev del na moško in žensko delo, posledično je tudi vse manj tipično 

samo moških oziroma samo ženskih poklicev. Vedno bolj je v družbi vidna težnja po 

spreminjanju tradicionalno zakoreninjenih vzorcev delitve dela na moško in žensko.  

Edina razlika med moškim in žensko, ki ji je mogoče pritrditi, je razlika v fizični moči. Vse 

druge razlike nastajajo zaradi razlik v vzgoji dečkov in deklic (Leskošek 2002, 180). V 

preteklosti ženske praviloma niso razpolagale s fizično močjo, temveč predvsem z močjo 

besede (Opitz 1992 in Škrinjar 1987, v Jogan 1995, 22). 

V vojaškem poklicu se vse bolj zanemarja pomen fizične moči, zato primanjkljaj žensk v 

fizični moči ni več tako opazen, in delitev dela tudi v družbi nima več takšnega pomena kot v 

preteklosti. Poleg tega ženske z redno fizično vadbo pridobivajo na fizični moči in ker so 

vztrajne, lahko tudi prekašajo moške. Kljub temu ne moremo zanemariti prednosti, ki jo imajo 

moški predvsem v telesni strukturi in značilnostih kardiovaskularnega ter respiratornega 

sistema (Hart 1991, v Kotnik Dvojmoč 2002, 37). Razvoj vojaške tehnologije in tehnike sicer 

zmanjšuje pomen fizične moči in tako zagotavlja pogoje za večje vključevanje žensk v OS, 

vendar tega ne smemo razumeti v smislu popolnega zmanjšanja pomena fizične sile, ampak 

zgolj kot relativizacijo njenega pomena. Tako fizična sila vojaka še ni pomembna, je pa 

gotovo manj pomembna kakor v preteklosti (Kotnik 1995, 84). 

V vseh zgodovinskih dobah in kulturah najdemo razlike med spoloma. Prav tako v vseh 

kulturah spola nista vedno razumljena kot bipolarna (Gabor 2007, 131). Najbolj temeljne 

razlike med spoloma so naravne, biološke. Razlike nastajajo že v zgodnjem otroštvu, z vzgojo 

in s prenašanjem vzorcev, kaj je bolj žensko delo in kaj naj bi moški delali, kako naj se 

oblačijo in obnašajo ženske in kako moški. Ženske najprej zaznamuje menstruacija, kasneje 

obdobje rojevanja in dojenja ter v poznejši dobi menopavza. Biološke značilnosti 

predstavljajo za žensko določeno breme, vendar to še ne pomeni, da ne morejo kvalitetno 

opravljati svojih del in nalog v OS.  

Ženska primarna zgodovinska vloga je bila povezana z rojevanjem in vzgojo otrok. Članek 

Biološka tragedija žene, objavljen leta 1929 v reviji Ženski svet (Leskošek 2002, 55) govori o 
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tem, da je narava biološke značilnosti zelo krivično razdelila med moške in ženske. Že pri 

reprodukciji je možev biološki delež le spočetje, potem pa nima več nobenih bioloških 

obveznosti. Zato sta očetovska ljubezen in odgovornost sociološki in ne biološki kakor pri 

ženski (Leskošek 2002, 55). 

Glede na to, da bioloških značilnosti ženske ne morejo prenesti na moški spol, je potrebno 

tudi v OS posebno pozornost posvetiti zaščiti materinstva. Skrb za otroke pa je mogoče 

enakomerno porazdeliti med parterja. Posledice, ki jih prinašajo biološke značilnosti žensk, so 

nedvomno (Thomas 1978 in Moskos 1979, v Kotnik 1995, 84): odsotnost zaradi nosečnosti in 

materinstva, problemi samohranilk, otroško varstvo in zapletenost odnosov med nasprotnima 

spoloma. 

Poleg fizičnih in bioloških značilnosti žensk omejevalno delujejo tudi njihove psihične 

značilnosti in osebnostne poteze. Psihične značilnosti žensk so navedene v preglednici 1 in so 

nasprotne konceptu idealnega bojevnika. Pri psihičnih značilnostih je pri ženskah najbolj 

izražena čustvenost ter s tem manjša čustvena stabilnost. 

Preglednica : Psihične značilnosti žensk in klasični koncept idealnega bojevnika 

Psihične značilnosti žensk Klasični koncept idealnega bojevnika 

Toplina 

Prijaznost 

Odprtost 

Plahost 

Zaupljivost 

Čustvenost 

Manjša čustvena stabilnost 

Odvisnost 

Pasivnost 

Submisivnost 

Sugestibilnost 

Ranljivost 

Introvertiranost 

Depresivnost 

(fizična) neagresivnost 

(Fizična) agresivnost 

Dominantnost 

Avanturizem 

Tekmovalnost 

Višje aspiracije 

Težnja po lastni neodvisnosti 

Težnja po manipuliranju z drugimi 

Dogmatičnost 

Drznost 

Netolerantnost 

Grobost 

Vir: Kotnik Dvojmoč 2002, 39. Preglednica je nastala ob upoštevanju ugotovitev, ki jih predstavljata 
International Military and Defense Encyclopedia (1993, 2948)  in Musek (1995, 29‒31). 

Mnoge kulture pogosto vidijo materinsko vlogo kot nasprotno vlogi bojevnika. »Dajati 

življenje« je nasprotno od »jemanja življenj« v vojni (Wechsler Segal 2006, 570). Lastnosti 

bojevnika, ki naj bi bile v nasprotju z materinsko vlogo, so: disciplina, pripravljenost za 

akcijo, odločnost, voditeljstvo, poslušnost, sposobnost prenašati stres, domoljubje, 

pripravljenost na morebitne žrtve, lojalnost, nevojaške naloge niso del rednih nalog bojevnika 

(Nuciari 2006a, 75). 
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Manjša fizična in psihična primernost žensk za opravljanje vojaške službe se pogosto izraža 

preko zdravstvenih težav. Karierne ženske, ki imajo otroke, lahko čutijo krivdo zaradi 

zanemarjanja svoje starševske vloge in se bodo zato poskušale izkazati kot idealne matere. To 

pa lahko povzroča psihični, duševni in emocionalni stres ter s tem slabo zdravstveno stanje 

(Konek in Kitch 1994, 180). Nasprotniki vključevanja žensk v vojaško službo so se pogosto 

sklicevali tudi na njihovo odsotnost zaradi porodniškega dopusta in negovanja otrok. Na 

zdravstveno stanje žensk, ki opravljajo vojaško službo, lahko pomembno vpliva tudi njihov 

zakonski stan. Poročene vojakinje imajo namreč manj zdravstvenih težav kot njihove samske 

ali ločene kolegice (Kotnik Dvojmoč 2002, 41‒42). Raziskave v ameriški vojski kažejo, da 

sta najpomembnejša vzroka bolniške odsotnosti pri ženskah nosečnost in materinstvo (Majcen 

1995,141).  

Naslednji pomembni dejavniki, ki vplivajo na vključevanje žensk v OS, so tradicija, kultura 

in vzorci spolnih vlog. Vojaški poklici so izrazito tradicionalno moški poklici. Raziskave 

kažejo, da je med človeškimi dejavnostmi izredno malo takih, ki bi jih v vseh človeških 

kulturah opravljali izključno moški ali izključno ženske. Redka izjema je bojevanje, saj ne 

moremo navesti niti ene kulture, v kateri bi imele ženske v njem enako pomembno vlogo kot 

moški (Kotnik Dvojmoč 2002, 32). Spolne vloge se v različnih kulturah oblikujejo različno. V 

nekaterih kulturah se zaradi bioloških razlik med spoloma ženskam običajno dodelijo manj 

naporna dela in naloge. Vendar pa v današnjem času tudi ženske opravljajo težka fizična dela, 

poleg tega pa obstajajo tudi med moškimi razlike v fizični moči. Socialna zgradba po spolu je 

kulturno pogojena in se spreminja s kulturo v času in skozi različne kulture družb. Večje kot 

je razločevanje po spolu, manjše so možnosti za vključevanje žensk v vojaško vlogo. 

Kulturne vrednote pa so tesno povezane s spremembami v definiranju družinskih vlog 

(Nuciari 2006b, 283). 

Z večjim vključevanjem žensk v OS te še zdaleč niso enakopravne z moškimi. V večini OS se 

neenakopravnost kaže predvsem v funkcionalni (neenakopravnost pri dostopu do nalog in 

njihovem izvajanju) in položajni (neenakopravnost v dinamiki pridobivanja činov in njihovi 

stopnji) diferenciaciji žensk (Kotnik Dvojmoč 2002, 58). Diskriminacija žensk v OS se kaže 

tudi v izključenosti žensk iz mnogih položajev in dejavnosti, v ostajanju žensk na nižjih klinih 

hierarhične lestvice (Jogan 2001, 79).  

Funkcionalna in položajna diferenciacija in diskriminacija žensk v OS lahko negativno 

vplivata na počutje, zadovoljstvo, motiviranost in učinkovitost žensk v OS. Le to lahko 

povzroči odpor žensk do vojaškega poklica, kar pa je v nasprotju s pričakovanji in načrti za 

prihodnje popolnjevanje OS (Kotnik Dvojmoč 2002, 60). O diferenciaciji lahko govorimo 

tudi med posameznimi statusnimi skupinami žensk v vojski (med častnicami, podčastnicami, 

vojakinjami in vojaškimi uslužbenkami), kar bo prikazano v empiričnem delu naloge.  
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3.3 Področje zaposlovanja žensk v OS 

Ženske se v OS pretežno zaposlujejo v administrativnih sektorjih, logističnih službah in 

tehničnih vlogah kot bojevniška pomoč, kar lahko predstavlja omejevalni dejavnik pri 

napredovanju žensk. Ženske torej vstopajo v tiste vloge, ki so bolj ločene od bojevniške 

vloge. Vstopanje je dovoljeno v srednje ali srednje visoke stopnje v vojaški hierarhiji. 

Tehnične in administrativne vloge imajo resnično manjšo bojevniško vlogo in se dogajajo na 

področjih, ki niso direktno vezana na vojno bojevanje (Nuciari 2006b, 284).  

Tudi v času vključevanja žensk v partizanski vojski so ženske opravljale večinoma 

tradicionalna ženska dela kot bolničarke, kuharice, perice, šivilje, intendantke. Skrbele so za 

administracijo, pisarniška in kurirska dela, opravljale so nižje vrednotena dela. Čeprav so bila 

življenja sanitetnega osebja med najbolj ogroženimi, se le to ni upoštevalo kot bojna naloga 

(Jancar-Webster 1990, 78‒100). Vodenje in poveljevanje pa je pripadalo izključno moškim. 

V vseh vojskah zaposlujejo ženske kot delovno silo, pa naj bodo v uniformi ali brez nje, saj so 

ženske čistilke, kuharice, administrativne delavke in zdravstveno osebje. Z ženskami prav 

tako popolnjujejo predvsem tradicionalno ženska delovna mesta, za katera ni dovolj 

zanimanja med moškimi (vzdrževanje prostorov, zdravstvene in administrativne naloge, 

telekomunikacije itd.), so pa nujno potrebna za brezhibno delovanje OS (Kotnik Dvojmoč 

2002, 59). Prav zaradi uporabe žensk za opravljanje pomožnih nalog obstaja resna nevarnost, 

da bo zanje vojaška služba postala premalo zanimiva (Kotnik Dvojmoč 2002, 59). 

Tudi v raziskavi Ženske v SV (Sedmak idr. 2006a, 20) skoraj vsi moški pripadniki menijo, da 

so nekatere službe znotraj SV bolj primerne za ženske kot za moške, po mnenju obojih pa so 

za ženske primernejše službe v administraciji in v štabu, če zahtevajo posebna znanja ter vsa 

pisarniška dela (finance, organizacija dela, komuniciranje, logistika, svetovanje, kadrovske 

zadeve, dela v zdravstvu, dela v izobraževanju in dela v oskrbi – prehrana, kuhinja, skladišča).  

V raziskavi Varnost, vojska in vključenost žensk so se anketirane ženske v SV bolj strinjale, 

da so jim v vojski dostopne manj pomembne službe, medtem ko se anketirani moški s tem 

manj strinjajo (Sedmak, Zavratnik in Kralj 2006b, 75). Nasprotno Žabkar (1993, 14) navaja, 

da je v evropskih razvitih industrijskih državah opazna težnja vse večjega vključevanja žensk 

v OS, v katerih ne opravljajo več samo pomožnih del, ampak vse bolj prevzemajo tudi 

odgovornejše naloge. 

3.4 Specifični problemi in delovno-družinski konflikti v OS 

Vojaška organizacija je organizacija, ki zahteva popolno lojalnost svojih pripadnikov, zato se 

lahko, v primerjavi z drugimi organizacijami, v takšnih stukturah srečujemo s specifičnimi 

problemi in delovno-družinski konflikti, ki jih v drugih organizacijah ne zaznamo. V 

primerjavi z zaposlitvijo v drugih organizacijah si morajo vojaške organizacije bolj 



26 

prizadevati za družinsko podporo, še posebno v času, ko vojaki opravljajo zahtevne naloge v 

tujini. 

Vojaške organizacije so pohlepne organizacije, ker zahtevajo od zaposlenih stalno 24-urno 

pripravljenost in hitro napotitev na izvrševanje nalog v oddaljene kraje. Opravljanje nalog v 

OS je lahko zelo nevarno, lahko celo smrtno nevarno. Zaradi tega so vojaki opremljeni z 

zaščito, lahko pa uporabijo tudi legitimno nasilje (Soeters, Winslow in Weibull 2006, 237).  

Med specifične probleme, ki vplivajo na vključevanje žensk v OS, uvrščamo (Nuciari 2006b, 

288): 

 težave prilagajanja na težko okolje, kjer so življenjski pogoji daleč od normalnega 

življenja v razvitih družbah; 

 težave v prenašanju in dajanju učinkovitosti v bojevniškem okolju oziroma težave v 

hudem delovnem ritmu in nalogah, kjer so razmere še bolj zaostrene in ženske 

predstavljajo manjšino v moški večini; 

 raziskave kažejo, da ženske ne trpijo bolj kot moški v slabših pogojih. Bolj predstavlja 

problem spolna zavest, da so obkrožene z večino moških, ki te silijo v premišljevanje, da 

si drugačna; 

 druga težava pa se nanaša na fizično in psihično zmožnost ženske spopasti se z 

aktivnostmi v času misije ali urjenja v sovražnem okolju ali v okolju zraven področja 

bojevanja. 

Službeni in družinski sistem sta različna, vendar med seboj povezana (Clark Campbell 2000, 

v Juvan 2009, 227). Oba sta enako pomembna in sta medsebojno odvisna. Plačano delo je 

vsekakor tisto, ki omogoči preživetje družine (Juvan 2009, 227).  

Z vse večjim zaposlovanjem in vključevanjem žensk v OS se povečujejo delovno-družinski 

konflikti, ki lahko pomembno vplivajo na usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. Če 

so pri pripadnicah navzoči navedeni konflikti, se pri izpolnjevanju nalog v vojski srečamo s 

težavami pri doslednem izpolnjevanju nalog, bodisi v družini ali pa na delu. Usklajevanje 

obveznosti je postalo družbeni problem, ko so ženske začele bolj množično vstopati na trg 

delovne sile (Juvan 2009, 227 in Švab 2003, 1112). Ko so bile ženske zgolj doma, je bilo 

samoumevno, da bodo same skrbele za družino, medtem ko je bil moški glavni in edini 

finančni skrbnik za celotno družino.  

Delovno-družinske konflikte, ki se pojavljajo pri usklajevanju družinskih in delovnih 

obveznosti, lahko razvrstimo v tri skupine (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2000, 290), in 

sicer: konflikt na osnovi časa, konflikt zaradi napetosti med različnimi vlogami ter konflikt, ki 

izhaja iz različnega vedenja v različnih vlogah. 

Konflikt na osnovi časa je najbolj pogost konflikt med delom in družino. Dragoceni čas, ki ga 

namenimo za eno vlogo, ne moremo nameniti za drugo. Konflikt je najbolj razširjen pri 
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zaposlenih, ki delajo dnevno zelo dolgo, veliko potujejo, večkrat delajo preko delavnika in 

imajo neprilagodljive delovne urnike. Konflikt še narašča pri poročenih in tistih, ki imajo 

otroke in velike družine ter zakonce oziroma partnerje z odgovornimi službami (Greenhaus, 

Callanan in Godshalk 2000, 291). Preveč časa, namenjenega delu, lahko oslabi osebno in 

družinsko blaginjo, premalo časa pa lahko ogrozi ekonomsko varnost družine in vpliva na 

znižanje življenjskega standarda (Jacobs in Gerson 2001, v Juvan 2009, 227). Število ur, ki jih 

delavec preživi na delovnem mestu, povečuje možnosti za konflikt med delom in družino 

(Wharton in Blair-Loy 2006, v Juvan 2009, 228), saj je delo v družini praviloma razporejeno 

tako, da ga v pretežni meri opravljajo ženske, tudi če so zaposlene. Poleg števila opravljenih 

delovnih ur na konflikt vpliva tudi čas, namenjen za prevoz na delo, število in pogostost nadur 

ter neredno izmensko delo. Prav tako so tudi stališča posameznika in njegov odnos do dela 

pomemben napovedovalec konflikta. Pri posameznikih, ki so še posebej privrženi svojemu 

delu ali ki izražajo veliko nezadovoljstvo z lastnim delom, je mogoče pričakovati močnejši 

konflikt (Britt in Dawson 2005, v Juvan 2009, 232). 

O konfliktu zaradi napetosti med vlogami lahko govorimo, če na posameznika vplivajo 

izkušnje iz druge vloge. Stres se kaže v znakih napetosti, razdražljivosti, utrujenosti, 

depresivnosti in apatičnosti. Konflikt lahko zaznamo predvsem v poklicih, kjer je pri delu 

prisoten psihični, emocionalni, intelektualni napor, kjer se delovno okolje neprestano 

spreminja in pri zaposlenih, ki delajo ponavljajoče, dolgočasne naloge. Prav tako je družinska 

vloga lahko vir konflikta. Posameznika s težavami s partnerjem ali otroki ter tiste 

posameznike, ki imajo majhno podporo in pomoč svojih družin, moti njihovo delo. Težko je 

biti popoln pri delu, če si probremenjen z družinsko situacijo (Greenhaus, Callanan in 

Godshalk 2000, 291). 

Konflikt, ki izhaja iz različnega vedenja v različnih vlogah, pomeni, da je določeno vedenje v 

eni vlogi povsem neprimerno za drugo vlogo. Na primer, za managerje se pričakuje, da so 

avtoritativni, agresivni, samostojni in objektivni. Družinski člani pa od njih pričakujejo 

toplino, nego, čustvenost ter subjektivnost v odnosih (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2000, 

292). 

Coser (1974, v Juvan 2009, 231) za zgled pohlepne institucije poleg družine navaja še vojaško 

organizacijo, ki je izjemno zahtevna do svojih pripadnikov; neredni delovni urniki, 

nepredvidljive delovne naloge, pogoste selitve, daljša odsotnost od doma in družine, delo v 

življenjsko nevarnih razmerah. Glede na to, da gre za dve dokaj enakovredni pohlepni 

instituciji se poleg delovno-družinskih konfliktov v OS srečujemo tudi z vse večjimi 

zahtevami, ki jih imajo OS do svojih pripadnikov. Segalova (1986, v Černič Istenič in 

Knežević Hočevar 2006, 218) je izpostavila neobičajen vzorec zahtev, ki jih ima vojska do 

svojih zaposlenih in njihovih družin: tveganje poškodb ali smrti, geografsko mobilnost, 

dolgotrajnejše ločitve, bivanje v tujini in predpisane normativne omejitve. Prav te zahteve naj 

bi prispevale k »pohlepni naravi« vojaške organizacije (Segal 1986, v Černič Istenič in 
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Knežević Hočevar 2006, 219). Coser (1974, v Černič Istenič in Knežević Hočevar 2006, 219) 

je definiral »pohlepne institucije« kot take, ki od svojih članov zahtevajo popolno in izključno 

lojalnost.  

Orthner in Pittman (1986, v Černič Istenič in Knežević Hočevar 2006, 219) sta v raziskavi 

ugotovila, da v primeru, ko vojaška služba podpira družino, poveča zavezanost (lojalnost) 

vojaka in njegove družine vojaški organizaciji. Tudi Bourg in Segalova (1999, v Černič 

Istenič in Knežević Hočevar 2006, 219) sta raziskovala položaj vojske in družine kot 

»pohlepnih institucij«, ki tekmujeta za zavezanost, lojalnost, čas in energijo svojih članov, in 

potrdila hipotezo, da bolj kot se vojaška organizacija prilagaja potrebam družin svojih 

uslužbencev, bolj bodo njeni uslužbenci in njihove družine zavezani vojaški instituciji. 

3.5 Vključevanje žensk v bojne oziroma nebojne operacije 

Na začetku obsežnejšega vključevanja žensk v OS je bilo vključevanje žensk v bojne 

operacije bistven omejevalni dejavnik. V današnjem času so ženske v OS enakopravne 

moškim, kar je zakonsko opredeljeno tudi v SV. Zaradi spremenjenih nalog in vloge OS 

predvsem izvajajo nebojne operacije, kar pozitivno vpliva na povečevanje vključevanja žensk 

v OS. Skozi zgodovino je bilo ženskam prepovedano opravljati naloge, ki bi lahko bile 

kakorkoli povezane z bojem (Kotnik Dvojmoč 2002, 54). Kljub temu, da so ženske 

enakopravne z moškimi, trenutno ženske v OS še vedno zasedajo predvsem mesta, kjer je 

možnost neposrednega bojnega stika z nasprotnikom izključena (ang. pink-collar functions) 

(Bauwens 1995, v Kotnik Dvojmoč 2002, 53).  

V klasični vojaški organizaciji je bila večina osebja namenjena izvajanju bojnih nalog, manjši 

del pa izvajanju nebojnih nalog, medtem ko v sodobni vojaški organizaciji velja ravno 

obratno. Od začetka 19. stoletja dalje narašča izvajanje podpornih, administrativnih, 

logističnih in tehničnih nalog, zmanjšuje pa se izvajanje bojnih nalog (Manigart 1990, 56). 

Greenberg idr. (1990, 19) opozarjajo, da razlikovanje med bojnimi in podpornimi nalogami v 

dejanski vojni ne pomeni veliko, saj bi bile ženske prav tako izpostavljene bojnemu 

delovanju. 

Moskos, Williams in Segal (2000, v Nuciari 2006a, 84) navajajo, da je v obdobju od leta 

1990, v primerjavi z obdobjem pred hladno vojno, vojska postala majhna, profesionalna, kjer 

grožnje predstavljajo etično nasilje in terorizem, naloge pa so predvsem humanitarne in 

mirovne narave ter civilno-vojaško sodelovanje, v vojsko pa se vključujejo ženske in civilno 

osebje. Prav teroristični napad 11. septembra 2001 dokazuje potrebo po oblikovanju bolj 

fleksibilne vojske, ki bo sposobna biti prožna, odzivna v različnih vojaških operacijah 

(Dandeker 2006, 416).  
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Žensko vstopanje v OS poteka s spreminjanjem vsebine in velikih vojsk v manjše in 

tehnološko napredne prostovoljne sile. Ta proces poteka z zmanjševanjem sil (predvsem v 

zahodnih državah). Zmanjšuje se uporaba sil, vojaška organizacija pa postaja manj usmerjena 

na bojevniški tip in postaja bolj zaščitniškega značaja, kar imenujemo model vojaške zaščite 

(Nuciari 2006b 295). 

K večjemu vključevanju žensk v OS so pripomogle tudi nove naloge in vloge OS. S širitvijo 

nevojnih vojaških operacij, v katerih se vojske pojavljajo v vlogi vzpostavljanja miru, 

vzdrževanja miru, v humanitarnih nalogah, v pomoči ob naravnih nesrečah, pa se pričakuje 

tudi večje sodelovanje žensk. V nebojnih operacijah je najpomembnejša naloga obramba v 

interesu šibkih. Na stopnjo vključevanja žensk v OS pomembno vpliva tudi vrsta vojaških 

nalog, pri čemer je zaznati večje vključevanje žensk pri izvajanju mirovnih operacij oziroma v 

aktivnostih ob naravnih in drugih nesrečah kakor tudi v operacijah, ki so podobne nalogam, ki 

jih opravljajo doma (Wechsler Segal 2006, 567). Nove naloge, ki pogosto potekajo v okoljih, 

kjer so vojaške krize minile, ali celo v okoljih, kjer ne gre za grožnjo z uporabo vojaške sile, 

dopuščajo sodelovanje večjega števila žensk. Te naloge ne zahtevajo velike fizične moči, 

uporaba orožja pa je omejena. Zaželena je velika sposobnost pogajanj, razumevanja različnih 

kultur in empatija do civilnega prebivalstva na območju, kjer se operacija izvaja. Nov vojak 

izgublja svoj karakter zaščititi (braniti) svojo domovino in postaja zaščitnik drugih, šibkih 

ljudi in tistih, ki so zatirani, večinoma civilne populacije ljudi, starejših ljudi, ubežnikov.  

Iz nalog SV, ki jih določa Zakon o obrambi v 37. členu, izhaja, da enakopravnost žensk za 

izvajanje bojnih ali nebojnih nalog ni ločena glede na spol. V tem pogledu SV žensk ne 

izključuje iz uporabe v bojnih aktivnostih. Izključitev iz boja ženskam zelo omejuje kariero. Z 

izključevanjem žensk iz bojnih aktivnosti bi bile kršene njihove osnovne državljanske 

pravice, po katerih bi kot enakopravne državljanke morale imeti enake pravice v zagotavljanju 

obrambne sposobnosti države (Jelušič 2002, 61). 
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4 ŽENSKE V SLOVENSKI VOJSKI 

Ženske so se v SV začele vključevati takoj po osamosvojitveni vojni. Ženske vojaške osebe 

so v letu 2012 predstavljale 12,8 % vseh zaposlenih v SV. Odstotek vseh žensk zaposlenih v 

SV je približno 15 %, če vključimo še ženske civilne osebe, katerih pa v nalogi nismo 

obravnavali. Največji odstotek zaposlenih žensk v SV predstavljajo vojakinje, ki so 

hierarhično na najnižjih dolžnostih. Od skupnega števila žensk v SV opravlja vodstveno 

dolžnost 4,79 % žensk. V primerjavi z moškimi, pa zasedajo le 8,49 % vodstvenih dolžnosti. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da so se ženske v SV, kot tradicionalno moški instituciji, 

številčno sicer zelo uveljavile, vendar pa še ne dosegajo visoke zastopanosti na najvišjih 

vodstvenih položajih, saj bi morale glede na 12,8 % zastopanost žensk v SV popolnjevati več 

vodstvenih dolžnosti. 

Ženske so zastopane v vseh statusih vojaških oseb, kar pomeni, da so sprejele poklic, ki je 

zgodovinsko pripadal le moškim. V raziskavi »Varnost, vojska in vključenost žensk«, v kateri 

so sodelovali anketiranci s področja celotne Slovenije, je bilo ugotovljeno, da kar dve tretjini 

anketiranih meni, da je poklic profesionalnega vojaka in vojakinje enakovreden vsakemu 

drugemu poklicu, čeprav več kot polovica anketiranih meni, da je poklic vojaka v naši družbi 

tipičen moški poklic (Sedmak, Zavratnik in Kralj 2006b, 69‒70).  

4.1 Vključevanje žensk v SV 

Število pripadnic v SV je naraslo po letu 1991, takoj po osamosvojitveni vojni. Zastopanost 

žensk v SV je narasla tudi po letu 1995 predvsem zaradi vključevanja SV v NATO. Razlog za 

povečanje števila žensk v SV je tudi ukinitev naborniškega sistema ter zavračanja vojaške 

obveznosti med moškimi. Vlada RS je aprila 2002 sklenila, da se z junijem 2004 preneha 

izvajanje obveznega služenja vojaškega roka, kar je bistveno pripomoglo k povečanju števila 

žensk profesionalk. Splošni dejavniki, ki so pozitivno vplivali na odločitev o vključevanju v 

SV (Sedmak idr. 2006a, 9), so bili: varnost zaposlitve, v preteklosti pogodbe za nedoločen 

čas, zanesljivost rednega dohodka, dinamičnost dela in način življenja. Manjši del 

respondentov pa je izpostavil pomen naslednjih dejavnikov: služenje domovini, možnost 

napredovanja, spoštovan družbeni status, privlačnost uniformiranih služb (ta dejavnik so 

izpostavile le ženske).  

Podatki iz konca leta 2000 kažejo, da so bile ženske udeležene s 13,3 % v mirnodobni sestavi, 

največ (skoraj 6 % od vseh) pa jih je opravljalo pomožne naloge na področju logistične 

oskrbe poveljstev in enot SV (Pešec 2002, 139). V letu 2000 je bilo na častniških dolžnostih 

le 2,5 % častnic in 4,7 % podčastnic, ki so bile postavljene predvsem na nižje dolžnosti (Pešec 

2002, 139).  
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Vključevanje žensk v vojaško hierarhično organizacijo je bistveno različno od vključevanja 

žensk v katerokoli drugo civilno organizacijo (Simon 2001, 140). Ženske so bolj 

skoncentrirane v poklicih, ki ponavadi predstavljajo institucionalizirana domača dela in 

naravne ženske vloge (Kanjuo Mrčela 1996, 60), torej v bolj spolno stereotipiziranih poklicih 

z manj odgovornosti in moči. Zato so ženskam večinoma dodeljene bolj rutinirane, 

neperspektivne dejavnosti oziroma področja z manjšo odgovornostjo in tveganjem (Kanjuo 

Mrčela 1996, 70). 

4.2 Struktura žensk v SV 

V prvi polovici leta 2012 so bile ženske v SV udeležene z 12,80 % v mirnodobni sestavi. Od 

skupnega števila vseh vojaških oseb predstavljajo 11,05 % častnice, podčastnice in vojakinje 

ter 31,43 % vojaške uslužbenke. Preglednica 2 prikazuje število žensk in moških po 

posameznih statusih vojaških oseb. 

Preglednica : Število žensk in moških glede na status 

Status vojaške osebe Število žensk Število moških Skupaj Delež žensk 

Častnica 128 1278 1406 9,10 % 

Podčastnica 158 1626 1784 8,86 % 

Vojakinja 455 3060 3515 12,94 % 

VVU 90 155 245 36,73 % 

NVU od III. – VIII. r. 95 213 308 30,84 % 

NVU od I. – II. r. 13 64 77 16,88 % 

Skupaj 939 6396 7335 12,80 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

V SV predstavljajo častnice 9,10 %, podčastnice 8,86 %, vojakinje 12,94 %, višje vojaške 

uslužbenke 36,73 %, nižje vojaške uslužbenke od III. do VIII. r. 30,84 % in nižje vojaške 

uslužbenke I. in II. r. 16,88 % (v primerjavi z moškimi v istem statusu). 

Skupno število žensk na vojaških dolžnostih je bilo v prvi polovici leta 2012 939. Od tega 

13,63 % častnic, 16,83 % podčastnic, 48,46 % vojakinj, 9,58 % višjih vojaških uslužbenk, 

11,50 % nižjih vojaških uslužbenk. Preglednica  prikazuje število žensk v SV glede na njihov 

status. 
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Preglednica : Število žensk glede na status 

Status vojaške osebe Število Delež žensk 

Častnica 128 13,63 %  

Podčastnica 158 16,83 % 

Vojakinja 455 48,46 % 

Višja vojaška uslužbenka 90 9,58 % 

Nižja vojaška uslužbenka od III. – VIII. r. 95 10,12 % 

Nižja vojaška uslužbenka od I. – II. r. 13 1,38 % 

Skupaj 939 100 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Največ žensk v SV (48,46 %) je v statusu vojakinje, to je na najnižjih hierarhičnih dolžnostih 

s činom vojakinje, poddesetnice, desetnice ali naddesetnice. 16,83 % žensk je na 

podčastniških dolžnostih s podčastniškim činom. Žensk s častniškim činom je 13,63 %. Iz 

slike 1 je razvidno, da število žensk častnic, podčastnic in vojakinj z višjim činom upada. 

 

Slika : Pregled števila žensk s činom častnice, podčastnice, vojakinje 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Podatki za višje in nižje vojaške uslužbenke prav tako kažejo na dejstvo, da vojaške 

uslužbenke v večini primerov nosijo nazive nižjih vojaških uslužbenk ter da število žensk z 

nazivom višje vojaške uslužbenke od IX. razreda do XIII. razreda upada. V nadaljevanju je na 

sliki 2 prikazano število žensk z nazivi nižjih (od I. – VIII. r.) in višjih (od IX. – XV. r.) 
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vojaških uslužbenk. Največ nižjih vojaških uslužbenk je z nazivom V. razreda. Večina višjih 

vojaških uslužbenk je v nazivu IX. razreda, ki predstavlja hierarhično najnižji naziv izmed 

nazivov VVU.   

 

Slika : Pregled števila žensk v nazivih NVU in VVU 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Ženske v SV se vključujejo tudi v operacije za podporo miru, in sicer vse od leta 1997. Kljub 

temu, da so ženskam tudi v mirovnih operacijah dostopne vse dolžnosti, jih največ opravlja 

podporne in pomožne naloge s kadrovskega, administrativnega in finančnega področja, s 

področja sanitetne službe in logistične oskrbe.  

Sodelovanje žensk v operacijah kriznega odzivanja (v nadaljevanju OKO) narašča iz leta v 

leto. V mesecu maju 2012 je bilo na OKO napotenih 2,88 % žensk, na mednarodne dolžnosti 

(MSSVT) pa 0,32 % žensk (od celotnega številka žensk v SV), kar prikazuje preglednica 4 v 

nadaljevanju.  

Preglednica : Število žensk udeleženih na OKO in MSSVT glede na status 

Status vojaške osebe Število žensk na OKO Število žensk na MSSVT 

Častnica 9 1 

Podčastnica 6 2 

Vojakinja 10 0 

Višja vojaška uslužbenka 2 0 

Skupaj 27 3 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 
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Dolžnosti v mirovnih operacijah popolnjujejo predvsem moški pripadniki SV, zato imajo 

ženske, ki ostajajo v domovini, priložnost prevzemati višje dolžnosti. Sodobne mirovne 

operacije so podobne velikim svetovnim vojnam, ko so se moški bojevali zunaj mej 

domovine, ženske pa so vstopale na izpraznjena mesta v vojaško industrijo in v različne 

vojaške podporne, zaledne naloge (Jelušič 2002, 12‒13).  

Sodelovanje pripadnikov SV na mednarodnih dolžnostih v tujini (MSSVT) in na operacijah 

kriznega odzivanja (OKO) običajno omogoča hitrejše napredovanje in je pomemben dejavnik 

napredovanja ob izpolnjevanju formalnih pogojev napredovanja. Kot navaja Jelušičeva (2002, 

61), imajo ženske manjšo možnost dostopa do najodgovornejših mest v vojski tudi zaradi 

manjših možnosti pri poveljevanju v vojaških operacijah, ki omogočajo najhitrejše 

napredovanje in dajejo največ ustreznih izkušenj za poveljniške položaje.  

4.2.1 Ženske častnice 

Ženske častnice v SV, ki popolnjujejo najvišje dolžnosti v SV, predstavljajo 9,10 % skupnega 

števila častniškega kadra, vendar so pretežno zastopane na nižjih častniških dolžnostih, to je 

na majorskih, stotniških in nadporočniških dolžnostih. Na najvišjih dolžnostih še vedno 

ostajajo pretežno moški.  

Preglednica 5 prikazuje število žensk s častniškim činom. Ženske s častniškim činom 

predstavljajo 13,6 % od skupnega števila žensk v SV ter 9,10 % častniškega kadra v SV. 

Preglednica : Razmerje v častniških činih med ženskami in moškimi 

Častniški čin Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

Generalpodpolkovnik 0 0 0 0,00 % 

Generalmajor 0 2 2 0,00 % 

Brigadir 1 12 13 7,69 % 

Polkovnik 2 37 39 5,13 % 

Podpolkovnik 6 117 123 4,88 % 

Major 20 162 182 10,99 % 

Stotnik 38 398 436 8,72 % 

Nadporočnik 33 174 207 15,94 % 

Poročnik 28 376 404 6,93 % 

Skupaj 128 1278 1406 9,10 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Najvišji častniški čin ima ena brigadirka, dve polkovnici in šest podpolkovnic. V SV je 20 

žensk s činom major. Skupno število višjih častnic (od čina major do brigadir) je 29, kar 

predstavlja zgolj 0,40 % celotne populacije vojaških oseb v SV.  



35 

V nadaljevanju je na sliki 3 prikazano razmerje med častnicami in častniki v SV. V SV 

nimamo ženske, ki bi imela čin generalmajorja. 

 

Slika : Pregled števila častnic in častnikov 

4.2.2 Ženske podčastnice 

Ženske s podčastniškim činom predstavljajo 16,83 % od skupnega števila žensk v SV ter 

8,86 % podčastniškega kadra v SV. Preglednica 6 prikazuje število žensk s podčastniškim 

činom. 

Preglednica : Razmerje v podčastniških činih med ženskami in moškimi 

Podčastniški čin Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

Višji štabni praporščak 0 0 0 0,00 % 

Štabni praporščak 0 0 0 0,00 % 

Višji praporščak 0 8 8 0,00 % 

Praporščak 3 29 32 9,38 % 

Višji štabni vodnik 14 108 122 11,48 % 

Štabni vodnik 72 636 708 10,17 % 

Višji vodnik 59 655 714 8,26 % 

Vodnik 10 190 200 5,00 % 

Skupaj 158 1626 1784 8,86 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 
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Ženske so zastopane tako na višjih kot nižjih podčastniških dolžnostih (z izjemo v činu 

višjega praporščaka). Ženske s činom višjega štabnega vodnika predstavljajo 11,48 % v 

primerjavi z moškimi z enakim činom. V nadaljevanju je na sliki 4 prikazano razmerje med 

podčastnicami in podčastniki v SV. 

 

Slika : Pregled števila podčastnic in podčastnikov 

4.2.3 Ženske vojakinje 

Ženske s činom vojakinje predstavljajo 48,46 % od skupnega števila žensk v SV ter 12,94 % 

izmed vseh vojakov in vojakinj v SV. Visok odstotek pomeni zelo visoko zastopanost žensk 

na nižjih vojaških dolžnostih. Preglednica 7 prikazuje število žensk s činom vojakinje. 

Preglednica : Razmerje v vojaških činih med ženskami in moškimi 

Vojaški čin Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

Naddesetnik 17 99 116 14,66 % 

Desetnik 54 594 648 8,33 % 

Poddesetnik 177 689 866 20,44 % 

Vojak 207 1678 1885 10,98 % 

Skupaj 455 3060 3515 12,94 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Ženske vojakinje so zastopane v vseh činih, največ žensk v statusu vojakinje ima čin 

poddesetnice (20,44 %). Slika 5 prikazuje razmerje med vojakinjami in vojaki v SV. 

 

 



37 

 

Slika : Pregled števila vojakinj in vojakov 

4.2.4 Višje vojaške uslužbenke 

Ženske z nazivom višje vojaške uslužbenke predstavljajo 9,58 % od skupnega števila žensk v 

SV ter 36,73 % vseh VVU v SV. Preglednica 8 prikazuje število žensk v nazivu višje vojaške 

uslužbenke. 

Preglednica : Razmerje VVU med ženskami in moškimi 

Višje vojaške uslužbenke Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

VVU XV. r. 0 2 2 0,00 % 

VVU XIV. r. 0 6 6 0,00 % 

VVU XIII. r. 8 10 18 44,44 % 

VVU XII. r. 15 27 42 35,71 % 

VVU XI. r. 22 33 55 40,00 % 

VVU X. r. 14 40 54 25,93 % 

VVU IX. r. 31 37 68 45,59 % 

Skupaj 90 155 245 36,73 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Na sliki 6 je prikazano razmerje med moškimi in ženskami, ki opravljajo dolžnost v nazivih 

VVU. Razmerje med moškimi in ženskami, ki opravljajo dolžnost v nazivih VVU, je bolj 

izenačeno, kot razmerje pri častnikih, podčastnikih in vojakih. V nazivih VVU XIII., XI. in 

VVU IX. r. je delež žensk večji od 40 %. 
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Slika : Pregled števila VVU 

Ženske popolnjujejo dolžnosti od VVU IX. do XIII. razreda, medtem ko nobena pripadnica 

SV ne opravlja dolžnosti v najvišjih (XIV. in XV) dveh razredih. 

4.2.5 Nižje vojaške uslužbenke III. do VIII. razreda 

Ženske z nazivom nižje vojaške uslužbenke od III. do VIII. razreda predstavljajo 10,12 % od 

skupnega števila žensk v SV ter 30,84 % vseh NVU III. do VIII. razreda. Preglednica 9 

prikazuje število žensk v nazivu nižje vojaške uslužbenke od III. do VIII. razreda. 

Preglednica : Razmerje NVU med ženskami in moškimi 

Nižje vojaške uslužbenke Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

NVU VIII. r. 2 7 9 22,22 % 

NVU VII. r. 5 12 17 29,41 % 

NVU VI. r. 0 5 5 0,00 % 

NVU V. r. 57 82 139 41,01 % 

NVU IV. r. 23 80 103 22,33 % 

NVU III. r. 8 27 35 22,86 % 

Skupaj 95 213 308 30,84 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Slika 7 prikazuje razmerje med moškimi in ženskami, ki opravljajo dolžnost v nazivu NVU 

od III. do VIII. razreda. Delež žensk z nazivom NVU V. r. je prav tako večji od 40 %. 
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Slika : Pregled števila NVU 

4.2.6 Nižje vojaške uslužbenke I. in II. razreda 

Ženske z nazivom nižje vojaške uslužbenke I. in II. razreda predstavljajo 1,38 % od skupnega 

števila žensk v SV ter 16,88 % vseh NVU I. in II. razreda. Preglednica 10 prikazuje število 

žensk v nazivu nižje vojaške uslužbenke I. in II. razreda. 

Preglednica : Razmerje NVU med ženskami in moškimi 

Nižje vojaške uslužbenke Žensk Moških Skupaj Delež žensk 

NVU II. r. 1 1 2 50,00 % 

NVU I. r. 12 63 75 16,00 % 

Skupaj 13 64 77 16,88 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

4.3 Ženske na vodstvenih dolžnostih v SV 

V SV je od skupnega števila žensk (939) samo 4,79 % žensk na vodstvenih položajih, pri 

čemer prevladujejo častnice z najmanj visoko ali univerzitetno splošno izobrazbo. Najvišje 

vodstvene in poveljniške dolžnosti še vedno opravljajo moški. Iz navedenega izhaja, da so 

ženske na vodstvenih dolžnostih manj zastopane kot moški. 

Podatki katerekoli države kažejo, da ženske v povprečju zasedajo od enega do pet odstotkov 

najvišjih položajev (Wirth 2001, v Čebron 2003, 4). Povsod po svetu so ženske na vodstvenih 

položajih skoncentrirane na nižjih ravneh managementa in zasedajo položaje z manj avtoritete 

(Powell in Graves 2003, 193). Moški so v večini organizacij še vedno zastopani na najvišjih 

vodstvenih položajih; celo v organizacijah, kjer so ženske v večini, so vodje pretežno moški 

(Powell in Graves 2003, 32). 
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Vodilna delovna mesta, ki so jih zasedale ženske v letu 2000, so veljala za manj pomembna, 

npr. motiviranje, informiranje, kadrovske in pravne zadeve, usposabljanje, finance, 

intendantska služba. Na najvišjih vodilnih položajih v SV ni bilo nobene ženske (Pešec 2002, 

140). 

Ženske v SV so v letu 2012 zasedale 8,49 % vseh vodstvenih dolžnosti v SV. Od celotne 

populacije vojaških oseb v SV je le 24 častnic (0,33 %) in 8 podčastnic (0,11 %) na 

vodstvenih dolžnostih. Od skupnega števila žensk častnic (128) jih 18,75 % opravlja 

vodstveno dolžnost, medtem ko je odstotek žensk podčastnic precej nižji (5,06 %). V 

nadaljevanju preglednica 11 prikazuje razmerje med ženskami in moškimi na vodstvenih 

položajih.  

Preglednica : Razmerje med ženskami in moškimi na vodstvenih položajih 

Vodstvene dolžnosti v SV Žensk Moških Skupaj  Delež žensk 

Vodstvene dolžnosti – Č 24 175 199 12,06 % 

Vodstvene dolžnosti – PČ 8 239 247 3,24 % 

Vodstvene dolžnosti – VOJ 2 42 44 4,55 % 

Vodstvene dolžnosti – VVU 8 17 25 32,00 % 

Vodstvene dolžnosti – NVU 3 12 15 20,00 % 

Skupaj 45 485 530 8,49 % 

Vir: Slovenska vojska 2012b. 

Slika 8 prikazuje število vodstvenih dolžnosti, ki jih opravljajo ženske v primerjavi z 

vodstvenimi dolžnosti, ki jih opravljajo moški v SV. Podatki prikazujejo, da vodstvene 

dolžnosti v SV v večini zasedajo moški pripadniki SV, ki zasedajo 91,50 % vseh vodstvenih 

dolžnosti v SV. 

 

Slika : Pregled števila vodstvenih dolžnosti, ki jih popolnjujejo ženske in moški 



41 

Pogosto je bilo tudi v vojski poudarjeno, da morajo vodilne dolžnosti opravljati moški. To naj 

bi zagotavljalo učinkovitost, potrebno ostrino, doslednost, bojevitost. Peščeva (2002, 140) 

poudarja, da ženske v SV niso imele priložnosti preizkusiti se na vodilnih dolžnostih, kljub 

temu, da tuje izkušnje dokazujejo, da lahko te naloge opravljajo enakovredno kot moški 

kolegi. 

Ženske so v primerjavi z moškimi bolj prisotne na vodstvenih dolžnostih VVU (32 %) in 

NVU (20 %). Največji delež vodstvenih dolžnosti izmed vseh statusov popolnjujejo VVU, kar 

prikazuje slika 9. 

 

Slika : Pregled razmerja za vodstvene dolžnosti, ki jih popolnjujejo ženske in moški 

Najpogostejši razlogi, ki se nanašajo na manjše število žensk na najvišjih položajih in na 

lastnosti žensk (ki jih imajo ali nimajo), so: družinske obveznosti, pomanjkanje samozavesti, 

neadekvatno načrtovanje kariere, emocionalna nestabilnost, pomanjkanje neformalnih zvez, 

manjša geografska mobilnost, večja odsotnost z dela, nizke aspiracije, manjša specifična 

izobrazba, nerazumevanje poslovnega sveta, stereotipi o menedžerkah, pomanjkanje izkušenj 

v skupinskih športih. Razlogi, ki se nanašajo na okolje, pa so: obstoj neformalnih moških 

mrež, pomanjkanje ženskih vzgledov, diskriminacija v napredovanju in vodenju, odnos 

podrejenih, pomanjkanje institucij otroškega varstva (Kanjuo Mrčela 1995, 57). Hennig in 

Jardim (1978) ugotavljata, da imajo ženske slabše managerske spretnosti, vendar kljub temu 

verjameta, da so lahko prav tako uspešne na vodstvenih položajih in da lahko enakopravno 

tekmujejo z moškimi, če te sposobnosti razvijejo. Čeprav ženske kot vodje razvijejo te 

sposobnosti naknadno, lahko negativni odnos do žensk omeji njihov dostop do najvišjih 

managerskih položajev (Powell in Graves 2003, 143‒144). 
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5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAPREDOVANJE ŽENSK V SV 

Na podlagi proučevanja dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje žensk in njihovo 

napredovanje smo oblikovali več sklopov dejavnikov, ki bi lahko omejevalno vplivali na 

napredovanje žensk v SV in sicer: formalni pogoji, družina in gospodinjstvo, materinstvo, 

osebnostne značilnosti žensk (biološke, fizične, psihične), feminilne lastnosti ter zadovoljstvo. 

Navedli smo tudi druge dejavnike, ki bi lahko poleg že navedenih vplivali na vertikalno 

napredovanje žensk v SV. V raziskavi smo se usmerili predvsem na proučevanje dejavnikov, 

ki so povezani s spolom. 

V raziskavi smo potrdili vpliv materinstva ter osebnostnih značilnosti žensk, medtem ko 

vpliva družine ter feminilnih lastnosti žensk nismo potrdili. Vpliv posameznih omejevalnih 

dejavnikov bomo natančneje predstavili v empiričnem delu naloge. 

Formalni pogoji predstavljajo osnovo za vertikalno napredovanje vojaških oseb. Določeni so 

z Uredbo o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Ur. l. RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 

116/07), za vojaške uslužbence pa z Uredbo o vojaških uslužbencih (Ur. l. RS, št. 54/03, 

119/07). Med formalne pogoje vertikalnega napredovanja, ki smo jih v nalogi proučevali, 

uvrščamo izobrazbo, službeno oceno in čas opravljanja dolžnosti. Vertikalno napredovanje 

vojaških oseb poteka s povišanjem v činu oziroma z napredovanjem v nazivu. Ob tem se 

upoštevajo kompetence, kot so izobrazba, strokovna usposobljenost (splošna vojaška in 

specialistična znanja, veščine in izkušnje), psihofizične in osebnostne lastnosti ter 

motiviranost. Zahtevana stopnja kompetenc je odvisna od posameznega delovnega mesta 

oziroma dolžnosti.  

V nadaljevanju smo proučevali vpliv družinskih obveznosti, ki jih imajo ženske, na vertikalno 

napredovanje v SV, pri čemer smo prišli do ugotovitve, da so moški vedno bolj pripravljeni 

opravljati gospodinjska dela in prevzemajo vse več družinskih obveznosti. Ne glede na to, da 

moški prevzemajo del družinskih obveznosti, ima večina žensk še vedno osrednjo vlogo pri 

skrbi za celotno družino, kar za njih predstavlja določeno obremenitev. Ženske se v 

današnjem času vse bolj poslužujejo različnih pomoči v gospodinjstvu in se s tem 

razbremenjujejo obveznosti.  

Med omejevalne dejavnike smo uvrstili materinstvo, saj je napredovanje ženskam pogosto 

oteženo zaradi tega, ker so pogosto obremenjene z materinsko vlogo. V večini primerov imajo 

osredno vlogo pri vzgoji in skrbi za otroke, poleg tega pa lahko matere koristijo pravice, ki 

izhajajo iz civilne družinske zakonodaje.  

Med osebnostne značilnosti žensk uvrščamo fizične, biološke in psihične značilnosti. 

Biološkim značilnostim se ženske ne moremo izogniti. Pomen fizične moči pa se zmanjšuje 

zaradi spremenjene vojaške vloge in nalog, ki so ženskam bolj kot v preteklosti pisane na 

kožo. Izmed vseh psihičnih značilnosti pri ženskah najbolj izstopa čustvenost. 



43 

Feminilne ženske lastnosti so pogosto nasprotne lastnostim, ki naj bi jih imeli bojevniki. 

Vendar pa se danes tudi v SV vse bolj srečujemo z ženskami, ki ne kažejo zgolj feminilnih 

lastnosti in svoje lastnosti izkoristijo pri opravljanju dolžnosti.   

Poleg vseh že navedenih omejevalnih dejavnikov vplivajo še specifični dejavniki, ki so 

značilni le za poklicno delo v vojski in še dodatno ovirajo usklajevanje družinskih in delovnih 

obveznosti. Specifični pogoji dela, ki so značilni za delo v SV, so nedoločenost delovnega 

časa, predvsem nenačrtovani odhodi na teren, vaje, opravljanje nadurnega dela, udeležba na 

tečajih in izobraževanjih, izvajanje dežurne službe, udeležba na nenačrtovanih nalogah zaščite 

in reševanja ter pomoči na celotnem območju Slovenije. 

Obstaja velika verjetnost, da na napredovanje žensk vplivajo še drugi dejavniki, ki jih v nalogi 

nismo proučevali, saj delovna zgodovina žensk kaže na to, da ženske redkeje napredujejo na 

delovnem mestu (DiPrete in Soule 1988; Caroll in Mayer 1986; Treiman 1985 in Rosenfeld 

1980).  

5.1 Formalni pogoji 

Formalni pogoji so predpisane norme, ki jih mora izpolnjevati vsaka vojaška oseba. Med 

temeljne formalne pogoje, ki vplivajo na vertikalno napredovanje v SV, uvrščamo: 

 izobrazbo (splošno strokovno in vojaškostrokovno izobrazbo), 

 službeno oceno, ki obsega splošno oceno, oceno vojaške usposobljenosti in oceno 

vodstvenih lastnosti (za vojaške osebe, ki imajo pristojnosti in pooblastila v sistemu 

vodenja in poveljevanja) in 

 čas opravljanja dolžnosti. 

5.1.1 Izobrazba 

Med najpogostejše dejavnike napredovanja poleg spola, starosti in zakonskega stanu 

Ivančičeva (1999, 122‒126) uvršča izobrazbo ter specifične poklicne kvalifikacije (delovne 

izkušnje in neformalno izobraževanje). Hitrost in stopnja napredovanja sta za ženske 

ponavadi manjši kot za moške, kadar so izkušnje iz delovnih mest, ki jim niso dostopna, del 

meril za napredovanje (Bukinac 1995, 110).  

Tudi Zakon o obrambi in Zakon o službi v SV opredeljujeta kot osnovni pogoj za opravljanje 

poklicnega dela v SV ustrezno stopnjo izobrazbe. Vsak pripadnik SV se je dolžan 

izobraževati in usposabljati s ciljem pridobivanja višje stopnje usposobljenosti. 

V SV se v ta namen izvaja: 

 vojaško izobraževanje, s katerim pripadniki SV pridobivajo znanje in sposobnosti za 

uresničevanje nalog vojaške obrambe, 
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 vojaško usposabljanje, s katerim pripadniki SV pridobijo praktično znanje, spretnosti in 

nadgrajujejo sposobnosti za uresničevanje nalog ter 

 izpopolnjevanje, s katerim pripadniki dopolnjujejo pridobljeno znanje, spretnosti in 

sposobnosti.  

V prilogi 1 je prikazana zahtevana stopnja splošne izobrazbe in zahteve po vojaškostrokovni 

izobrazbi in usposabljanju za častnike, podčastnike in vojake glede na posamezni čin. 

Specifična vojaška izobrazba vključuje strategijo, taktiko, logistiko, oborožitev, vojaško 

zgodovino, voditeljstvo, komunikacijske sisteme, jedrsko, kemijsko in biološko obrambo, 

bojne naloge in vojaške vaje ter politologijo (Caforio 2006, 260). 

Preglednica 12 prikazuje zahtevano izobrazbo za VVU in NVU. Za vojaške uslužbence se 

vojaška izobrazba ne zahteva (63. člen, ZObr, Ur. RS, št. 82/94 do 117/07). 

Preglednica : Zahtevana stopnja splošne izobrazbe za vojaške uslužbence 

Razred VU 
Status 

VU 
Zahtevana stopnja 
splošne izobrazbe 

 Razred VU 
Status 

VU 
Zahtevana stopnja 
splošne izobrazbe 

VU I. r. NVU IV  VVU IX. r. VVU VII/0 

VU II. r. NVU V  VVU X. r. VVU VII/0 

VU III. r. NVU V  VVU XI. r. VVU VII/0 

VU IV. r. NVU V  VVU XII. r. VVU VII/0 

VU V. r. NVU V  VVU XIII. r. VVU VII/0 

VU VI. r. NVU VI  VVU XIV. r. VVU VII/1 

VU VII. r. NVU VI  VVU XV. r.  VVU VII/1 

VU VIII. r. NVU VI     

 

Preglednica 13 v nadaljevanju prikazuje raven splošne izobrazbe za ženske ločeno po statusih. 

Ženske v SV dosegajo visoke stopnje splošne izobrazbe, tako da dejavnik splošne izobrazbe v 

SV ne more biti omejevalni dejavnik pri vertikalnem napredovanju. 

Preglednica : Izobrazbena struktura vojaških oseb – žensk 

Status vojaške osebe 

Stopnja splošne izobrazbe 

IV V VI VII/0 VII/1 VII/2 VIII 

Č  -  - 2 42 79 3  - 

PČ 1 125 28 15  -  -  - 

VOJ 71 316 14 33 11 1  - 

VVU  - -  -  32 46 15 1 

NVU 9 80 8 7  -  -  - 

Skupaj 81 521 52 129 136 19 1 

Delež od vseh žensk 8,63 % 55,48 % 5,54 % 13,74 % 14,48 % 2,02 % 0,11 % 
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V nadaljevanju slika 10 prikazuje stopnjo splošne izobrazbe za ženske v SV. 

 

Slika : Stopnja splošne izobrazbe za ženske vojaške osebe v SV 

Vir: Slovenska vojska 2012b 

Ženske imajo na splošno v vseh statusih višjo izobrazbo od zahtevane. 79 častnic (61,72 %) 

ima višjo izobrazbo od zahtevane, prav tako 59 vojakinj (12,97 %), 62 VVU (69 %) in 7 NVU 

(6,5 %). 16,6 % žensk v SV ima VII/1, VII/2 in VIII. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja višjo 

stopnjo izobrazbe od zahtevane. 

5.1.2 Službena ocena 

Naslednji formalni pogoj, ki se upošteva pri vertikalnem napredovanju, je službena ocena. 

Službena ocena se skladno s 4. členom pravilnika (Pravilnik o službeni oceni, Ur. l. RS, št. 

1/10, 92/10, 108/11) uporablja pri načrtovanju karierne poti vojaških oseb, odločanju o 

povišanju vojaških oseb v činu oziroma napredovanju v razredu ter pri odločanju o napotitvi 

na izobraževanje ali usposabljanje ter pri razporejanju na druge zahtevnejše dolžnosti. 

Službena ocena obsega pisno in številčno oceno usposobljenosti in uspešnosti opravljanja 

vojaške službe na formacijski dolžnosti, ki jo izdela nadrejeni za podrejenega, na podlagi 

rednega spremljanja njegovega dela skladno s Pravilnikom o službeni oceni (3. člen, Pravilnik 

o službeni oceni, Ur. l. RS, št. 1/10, 92/10, 108/11). 

Službeno ocenjevanje vojaških oseb v SV se izvaja s pisno službeno oceno na podlagi 

Pravilnika o službeni oceni (Ur. l. RS, št. 1/10, 92/10, 108/11). Povprečne ocene, ki se 
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uporabljajo pri službeni oceni, so odličen (5), zelo dober (4), dober (3), zadovoljiv (2) in 

negativen (1).  

Službena ocena (9.–13. člen, Pravilnik o službeni oceni) obsega naslednje sestavne dele: 

 splošno oceno (strokovnost, pravočasnost, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, 

zanesljivost pri opravljanju dela, količina opravljenega dela, sposobnost sodelovanja in 

delovanja v timu, organiziranost pri izvajanju nalog, sposobnost komuniciranja, odnos do 

sredstev in virov, osebni zgled, etičnost, motiviranost, odgovornost, vztrajnost), 

 oceno vojaške usposobljenosti (strelska usposobljenost, splošna vojaška usposobljenost, 

vojaška specialistična usposobljenost, gibalna sposobnost) in 

 oceno vodstvenih lastnosti, ki se izdela samo za vojaške osebe, ki imajo pristojnosti in 

pooblastila v sistemu vodenja in poveljevanja (avtoriteta, integriteta, voditeljstvo, 

sposobnost izvajanja funkcij poveljevanja, preudarnost). 

Glavni namen ocenjevanja delovnih dosežkov je zagotoviti povratno informacijo o izvajanju 

dela in o rezultatih dela. S to povratno informacijo poizkuša management organizacije 

vplivati na vedenje zaposlenega in s tem na njegove prihodnje delovne dosežke.  

Ocenjevanje delovnih dosežkov (performance appraisal) skuša zaposlenega motivirati k še 

boljšim delovnim dosežkom (Možina in Jamšek 2002, 261).  

5.1.3 Čas opravljanja preteklih dolžnosti 

Na vertikalno napredovanje vojaških oseb poleg izobrazbe in službene ocene bistveno vpliva 

čas opravljanja preteklih dolžnosti ter čin, ki ga vojaška oseba že ima in ki izkazuje že 

pridobljeno znanje, izkušnje in veščine s splošnim oziroma vojaškim izobraževanjem ter 

usposabljanjem. 

Ne glede na to, da normativni predpisi omogočajo napredovanje vojaških oseb v neposredno 

višji čin oziroma razred v enem letu, se predvideva, da vojaška oseba opravlja dolžnost v 

posameznem činu vsaj tri leta.  

Vertikalno naj bi vojaške osebe napredovale vsakih pet let, vendar ne prej kot v dveh letih. 

Vojaške osebe začnejo opravljati dolžnost na najnižjem činu oziroma razredu in so postopno 

ob izpolnjevanju pogojev povišane oziroma napredujejo na višje dolžnosti in s tem na višji čin 

oziroma naziv. Ob tem imajo prednost vojaške osebe z višjimi službenimi ocenami. 

Hitrost napredovanja je največja pri častnikih (v desetih letih napredujejo povprečno za tri 

čine). Podčastniki napredujejo za dva čina, vojaki za en čin ter vojaški uslužbenci za en 

razred. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da vertikalno najpočasneje napredujejo manj 

izobraženi in ženske (Konrad 2006, 206‒208). 
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Na podlagi normativnih dokumentov, ki urejajo vertikalno napredovanje častnikov, 

podčastnikov, vojakov in vojaških uslužbencev (podrobno so predstavljeni v poglavju 2.3), 

smo za vsak čin oziroma razred oblikovali kriterije glede minimalnega in maksimalnega 

števila let opravljanja dolžnosti v posameznem činu oziroma razredu. Oblikovani kriteriji so 

bili uporabljeni v nalogi in so podrobno prikazani v prilogi 2. Na podlagi skupnega števila let 

v posameznem statusu častnice, podčastnice, vojakinje oziroma vojaške uslužbenke ter 

osebnega čina oziroma razreda vojaške uslužbenke smo anketiranke razvrstili v eno izmed 

skupin na petstopenjski lestvici hitrosti napredovanja od nadpovprečno (5) do podpovprečno 

(1).  

5.2 Družina in gospodinjstvo  

Za večino žensk predstavlja družina vrednoto. Družino povezujejo otroci in družinske 

obveznosti. Dobro delovanje družine kot skupnosti je rezultat uspešnega obvladovanja in 

usklajevanja družinskih obveznosti vseh članov družine. Za ženske v vojaškem poklicu 

predstavlja družinska vloga še poseben izziv, saj je vojaški poklic specifičen v primerjavi z 

drugimi poklici, ker zahteva daljše odsotnosti od doma zaradi opravljanja mednarodnih 

dolžnosti v tujini ter na OKO, odsotnosti zaradi terenskih usposabljanj, strokovnih 

izobraževanj ter opravljanja drugih nalog.  

V raziskavi smo vpliv družine na napredovanje žensk v SV definirali z osmimi postavkami. 

Anketiranke so na sedemstopenjski lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 (popolnoma se 

strinjam) odgovarjale, ali imajo občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV 

vplivajo naslednji indikatorji družine: zakonski stan, pomembna vloga žensk v družini, 

manjša podpora družinskega parterja, manjša podpora ostalih družinskih članov, osrednja 

vloga žensk pri skrbi za celotno družino (ostale družinske člane gospodinjstva), večja vloga 

žensk pri skrbi za starše, usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti in preobremenjenost 

žensk z gospodinjsko vlogo. 

Od vseh navedenih trditev anketiranke mnenijo, da na napredovanje bistveno vpliva le 

usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Ženske v SV sicer navajajo, da so 

preobremenjene z gospodinjsko vlogo, vendar vpliva na vertikalno napredovanje ne 

izpostavljajo. Iz navedenega izhaja, da se tradicionalna ženska gospodinjska vloga, spreminja. 

Družino (SSKJ 1994, 176) lahko opredelimo kot »zakonski par z otroki ali brez njih« ali kot 

»skupino ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi«. Družina je še vedno za vsakega človeka, 

bodisi žensko ali moškega, prostor, kamor se lahko vedno vrača, mu daje energijo in 

skupnost, ki mu omogoča uresničitev lastnih ciljev. Lahko jo pojmujemo tudi kot skupnost, v 

kateri vsak član družine prispeva svoj delež.  
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Ženske so že od nekdaj vezane na dom in družino predvsem s prenašanjem vzorcev obnašanja 

iz roda v rod. Družba pričakuje, da gospodinjsko delo še vedno težiščno opravlja ženska, še 

vedno je popolnoma nesprejemljivo, da bi moški ostal doma in skrbel za gospodinjstvo in 

otroke. Skladno s stereotipno predstavo o »naravni« vlogi ženske imajo ženske ne glede na 

poklic, ki ga opravljajo, še vedno več obveznosti v zvezi z družino kot moški. Pomembno 

vlogo pri spolnem razlikovanju imajo tudi starši, ki že v otroštvu (zlasti v predšolskem 

obdobju) spodbujajo različne aktivnosti povezane s spolom (Powell in Graves 2003, 40). Po 

drugi strani pa starši, ki verjamejo v spolno enakopravnost, bolj spodbujajo svoje otroke k 

odstopanju od spolnih stereotipov (Powell in Graves 2003, 53). 

V večini kultur je ženska vloga neločljivo povezana z družinskimi vrednotami. Narava 

vojaških aktivnosti je v večini kultur socialno ustvarjena ter negativno povezana z družinsko 

vlogo (Wechsler Segal 2006, 568). Moški in ženske živijo v kulturi, ki nedvomno in 

brezpogojno uri oba spola za točno določeni vlogi. Dekleta se poročijo, fantje dobijo službo, 

ženske rojevajo otroke, moški jih preskrbijo z vsem potrebnim. Družbene in biološke vloge, 

ki so dodeljene ženskam in moškim, so povsem jasne. Kljub naraščajoči zaskrbljenosti zaradi 

spreminjajočih se vlog spolov se popolna preobrazba še ni zgodila. Večina žensk podleže 

svojim biološkim in družbenim obveznostim (Hertz 1994, 116). Razlike med kulturami 

obstajajo, saj fantje in dekleta že v zgodnjem otroštvu kažejo velike razlike v preživljanju 

prostega časa, pri čemer imajo fantje več prostega časa kot dekleta, ki so že od otroštva v 

prostem času opravljale gospodinjska dela (Powell in Graves 2003, 40). Ko pa otroci 

odrastejo, dekleta bolj sodelujejo pri aktivnostih, ki so tipično povezane z aktivnostmi, ki so 

jih opravljale v zgodnjem otroštvu.  

Družina je za ženske matere obremenjevalna najprej neposredno z vidika opravljanja 

gospodinjskih in družinskih del, potem pa še posredno z vidika pričakovanj delodajalcev, da 

bodo obremenjene z družino in da so torej tvegana, nezanesljiva delovna sila (torej tudi 

nezanimiva za izobraževanje, napredovanje) (Jogan 2001, 186). 

V tretjem tisočletju so ženske vedno bolj razbremenjene gospodinjske in družinske vloge. 

Govorimo o novem očetovstvu, ki ženskam omogoča, da se bolj posvetijo poklicu, delovnim 

obveznostim, izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju. Moški se v današnjem času vse 

bolj vključujejo v vsa dela (od gospodinjskega, negovalnega, vzgojnega in emocionalnega), ki 

so nujna sestavina družinskega življenja (Jogan 2001, 184).  

Coser (1974) in Segal (1986) ugotavljata, da so v življenju družin obdobja, ko je družina 

pohlepna tako do žensk kot do moških. To so novi sklenjeni zakoni, družine z majhnimi 

otroki ali družine z otroki, ki potrebujejo stalni nadzor. Še zlasti pa je pohlepna enostarševska 

družina. Matere samohranilke se srečujejo s težavami bolj pogosto, saj so obremenjene z 

večjo odgovornostjo in zahtevami otrok (Ballweg in Li 1991, v Kotnik Dvojmoč 2002, 42), 

zaradi česar je lahko njihov prispevek v vojaški organizaciji precej manjši, kot bi bil sicer. 
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Gospodinjstvo je bilo ena najbolj nadziranih zaposlitev žensk. Nadzirali ga niso moški, 

temveč ženske same, saj so ga gradile kakor vsak drug poklic. Moto gospodinj je bilo 

prepričanje, da že po zunanjosti družinskih članov prepoznamo dobro ali slabo gospodinjo 

(Leskošek 2002, 254).  

Gospodinjsko delo je le eno izmed neplačanih del. Drugo pomembno neplačano delo je 

varstvo otrok in čas, ki ga porabimo za prostovoljno delo. Varstvo otrok ni v celoti vključeno 

v gospodinjsko delo, kljub temu pa predstavlja pomembno »naložbo« v prihodnost otrok 

(Shelton 2006, 375). Z ustrezno podporo pri organiziranju otroškega varstva lahko starši bolje 

izpolnjujejo tako družinske kot delovne obveznosti (Konek in Kitch 1994, 170). 

Gospodinjsko delo je neplačano, nevidno in nepriznano delo žensk, ki ga vsakodnevno 

opravljajo. Delo gospodinje ni opredeljeno kot poklic, čeprav traja 24 ur na dan in 365 dni na 

leto in vključuje pranje, kuhanje, pospravljanje, nakupovanje, skrb za vse družinske člane ter 

vodenje gospodinjstva. Poleg tega moramo določena opravila opraviti točno takrat, ko je to 

potrebno (npr. hranjenje otroka), del in nalog ne moremo prestaviti, določena opravila pa 

zahtevajo stalno navzočnost (npr. varstvo mlajšega otroka). 

Ženske priznavajo, da prevzemajo glavne odgovornosti za gospodinjska dela. V večini držav 

ženske opravijo najmanj 80 % gospodinjskega dela (Shelton 2006, 379). Ženske še vedno 

porabijo znatno več časa za gospodinjska dela kakor moški ne glede na to, ali so zaposlene ali 

brezposelne. Greenstein (1996, v Shelton 2006, 376) navaja, da ženske v ZDA namenijo za 

gospodinjska dela med 65 in 80 % časa. Nekoliko bolj pravična je razdelitev gospodinjskih 

del med tistimi zakonskimi pari, ki se ponovno poročijo, saj ponovno poročeni moški porabijo 

več časa za gospodinjska dela (Shelton 2006, 376). 

Glede na to, da opravljanje gospodinjskega dela zmanjšuje energijo za delo na delovnem 

področju, se ženske običajno poslužujejo različnih oblik pomoči, npr. vsakodnevna pomoč 

oziroma občasna plačana pomoč za dela v gospodinjstvu, pomoč partnerja ter drugih 

družinskih članov v gospodinjstvu, varstvo otrok in podaljšano bivanje otrok v šoli. Kot 

navajajo Sprang, Secret in Bradford (1999, v Juvan 2009, 228), lahko zaposlene matere 

občutijo napetost med poklicno in materinsko vlogo, kar lahko pripelje v konflikt, zaradi tega 

imajo lahko zdravstvene težave in se čutijo čustveno izropane. Vse to je lahko posledica 

njihovih želja, da bi bile »enako učinkovite na dveh medsebojno konkurenčnih področjih 

življenja (Sprang, Secret in Bradford 1999, v Juvan 2009, 228). Zato, kot navaja Clark 

Campbell (2000, v Juvan 2009, 227) nas lahko razočaranje, ki ga doživimo v enem sistemu, 

spodbudi, da se poskusimo bolj uveljaviti v drugem.  

Ženske ne igrajo samo bipolarne vojaško-civilne vloge, kot je bilo (pre)dolgo poudarjeno, 

ampak lahko govorimo kar o multipolarnosti vlog, ki jih opravljajo (Kotnik Dvojmoč 2002, 

42). Primarna vloga ženske je biti mati in gospodinja, poleg tega pa tudi negovalka, 

gospodinja, skrbnica otrok in vzgojiteljica. Ženske v vojski poleg primarne vloge opravljajo 

tudi pomembno poklicno vlogo. Odločitev, katera vloga izmed teh vlog ji največ pomeni in za 
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katero se je pripravljena odreči na račun druge, je na njeni strani. Seveda je materinska vloga 

za večino žensk vloga, ki se ji je zelo težko odpovedati. 

Odmikanje žensk od osrednje tradicionalne družinske vloge pomeni večjo zastopanost žensk 

v vojski. To še ne pomeni propada družinskih vrednot, temveč zgolj drugačno organiziranost 

struktur, ki podpirajo takšne vrednote (Wechsler Segal 2006, 571). 

5.3 Materinstvo 

Materinska vloga je za ženske, ki opravljajo poklic v tradicionalno moški organizaciji kot je 

vojska, zelo pomembna. Pogosto se ženske zaposlene v vojski ne odločijo za materinstvo, ker 

jim predstavlja veliko obremenitev. V kolikor pa se odločijo morajo pogosto izbirati med 

dvema alternativama: materinstvo ali napredovanje. Ženske, ki v SV hitreje napredujejo in 

ženske, ki so na vodstvenih položajih v SV, so pogosto brez otrok in postavljajo karierno 

napredovanje na prvo mesto.  

V raziskavi smo vpliv materinstva na napredovanje žensk v SV definirali z osmimi 

postavkami. Anketiranke so na sedemstopenjski lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 

(popolnoma se strinjam) odgovarjale, ali imajo občutek, da na povišanje oziroma 

napredovanje žensk v SV vplivajo naslednji indikatorji materinstva: preobremenjenost žensk 

z materinsko vlogo, status, ki ga imajo matere samohranilke, število otrok za katere ženske 

skrbijo, osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok, odsotnost zaradi nosečnosti, odsotnost zaradi 

koriščenja porodniškega dopusta, odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz 

materinstva v obdobju do otrokove starosti trez oziroma šestih let ter odsotnost zaradi 

negovanja otrok (bolniška). 

Z raziskavo smo uspeli potrditi vpliv materinstva na vertikalno napredovanje. Več kot 

polovica anketirank se strinja z vsemi trditvami, ki se nanašajo na vpliv materinstva. 

Anketiranke menijo, da na napredovanje najbolj vpliva njihova odsotnost zaradi koriščenja 

porodniškega dopusta in uveljavljanja izhajajočih pravic. Anketiranke, ki hitreje napredujejo 

imajo v poprečju manj otrok. Prav tako imajo manj otrok ženske v SV, ki so na vodstvenih 

položajih.  

Materinstvo je zmožnost in odločitev ženske za otroka oziroma otroke. Je rojstvo, vzgoja, 

socializacija. Postati mati je biološki proces, je pa tudi socialna preobrazba (Kitzinger 1994, v 

Kozmik 2006, 14). Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 1994, 529) opredeljuje 

materinstvo kot dejstvo, da je ženska mati. Materinstvo je najlepši in najnaravnejši poklic, kar 

je ženski prirojeno; ženska moč je v materinski ljubezni. Ženska je ženska le tedaj, ko je mati 

(Leskošek 2002, 221). Je sveto, nadnaravno, najgloblje bistvo ženske, gospodinjstvo pa je 

bilo najbolj naraven poklic. Na gospodinjstvu in materinstvu temeljita vsa ideologija in 

ekonomija podreditve žensk (Leskošek 2002, 222).  
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Če pogledamo v zgodovino, so bile poslovne Amazonke kljub pomembni obvezi in uspehu 

predvsem in na prvem mestu ženske oziroma matere in ne osebe, usmerjene v kariero. Bile so 

zveste svojim biološkim funkcijam in so menile, da sta zakon in rojevanje otrok pomembnejša 

od poslovnosti oziroma kariere (Hertz 1994, 116). 66 % uspešnih poslovnih Amazonk se je 

začelo ukvarjati s podjetništvom šele po obdobju, ko so izpolnile svojo biološko obveznost 

rojevanja. 

Svet žensk tik pred drugo vojno je bil že zelo drugačen kakor tisti z začetka 20. stoletja, ko so 

bile ženske še popolnoma ujete v materinstvo in so si želele le malo več svobode, izobrazbo 

in službo. Ko so ženske dobile več svobode, so se lahko svobodneje odločale o tem, kako si 

bodo ustvarile lastno življenje. Posledica tega je bilo manj otrok, več ločitev, več samohranilk 

in zunajzakonskih skupnosti (Leskošek 2002, 180). 

Vendar kljub spremembam ženskih vlog tudi najbolj razvite družbe vidijo žensko še vedno 

predvsem kot nosilko življenja, dobrotnico, skrbnico otrok. Iz tega stereotipa izhaja, da je 

ženska kot mati posebej ranljiva ter da zaradi tega potrebuje zaščito, ki naj bi jo zagotavljal 

moški, iz česar izhaja tradicionalna podrejenost žensk moškim (Jelušič 1995, 9). Že v otroštvu 

se ženske v večini primerov vzgaja za zakon, materinstvo, skrb za druge (Mulej 1992, v 

Čebron 2003, 13). Vzgoja je nedeljiv del materinstva. Prav ženska je središče otrokovega 

čustvovanja in je hkrati otroku nezmotljiva avtoriteta (Leskošek 2002, 234).  

Ženske v vojski imajo v primerjavi s civilistkami enake starosti tudi manj otrok (Bauwens 

1995, v Kotnik Dvojmoč 2002, 42). Povsem objektivno je mogoče kombinirati vlogi 

vojakinje in žene, nikakor pa ni mogoče brez prilagoditev uspešno uskladiti vloge vojakinje in 

matere. Zato se zastavlja resno vprašanje, ali ima kakšen poseben smisel v vojsko vključevati 

ženske, če so s tem prikrajšane za sorazmerno normalno uresničitev svojega primarnega 

biološkega poslanstva, to je materinske vloge oziroma rojevanja in vzgoje otrok (Kotnik 

Dvojmoč 2002, 43). 

Virginia Sapiro (1981, v Antić 1998, 43), ena od predstavnic feministične teorije, navaja, da 

se različen položaj žensk kaže predvsem v tem, da so ne glede na izobrazbo ali 

(ne)zaposlenost ženske tiste, ki skrbijo za otroke in gospodinjstvo ter da imajo moški in 

ženske različen odnos do nosečnosti, rojevanja, dojenja. Mnoge raziskave navajajo, da moški 

namenjajo več časa negovanju otrok v primerjavi z gospodinjskimi deli, čeprav ženske še 

vedno porabijo za negovanje otrok več časa (Shelton 2006, 381). Gerson (1993) navaja, da so 

ženske v primerjavi z moškimi bolj odgovorne pri negi otrok (Shelton 2006, 381).  

V raziskavi Ženske v SV (Sedmak idr. 2006a, 12), ki je bila izvedena med pripadnicami in 

pripadniki SV, so mlajše pripadnice, ki si želijo nadaljnje kariere znotraj SV, večinoma 

mnenja, da bo materinstvo moralo počakati do želenega napredovanja. Hkrati pa večina 

intervjuvanih meni, da zaposlitev v SV ne otežuje odločitve za otroke, manjši del 

intervjuvancev pa je prepričan, da pogoste odsotnosti, misije, šolanja za napredovanje in 
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ostale delovne obveznosti znotraj službovanja v SV odvračajo od odločitve za otroke vsaj pri 

tistih ženskah, ki imajo ambicioznejše načrte za svojo kariero (Sedmak idr. 2006a, 32‒33). 

Tuje raziskave kažejo na veliko število uspešnih žensk, ki so samske in brez otrok (Kanjuo 

Mrčela 1996, 78). Po drugi strani pa raziskava, ki je nastala v sodelovanju ameriške 

organizacije Catalyst ter The Conference Board Eurepe v letu 2002 (Kanjuo Mrčela 2003, 40–

42), navaja stališča menedžerjev in menedžerk na najvišji položajih, da je večina menedžerk 

poročenih in imajo polno zaposlenega partnerja in otroke.  

V nadaljevanju smo v preglednici 14 prikazali število otrok, ki jih imajo pripadnice SV glede 

na status. Iz preglednice je razvidno, da je tudi več kot polovica (51,86 %) žensk v SV brez 

otrok.  

Preglednica : Število otrok, ki jih imajo ženske glede na status 

Status vojaške osebe 
Število otrok Delež žensk 

brez otrok 
(v %)  1 2 3 4 5  brez 

Č 36 20 2 1  - 69 53,91 

PČ 55 36 3  -  - 64 40,51 

VOJ 108 78 12 3  - 254 55,82 

VVU 25 18 9 1  - 37 41,11 

NVU 25 16 3  - 1 63 58,33 

Skupaj 249 168 29 5 1 487 51,86 

Delež od vseh žensk (v %) 26,52 17,89 3,09 0,53 0,11 51,86  

 

Izmed vseh žensk v SV je največ odstotkov vojakinj (27,05 %), ki so tudi starostno najmlajše. 

V vseh statusih prevladujejo ženske z enim otrokom (26,52 %), 17,89 % žensk v SV ima dva 

otroka. Slika 11 v nadaljevanju prikazuje število otrok, ki jih imajo ženske vojaške osebe v 

SV. 
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Slika : Število otrok, ki jih imajo ženske vojaške osebe v SV 

Slika 12 prikazuje, da je glede na status brez otrok 53,91 % častnic, 40,51 % podčastnic, 

55,82 % vojakinj, 41,11 % VVU in 58,33 % NVU. 

 

Slika : Delež žensk brez otrok glede na status 

Pravice iz materinstva ženske v SV uveljavljajo na podlagi civilne zakonodaje. Zakon o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, Ur. l. RS, 110/06, 62/10) določa pravice 

iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in pravice do družinskih prejemkov. Med 

pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo uvrščamo starševski dopust (porodniški 

dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust), starševsko 
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nadomestilo, pravico do krajšega delovnega časa in pravico do plačila za socialno varnost 

zaradi starševstva. Zakon prav tako opredeljuje, da se starša dogovarjata glede uveljavljanja 

pravic in daje možnost koriščenja pravic tudi očetom. Pri zaščiti materinstva in skrbi za 

otroke se je potrebno nasloniti na civilno zakonodajo in omogočiti vojakinjam materam, da 

bodo uživale vse ugodnosti, ki so predvidene za obdobje pred porodom in po porodu, vse do 

dopolnjenih treh let življenja otroka (Gasperini 1995, 134). 

Prekinitev dela v obdobju nosečnosti in v času koriščenja porodniškega dopusta povzroči 

daljšo odsotnost z dela, vendar pa številne raziskave ne potrjujejo teze, da so ženske pogosteje 

odsotne z dela kakor moški. Po Bittelu in Jacksonu (1985) so ženske odsotne z dela enako 

število dni kot moški, tudi če upoštevamo nosečnost in porod (Kanjuo Mrčela 1996, 75).  

Ženske imajo specifično vlogo, povezano s človeško reprodukcijo in s tem povezane različne 

življenjske izkušnje, vendar pa po spolu različne izkušnje (nosečnost, porod, dojenje in skrb 

za otroka v najzgodnejšem obdobju) ne moremo razširiti na vsa področja življenja in dela ter 

na vsa življenjska obdobja (Antić 1998, 56). 

5.4 Osebnostne lastnosti žensk 

Ženskam so skozi zgodovino z vzgojo starši dodeljevali določene osebnostne lastnosti, zato še 

danes navzven kažejo drugačne lastnosti kot moški. Družba je ženske zgodovinsko 

označevala s feminilnimi značilnostmi, kot so čustvenost, nežnost, neagresivnost, podložnost, 

odvisnost. Vendar pa ima v današnjem času vse več uspešnih žensk lastnosti, ki jih 

pripisujemo tako moškim kot ženskam.  

V raziskavi smo vpliv osebnostih lastnosti na napredovanje žensk v SV definirali s trinajstimi 

postavkami, pri čemer smo na levi strani tabele anketnega vprašalnika navedli feminilne 

lastnosti, na desni strani pa maskuline lastnosti. Anketiranke so pri posamezni lastnosti 

obkrožile številko, za katero so menile, da jih najbolj označuje. 

Vpliva tradicionalnih feminilnih lastnosti na vertikalno napredovanje v raziskavi nismo uspeli 

potrditi. Statistično značilne razlike med skupinama anketirank, ki hitreje in tistimi, ki 

počasneje napredujejo, sicer obstajajo, vendar pa gre za razlike pri lastnostih, ki niso 

tradicionalno ženske.   

Vsako osebnost lahko obravnavamo kot organizacijo lastnosti, zaradi česar se ta v daljšem 

obdobju pri različnih aktivnostih in v enakih okoliščinah vede enako, kar si razlagamo z 

obstojem razmeroma trajnih osebnostnih lastnostih (Bednarik 2005, 49).  

Skozi zgodovino je družba naslednje lastnosti kot so čustva, čutnost, telesnost, neracionalnost 

oziroma subjektivnost in preprostost v mišljenju pripisovala ženskam, medtem ko so nekatere 

lastnosti, kot so objektivnost, racionalnost, zmožnost sprejemanja odločitev in produciranja 
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znanosti, bile pridržane za moške. Za moške so rezervirana vedenja, ki so v tesni zvezi s 

fizično močjo, z agresivnostjo, s potlačevanjem emocij, s tekmovalnostjo; ženskam pa so 

dosojena vedenja in lastnosti, ki so v zvezi s čustvenostjo, z družinskimi in osebnimi motivi, s 

socialnimi interesi in z altruizmom (Musek 1995, 33). Razlikovanje je postavilo ženske v 

podrejeni položaj (Leskošek 2002, 34). Nasproti agresivnosti kot ključni moški vrednoti v 

javni sferi so ženske morale biti mile, usmiljene, miroljubne, potrpežljive. Kot nosilke moških 

dopolnilnih in nasprotnih karakternih osebnostih lastnosti in dejavnosti so bile koristne in 

družbeno (moško) priznane kot normalne in moralno pozitivne (Jogan 2001, 72). Ženske so v 

primerjavi z moškimi bolj občutljive na potrebe drugih, bolj čustvene in zgovorne, moške pa 

družba priznava kot bolj kompetentne za naloge, spretnejše v poslu, lažje se odločajo in 

delujejo kot vodje (Powell in Graves 2003, 45). V raziskavi Ženske v SV (Sedmak idr. 2006a, 

20‒23) ženske pripadnice menijo, da so ženske bolj empatične, občutljive, vztrajne, natančne, 

spretne, razmišljajo bolj globalno, vendar manj racionalno, so bolj marljive, organizirane, 

dovzetne, pazljive, praktične, trmaste, bolj pogumne, komunikativne, pokroviteljske, 

zamerljive, zavistne v primerjavi z moškimi. Moški pripadniki se v veliki meri strinjajo z 

ocenami, ki so jih podale ženske. Večina pripadnikov in pripadnic SV je prepričanih, da so 

ženske v SV lahko enako učinkovite kot moški.  

Čeprav imajo ženske številne skupne probleme, pa tudi mnoge razlike, ki izhajajo iz 

pripadnosti razredu, starostni skupini, stanu (poročene – samske), si kljub temu delijo 

prepričanje, da so možnosti žensk in kvaliteta njihovega življenja omejene deloma tudi zato, 

ker so ženske (Antić 1998, 43). 

Nekateri moški imajo določene pomisleke tudi glede ženskega vodenja in poveljevanja, saj 

naj ženske ne bi imele ustreznih vodstvenih lastnosti, glede na to, da so imele skozi 

zgodovino vedno podrejeni položaj in so bile vodene s strani moškega. Ženski princip 

vodenja sledi vodenju glede na možnosti in uporabo intuicije, medtem ko je za moške bolj 

primerno hierarhično vodenje z jasno zastavljenimi cilji. Bass (1981) navaja najpogostejše 

osebnostne lastnosti voditeljev, ki so jih navajali različni avtorji: inteligenca in sposobnost, 

osebnostne lastnosti (npr. prilagodljivost, navdušenje, aktivnost, agresivnost, samozaupanje), 

fizične lastnosti (energija, nastop, višina), usmerjenost na delovne naloge (doslednost, 

iniciativnost) in socialne lastnosti (kooperativnost, upravljavske sposobnosti, sociabilnost) 

(Kanjuo Mrčela 1996, 20). 

Vojaški poklic je specifičen v primerjavi z drugimi poklici, saj se od vseh vojaških oseb 

zahteva dobra fizična in psihična pripravljenost, hierarhično vodenje in poveljevanje ter 

izvajanje ukazov. Od vojakov se pričakuje predvsem fizična moč, psihična stabilnost, 

spodobnost timskega dela in poslušnost, od poveljnikov na nižjih položajih se po mnenju 

intervjuvancev pričakuje vodstvene sposobnosti, sposobnost vzpostavljanja avtoritete, 

sposobnost racionalizacije delovanja in razumevanj povelj – delovnih navodil in sporočil. Od 

poveljnikov na višjih položajih pa se pričakuje vizijo delovanja, sposobnost vzpostavljanja 
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avtoritete, sposobnost načrtovanja in predvidevanja, številne praktične izkušnje, sposobnost 

umeščanja shem in strategij v okvire konkretnih razmer, potreb in zmožnosti (Sedmak idr. 

2006a, 19). Bednarik (2005, 52) navaja, da so pri častnikih zaželene predvsem naslednje 

temeljne osebnostne lastnosti: inteligenca, čustvena uravnovešenost, resnost, poslušnost, 

natančnost, drznost, samozavest, samostojnost in umirjenost. 

Sestavine uspeha, ki jih navajajo uspešne poslovne Amazonke, so naštete v zaporedju 

njihovega navajanja (Hertz 1994, 119): trdo delo, vztrajnost, spodbuda, znati z ljudmi, 

vodstvene sposobnosti, dober podjetniški management, integriteta, vztrajnost, dobro zdravje. 

Raziskava, ki sta jo izvedla Deaux in Emswiller (1974), je pokazala, da moški svoj uspeh 

pogosto pripisujejo svoji sposobnosti, ženske pa trdemu delu, sreči oziroma enostavnemu delu 

(Konek in Kitch 1994, 86). 

V nadaljevanju bomo prikazali dva popolnoma nasprotna stereotipa, to je feminilni in 

maskulini stereotip. Feminilnost predstavlja »obnašanja, lastnosti in stališča, ki so značilni za 

ženske, ki so tradicionalno pripisane ženskam in jih od njih stereotipno pričakujejo«, 

maskulinost pa »obnašanja, lastnosti in stališča, ki so značilna za moške, ki so moškim 

tradicionalno pripisana in jih od njih pričakujejo« (Petz 1992, v Kanjuo Mrčela 1996, 56). Za 

feminilnost (lastnosti, kot so: čustvenost, nežnost, intuitivnost, osebnost, sentimentalnost, 

mehkužnost, slabost) je še pomembno, da je v družbi nižje ovrednotena kot maskulinost 

(lastnosti, kot so: sposobnost, aktivnost, agresivnost, tekmovalnost, moč, realnost, 

racionalnost) (Kanjuo Mrčela 1996, 57).  

V nadaljevanju preglednica 15 prikazuje bistvene razlike med maskulinim in feminilnim 

stereotipom. Moške pogosto povezujemo z maskulinim stereotipom in značilnostmi, kot so 

neodvisnost, agresivnost, dominantnost; ženske pa s feminilnim stereotipom in značilnostmi, 

kot so nežnost, občutljivost, emocionalnost, obzirnost (Powell in Graves 2003, 37). 
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Preglednica : Lastnosti maskulinega in feminilnega stereotipa 

Feminilnost Maskulinost 

Neagresivnost Agresivnost 

Odvisnost Neodvisnost 

Čustvenost Nečustvenost 

Odkrivanje čustev Skrivanje čustev 

Subjektivnost Objektivnost 

Sugestivnost Nesugestivnost 

Podložnost Dominantnost 

Pasivnost Aktivnost 

Netekmovalnost Tekmovalnost 

Nelogičnost Logičnost 

Orientiranost na dom Orientiranost v svet 

Nesposobnost pri poslu Sposobnost pri poslu 

Hinavščina Neposrednost 

Nepoznavanje sveta Poznavanje sveta 

Težko odločanje Lahko odločanje 

Skoraj nikoli se ne obnaša kot vodja Skoraj vedno se obnaša kot vodja 

Nesamozavest Samozavest 

Neambicioznost Ambicioznost 

Vir: Powell (1988, v Kanjuo Mrčela 1996, 58). 

Odnos tako žensk kot moških glede spolnih vlog postaja predvsem v zadnjih letih manj 

tradicionalen, predvsem je to izrazito pri mlajših in visoko izobraženih zaposlenih materah 

(Powell in Graves 2003, 37). Do 1970. leta so feminilnost in maskulinost obravnavali kot 

bipolarni dimenziji. Nadalje pa se je pojavil pojem androgine osebe, ki združuje tako 

karakteristike, ki so bile tradicionalno pripisane moškim kot ženskam. Pojem androginost, ki 

prihaja iz grških besed andr (moški) in gyne (ženska), najdemo v novejši psihologiji in 

pomeni prepletenost moških in ženskih lastnosti.  

Spolne razlike so po nekaterih raziskavah iz 70-ih in 80-ih let videti manjše, kakor so bile te 

razlike v starejših raziskavah (npr. iz 50-ih in 60-ih let). V razvitem svetu opažamo 

prevzemanje predstav in vedenjskih vzorcev, ki so značilni za obe klasični spolni vlogi. 

Slabitev tradicionalnih spolnih vlog je verjetno razlog za omenjeni pojav in morda tudi eden 

izmed razlogov, zakaj razlike med spoloma v današnjem času niso tako velike (Musek 1995, 

33‒34). 

Zaradi spreminjanja spolnih vlog lahko torej opredelimo štiri tipe spolnih vlog. Dejansko 

narašča število posameznikov z androginim tipom spolne vloge, kar pomeni, da posameznik, 

bodisi ženska ali moški, prevzema tipično ženske kakor moške osebnostne lastnosti. 

Posamezniki s kombinacijo ženskih in moških lastnosti so morda bližje osebnostni zrelosti in 
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življenjskemu zadovoljstvu kakor izrazito maskuline oziroma feminine osebe (Musek 1995, 

36). V nadaljevanju je v preglednici 16 prikazana klasifikacija spolnih vlog. 

Preglednica : Klasifikacija spolnih vlog 

  Ocena feminilnosti 

  Visoka Nizka 

O
ce

na
 m

as
ku

li
no

st
i 

V
is

ok
a 

Androginost  

Posameznik ima izražene tako tipično 
moške kakor tudi tipično ženske 
lastnosti. 

Maskulinost 

Posameznik ima izražene lastnosti, ki se 
ujemajo s tradicionalno moško vlogo. 

N
iz

ka
 Feminilnost  

Posameznik ima izražene lastnosti, ki se 
ujemajo s tradicionalno žensko vlogo. 

Nediferenciranost  

Posameznik nima dobro izraženih niti 
ženskih niti moških lastnosti. 

Vir: Powell in Graves 2003, 49. 

Na podlagi lastnih izkušenj avtorice Pešec (1995, 153) so pri delu z ljudmi koristne naslednje 

ženske lastnosti: strpnost, odsotnost potrebe po razkazovanju moči, razumevanje in 

občutljivost za socialne probleme, sposobnost in želja po reševanju problemov s pogovorom. 

Ženske ponavadi označujejo kot neambiciozne. Če pa so že ambiciozne, jih družba označi kot 

»možače« ‒ agresivne, trdne, hladne (Hennig in Jardim 1978, v Kanjuo Mrčela 1996, 76). 

Tudi ženski kot vojakinji pogosto pripisujejo lastnosti možače, ki izvirajo iz antičnega mita o 

Amazonkah. Amazonke so bile bojevnice, ki so si svojo vlogo v grških legendah prislužile 

prav zaradi vojskovanja ter odnosa do moških (Jelušič 1995, 8). 

5.5 Zadovoljstvo z napredovanjem in vojaškim poklicem 

Za uspešnost žensk, tako na poklicnem kot družinskem področju, je ključnega pomena osebno 

zadovoljstvo. Nezadovoljstvo, še posebno s poklicnim napredovanjem, ima lahko za 

posledico neambicioznost, apatičnost in tudi prekinitev opravljanja poklica. 

V raziskavi smo vpliv zadovoljstva žensk v SV definirali s desetimi postavkami, pri čemer 

smo v anketnem vprašalniku prosili anketiranke, da podajo mnenje glede zadovoljstva z 

vojaškim poklicem, z možnostmi napredovanja, z dosedanjim osebnim razvojem, z delovnim 

časom, z možnostmi za strokovno usposabljanje in izobraževanje, s prejemki, z zahtevnostjo 

dela, z dolžnostjo, z delovnim okoljem in z oceno zadovoljstva pri uskljavanju družinskih in 

delovnih obveznosti. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je 75 % anketirank zelo zadovoljna z vojaškim poklicem, 

Prav tako je večina anketirank zadovoljna z delovnim časom in z delovnim okoljem. 

Anketiranke, ki so na vodstvenih položajih, so bolj zadovoljne z zaposlitvijo v SV in z 

možnostmi napredovanja, kot anketiranke, ki niso na vodstveni dolžnosti.   
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Zadovoljstvo pripadnic SV z delovnim mestom je tem večje, čim višje so na poveljniškem 

položaju oziroma čim bolj spolno netipično delo opravljajo. Ker je njihov poklicni položaj 

bolj vrednoten kakor spolni status, je poklic za njih bolj pomemben od spola (Dunivin 1988, v 

Jelušič 1995, 12). Nezadovoljstvo, ki je lahko pogosto med ženskami, je lahko največja ovira 

ambicijam. Ženske imajo vrojeno prednost in to je vztrajnost, s katero so se skozi zgodovino 

vedno izkazovale, prav tako so bolj zadovoljne s plačanim delom, ki ga lahko opravijo izven 

doma.  

Razlogi za prekinitev zaposlitev s strani žensk niso ne zakon ne materinstvo, toda v veliki 

večini primerov – nezadovoljstvo z možnostmi za napredovanje in ustvarjanje kariere 

(Kanjuo Mrčela 1995, 53). Smither in Houston (1992, v Kobal Grum 2008, 17‒18) navajata, 

da je najmočnejši tekmovalni motiv potreba po dosežkih in uspehu. Tekmovalnost je 

osebnostna lastnost, pri kateri posameznik sledi standardom odličnosti in doseganju 

postavljenih ciljev ter želi na ta način napredovati.  

Ženskam so pomembnejši subjektivni kazalniki uspešnosti, in sicer individualno zadovoljstvo 

s svojim delom in zasebnim življenjem, predvideno napredovanje, razmere v družini in 

možnosti glede opravljanja osebnih interesov. Moškim so pomembnejši objektivni kazalniki 

uspešnosti, kot so zaslužek, položaj v hierarhični organizaciji ter stopnja napredovanja 

(Powell in Graves 2003, 185). 

Tako kot vsaka organizacija se mora tudi vojaška organizacija zavedati, da zapostavljanje 

družine ne pomeni delavčevega zadovoljstva na delu, saj sta delo in družina med seboj 

soodvisna sistema.  

5.6 Zaključne ugotovitve teoretičnega dela 

Prva vloga žensk v oboroženih silah je bila podporna. Ženske so se aktivno vključevale med  

I. in II. svetovno vojno, opravljale pa so predvsem medicinske in administrativne naloge. 

Skozi zgodovino so se vključevale v kriznih obdobjih, kajti šele takrat je bilo njihovo 

vključevanje priznano s strani moških; pretežno pa so opravljale le naloge, ki so tradicionalno 

pripadale ženskam. V 70-ih letih 20. stoletja so se vključevale v logistične enote, večinoma so 

jim bile dodeljene nebojne naloge.  

Integracija žensk v vojaške organizacije v večini držav po svetu narašča predvsem zaradi 

novih nalog in spremenjene vojaške vloge, ki postaja vse bolj mirovniška in vedno bolj odprta 

za vključevanje žensk. Sodelovanje žensk v oboroženih silah raste predvsem v družbah 

oziroma kulturah, ki podpirajo enakost spolov. Večje vključevanje žensk v oborožene sile 

omogoča tudi profesionalno in prostovoljno vključevanje v vojske ter povečevanje števila 

nebojnih nalog. 
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Temeljni dejavniki, ki omejujejo primernost žensk za vključevanje v oborožene sile, so 

fizične, biološke in psihične značilnosti žensk. Pomen fizične moči se zaradi spremenjene 

vojaške vloge zmanjšuje, kar pozitivno vpliva na vključevanje žensk. Biološke razlike med 

spoloma so še vedno temelj za delitev dela v družbi. Ženska ne more svoje primarne vloge 

(rojevanja) prenesti na moškega, vendar to še ne pomeni, da biološke značilnosti omejujejo 

ženske pri opravljanju vojaškega poklica. Ženskam pripisujejo psihične značilnosti, ki so 

nasprotne konceptu idealnega bojevnika. Izmed vseh psihičnih značilnosti je pri ženskah 

najbolj izrazita čustvenost. 

Vključevanje žensk v Slovensko vojsko je naraslo takoj po osamosvojitveni vojni. V prvi 

polovici leta 2012 smo ženske predstavljale 12,80 % vseh pripadnikov Slovenske vojske. Od 

tega je skoraj polovica (48,46 %) vojakinj, ki popolnjujejo najnižje hierarhične dolžnosti. 

Podčastnice predstavljajo 16,83 %, častnice pa 13,63 %. Nižje in višje vojaške uslužbenke 

skupaj predstavljajo 21,08 %. Od skupnega števila žensk, zaposlenih v Slovenski vojski, jih 

vodstveno dolžnost opravlja le 4,79 %. Ženske v Slovenski vojski zasedajo 8,49 % vseh 

vodstvenih dolžnosti, pri čemer le nekatere dosegajo najvišje vodilne položaje. 

Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski poleg formalnih pogojev bistveno 

vplivata dejavnika, ki sta povezana s spolom, in sicer: materinstvo ter osebnostne značilnosti 

žensk, medtem ko vpliva dejavnikov kot je družina in feminilne lastnosti žensk v raziskavi 

nismo potrdili. Ključnega pomena je tudi lastno zadovoljstvo žensk, ki se odločijo za 

opravljanje tradicionalno moškega poklica. 

Formalni pogoji so opredeljeni z zakonskimi podlagami in predstavljajo enotno pravno 

osnovo za vertikalno napredovanje vseh vojaških oseb. Poleg ustrezne stopnje splošne 

izobrazbe predstavlja osnovni pogoj splošna vojaškostrokovna izobrazba, ustrezna službena 

ocena ter čas opravljanja dolžnosti. Službena ocena odraža oceno usposobljenosti in 

uspešnosti pripadnice Slovenske vojske v preteklem obdobju. Časovno obdobje za povišanje 

v višji čin oziroma napredovanje v neposredno višji razred ob izpolnjevanju vseh formalnih 

pogojev naj ne bi bilo daljše od petih let. 

Zelo pomembna dejavnika sta družina in gospodinjstvo. Družina je v Sloveniji zelo 

pomembna vrednota tako za ženske kot za moške. V slovenski družbi še vedno prevladuje 

tradicionalni vzorec spolne delitve del, ženske so še vedno glavne gospodinje. 

Kljub temu pa se iz leta v leto spreminjajo dolgo zakoreninjene tradicionalne vloge v družini. 

Ženske so s plačano zaposlitvijo izven doma prepustile moškim del družinskih in 

gospodinjskih obveznosti. Vloga očeta v družini vedno bolj narašča, tudi zaradi tega, ker sta v 

večini družin oba partnerja zaposlena. Usklajevanje poklicnih in družinske obveznosti 

predstavlja za ženske matere obremenitev, saj so družina in družinske obveznosti za večino 

žensk še vedno na prvem mestu, torej za poklicnim napredovanjem. 



61 

Vojaški poklic zahteva in predpisuje vzorce obnašanja, ki so težje sprejemljivi v družinskem 

življenju. Za vojaško organizacijo je značilna hierarhičnost odnosov, prevlada, dokazovanje 

moči, kar je v družini povsem nesprejemljivo, zato naj bi ženske bolje kot moški delovale v 

družini, moški pa bolje kot ženske v vojaški organizaciji. Zaradi napetosti med vlogami, ki so 

posledica izkušenj in vzorcev obnašanja, ki jih prenašamo iz poklicne na družinsko vlogo, se 

pogosto srečujemo z delovno-družinskimi konflikti. 

Gospodinjsko delo je neplačano vsakodnevno delo, ki ga ženske opravijo poleg vseh delovnih 

obveznosti. Ženske se zaradi razpetosti med različnimi vlogami, torej med poklicno in 

materinsko vlogo, vse bolj poslužujejo različnih oblik pomoči v gospodinjstvu. Novodobne 

ženske, matere in gospodinje nočejo biti več matere in gospodinje v pravem pomenu, saj del 

nalog, kot na primer varstvo otrok, pospravljanje stanovanja, prepuščajo drugim. Čas, ki bi ga 

porabile za to, namenjajo izobraževanju, karieri ter delu. 

Naslednji pomembni dejavnik, ki vpliva na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski, 

je materinstvo. Materinstvo je le eno od krajših obdobij v življenju ženske. Tudi poslovne 

Amazonke so bile na prvem mestu matere, ki jim je bilo materinstvo pomembnejše od kariere. 

Zato je prav, da se ženske posvetijo materinstvu, vojaška organizacija pa mora ženskam 

omogočati in podpirati uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz materinstva.  

Dejstvo je, da obstajajo genske razlike med moškimi in ženskami, kar se odraža tudi v 

vsakdanjem življenju in delu, vendar zaradi teh razlik ne moremo trditi, da ženske ne morejo 

uspešno opravljati vojaškega poklica, ki je do nedavnega veljal za izključno moški poklic. 
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6 PREDSTAVITEV IN ANALIZA RAZISKAVE  

6.1 Metodologija raziskovanja 

Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme ali problema (Tratnik 2002, 23). Pri kvantitativnih 

raziskavah želimo pridobiti vpogled v dejavnike vpliva in vzročno-posledične odnose v 

proučevanem raziskovalnem problemu. Kvantitativna metodologija temelji na pozitivizmu. 

Sklepi pri kvantitativni raziskavi so točni, natančni in številčni (Trnavčevič 2010, 78‒79). 

Za kvantitativne raziskave so značilni veliki vzorci ter preverjanje hipotez. Podatke zbiramo z 

anketnim vprašalnikom in jih analiziramo s statističnimi metodami. Glede na veliko število 

anketirank in uporabo vprašalnikov za pridobivanje primarnih podatkov je raziskava 

zasnovana kot kvantitativna (Tratnik 2002, 64). Raziskovalec oblikuje hipoteze, jih testira in 

posplošuje preko statistične verjetnosti in teži k objektivnosti. Hipoteze so oblikovane trditve, 

iz katerih so jasno razvidni odnosi med dejavniki, poimenovanimi variable, in so oblikovane 

na podlagi teoretičnih dognanj iz literature (Tratnik 2002, 30). 

Vprašalnik je eden od glavnih načinov zbiranja kvantitativnih podatkov (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 163). Čeprav so vprašalniki navidez preprosti za uporabo in analizo, pa 

njihovo načrtovanje ni tako preprosto (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 166). Pri 

oblikovanju vprašalnika smo v prvem delu navedli vprašanja o dejstvih, v drugem delu pa 

vprašanja o mnenjih anketirank, kjer smo jih prosili, da obkrožijo enega od odgovorov, pri 

katerem izkažejo intenzivnost strinjanja ali nestrinjanja s podano izjavo. Z anketiranjem, ki 

smo ga izvedli v mesecu maju in juniju 2012, smo zbrali podatke o objektivnih dejstvih ter 

podatke o željah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih oseb; z njim ugotavljamo 

razširjenost pojavov, ki nas zanimajo. 

Najbolj uporabljena statistična programska oprema za analiziranje podatkov je SPSS, ki so jo 

zaradi povečanja baze uporabnikov v zadnjih letih preimenovali v Statistical Products and 

Service Solutions. Ponuja nam širok razpon sodobnih statističnih metod in dobre pripomočke 

za urejanje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 179). 

6.1.1 Paradigma raziskovanja 

Temeljne opise izbranih uporabljenih raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge smo že 

opisali v 1.4 podpoglavju naloge. V tem podpoglavju pa smo konkretizirali uporabo 

posameznih statističnih metod in natančneje opredelili novo spremenljivko, to je hitrost 

napredovanja. 
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V raziskavi smo oblikovali novo spremenljivko, in sicer hitrost napredovanja na petstopenjski 

lestvici. Petstopenjska lestvica vsebuje pet stopenj: nadpovprečno (1), hitro (2), povprečno 

(3), počasno (4) in podpovprečno (5). Anketiranke smo razvrstili v posamezno skupino glede 

na njen status (častnica, podčastnica, vojakinja, višja vojaška uslužbenka, nižja vojaška 

uslužbenka), čin oziroma razred in skupno število let na dolžnostih v istem statusu. 

Kriterije za uvrstitev anketirank na petstopenjsko lestvico napredovanja (nadpovprečno, hitro, 

povprečno, počasno in podpovprečno) smo oblikovali z upoštevanjem normativnih predpisov, 

ki urejajo vertikalno napredovanje vojaških oseb v SV. Formalne pogoje vertikalnega 

napredovanja vojaških oseb smo natančneje predstavili v podpoglavju 2.3. Kriteriji za 

uvrstitev anketirank na petstopenjsko lestvico napredovanja (priloga 2) so izdelani z 

upoštevanjem dejstva, da je normativna ureditev napredovanja za različne statuse vojaških 

oseb zelo različna. Upoštevali smo, da so lahko častniki, podčastniki in vojaki povišani 

izključno v neposredno višji čin znoraj statusa, medtem ko vojaški uslužbenci lahko 

napredujejo zgolj v neposredno višji razred. Zato smo pri opredeljevanju časovnih razmikov 

pri vsakem neposredno višjem činu oziroma razredu tudi upoštevali časovno obdobje, ki je 

bilo potrebno, da je vojaška oseba pridobila nižji čin oziroma razred.  

V raziskavi smo pogosto primerjali odgovore anketirank, ki napredujejo nadpovprečno (1) ali 

hitro (2) s tistimi, ki napredujejo počasno (4) ali podpovprečno (5). Na ta način smo lahko 

ugotavljali razlike v strinjanju s trditvami o napredovanju žensk v SV glede na hitrost 

napredovanja anketirank.  

S pomočjo χ2-preizkusa (oziroma Kullbackovega koeficienta, kjer pogoji za χ2 niso bili 

izpolnjeni) smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike med anketirankami glede 

na hitrost napredovanja. Postavljene hipoteze smo preverjali z uporabo neparametričnega χ2-

preizkusa. Razlike spremenljivk, uporabljenih v hipotezah, glede na hitrost napredovanja pa 

smo ponovno primerjali s t-testom.  

S t-testom smo preverjali, ali obstajajo razlike med anketirankami glede na hitrost 

napredovanja. Tudi zadovoljstvo anketirank smo preverjali s t-testom, in sicer nas je 

zanimalo, ali obstajajo razlike glede na hitrost napredovanja, delovno mesto (vodstveno 

oziroma nevodstveno) in službeno oceno.  

V anketnem vprašalniku smo spremenljivke združili po vsebinskih sklopih, vendar smo še s 

faktorsko analizo poizkušali spremenljivke razporediti na manjše število vsebinsko 

pomembnih faktorjev.  

Z diskriminantno analizo smo ugotavljali, ali obstajajo značilne razlike med oblikovanimi 

skupinami anketirank glede na hitrost napredovanja ter med dvema skupinama žensk, ki so na 

vodstvenih dolžnostih, in ženskami, ki so na strokovnih dolžnostih oziroma nevodstvenih 

dolžnostih. Ugotavljali smo tudi, ali obstajajo značilne razlike med različnimi statusi vojaških 
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oseb, in sicer med vojaškimi osebami na dolžnostih častnic, podčastnic, vojakinj ter med 

vojaškimi osebami na dolžnostih nižjih (od I. do VIII. razreda) oziroma višjih vojaških 

uslužbenk (od IX. do XV. razreda). 

6.1.2 Značilnosti vzorca 

Število anketirank v vzorcu je po posameznih statusih dovolj veliko. Ocenjujemo, da je     

34,72 % stopnja odzivnosti v raziskavi ustrezna, saj je v anketi sodelovalo 326 vojaških oseb 

ženskega spola. Če primerjamo sociodemografske značilnosti anketirank s številčno 

zastopanostjo vseh žensk v SV lahko vidimo, da vzorec zajema 40,63 % častnic, 39,24 % 

podčastnic, 32,53 % vojakinj, 34,44 % VVU in 30,56 % NVU. Iz navedenega izhaja, da so 

vsi statusi vojaški oseb v analizi dokaj enakomerno zastopani, kar je omogočalo izvedbo 

raziskave. Vzorec v primerjavi s celotno populacijo ženskih vojaških oseb vključuje 35,36 % 

častnic, podčastnic in vojakinj ter 32,32 % vojaških uslužbenk. V raziskavi so posamezni 

statusi prikazani ločeno, kar omogoča izvedbo posameznih metod raziskovanja.  

Največ (44 %, n=143) anketirank je v starostni skupini od 31 do 40 let, s 26 % pa sledijo 

anketiranke do 30 let (n=84) in tiste, ki so v starostni skupini od 41 do 50 let (n=85). 

Preostalih 4 % anketirank (n=14) je starih 51 let ali več (slika 13). 

 

Slika : Starost anketirank 

Nekaj več kot polovica anketirank (55 %, n=180) ima poklicno oziroma srednješolsko 

izobrazbo, 17 % (n=56) anketirank ima univerzitetno/specialistično/magistrsko (strokovno) 

izobrazbo, 16 % pa visokošolsko izobrazbo (slika 14). 
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Slika : Izobrazba anketirank 

Večina anketirank (n=233, 71 %) je poročenih oziroma v izvenzakonski skupnosti, 74 

anketirank (23 %) je samskih oziroma ovdovelih, 19 (6 %) pa ločenih (slika 15). 

 

Slika : Maritalni status anketirank 

Največ anketirank (n=114, 35 %) je brez otrok, sledijo pa tiste, ki imajo dva otroka (n=103, 

32 %). 93 anketirank ima enega otroka (29 %), 13 anketirank (4 %) ima tri otroke, dve 

anketiranki imata štiri otroke, ena od anketirank pa ima pet otrok (slika 16). 
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Slika : Število otrok, ki jih imajo anketiranke 

Največ anketirank je v SV zaposlenih od 6 do 10 let (n=138, 42 %), sledijo pa tiste, ki so 

zaposlene manj kot 5 let (n=60, 18 %) oziroma od 16 do 20 let (n=59, 18 %). 47 anketirank 

(14 %) je v vojski zaposlenih od 11 do 15 let, 22 anketirank (7 %) pa 21 let ali več (slika 17). 

 

Slika : Trajanje zaposlitve v SV 

Večina anketirank ima status vojakinje (45 %), sledijo podčastnice (19 %) in častnice (16 %) 

(slika 18). 
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Slika : Prikaz anketirank glede na status vojaške osebe 

Častnice, podčastnice in vojakinje skupaj predstavljajo 80 % (n=262) vseh anketirank, 

preostalih 20 % (n=64) pa predstavljajo vojaške uslužbenke (slika 19). 

 

Slika : Prikaz deleža častnic, podčastnic in vojakinj v primerjavi z VU 

V anketi je sodelovalo 17 % anketirank, ki so na vodstveni dolžnosti, preostalih 83 % 

anketirank pa ni na vodstveni dolžnosti oziroma opravlja strokovno dolžnost (slika 20). 

 

Slika : Prikaz anketirank glede na vodstveno oziroma strokovno dolžnost 
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Anketiranke so v službi uspešne, saj je za leto 2011 oceno odlično (5) dobilo 137 anketirank 

(42 %), 142 anketirank (44 %) oceno zelo dobro (4), 45 anketirank (14 %) pa oceno dobro 

(3). Ena anketiranka je dobila službeno oceno zadovoljivo (2), ena pa negativno (1) (slika 21). 

 

Slika : Pregled službenih ocen anketirank 

Glede na petstopenjsko hitrost napredovanja 27 % anketirank napreduje nadpovprečno, 29 % 

anketirank povprečno ali hitro, počasno 9 % anketirank, podpovprečno pa 6 % (slika 22). 

 

Slika : Hitrost vertikalnega napredovanja vojaških oseb glede na petstopenjsko hitrost 

napredovanja 

6.1.3 Metode zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik je bil po interni pošti poslan 939 vojaškim osebam ženskega spola. Civilne 

osebe so bile iz raziskave izključene. Poleg anketnega vprašalnika smo vojaškim osebam 

ženskega spola priložili tudi kuverto in jih prosili, da nam izpolnjeni anketni vprašalnik vrnejo 

do 25. maja 2012. V tem času se je odzvalo 326 anketirank, kar pomeni 34,72 % stopnjo 

odzivnosti.  
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6.1.4 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik (priloga 3) je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, ki se ocenjujejo s 

sedemstopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico odgovorov. Razdeljen je na dva dela, in sicer 

na: 

 splošni del, ki obsega sociodemografske podatke anketirank (starost, izobrazba, status 

vojaške osebe, čin/razred, skupno število let na dolžnostih v istem statusu, trajanje 

zaposlitve v SV, delovno mesto, službena ocena, maritalni status, število otrok) in 

 mnenjski del, ki obsega tri sklope vprašanj o: 

 dejavnikih, ki poleg formalnih pogojev vplivajo na vertikalno napredovanje ženskih 

vojaških oseb v SV, 

 zadovoljstvu z napredovanjem oziroma nagrajevanjem v širšem smislu, 

 osebnostnih lastnostih. 

V drugem delu vprašalnika so anketiranke podajale svoje mnenje na sedemstopenjski 

Likertovi lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 (popolnoma se strinjam). Anketiranke so 

odgovarjale, v kolikšni meri se strinjajo, da na napredovanje žensk v SV vplivajo: 

 formalni pogoji napredovanja: 

 službena ocena, 

 dosežena stopnja splošne izobrazbe, 

 vojaškostrokovna izobrazba, 

 strokovno opravljanje dela, 

 čas opravljanja posamezne dolžnosti, 

 družina: 

 zakonski stan, 

 pomembna vloga žensk v družini, 

 manjša podpora družinskega partnerja, 

 manjša podpora ostalih družinskih članov, 

 osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino, 

 večja vloga žensk pri skrbi za starše, 

 usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, 

 preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo, 

 materinstvo: 

 preobremenjenost žensk z materinsko vlogo, 

 status, ki ga imajo matere samohranilke, 

 število otrok, za katere ženske skrbijo, 

 osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok, 

 odsotnost zaradi nosečnosti, 

 odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 

materinstva, 
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 odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva v obdobju do 

otrokove starosti 3 oziroma 6 let, 

 odsotnost zaradi negovanja otrok, 

 osebnostne značilnosti: 

 fizične značilnosti žensk, 

 biološke značilnosti žensk, 

 psihične značilnosti žensk, 

 drugi dejavniki: 

 diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola, 

 pretežno opravljanje podpornih nalog, 

 poznejše vključevanje žensk v vojsko, 

 manj vojaških izkušenj, 

 manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti, 

 manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam, 

 manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja, 

 manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini, 

 manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, 

 trajanje zaposlitve v SV, 

 slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu, 

 prenaporne delovne naloge, 

 slabše voditeljske sposobnosti. 

V nadaljevanju so anketiranke ocenile še svoje zadovoljstvo (10 trditev) na lestvici od 1 do 7. 

Zadnji sklop vprašanj je bil sestavljen kot semantični diferencial, kjer so anketiranke 

ocenjevale sebe oziroma svoje lastnosti.  

6.1.5 Predpostavke in omejitve 

Omejitve: 

 civilne osebe zaposlene v SV v raziskavo niso vključene, ker se ne uvrščajo med vojaške 

osebe in ne opravljajo vojaške službe, 

 raziskavo izvajam kot višja častnica in imam pozitiven odnos do napredovanja, 

 nemotivirane in nezadovoljne vojaške osebe na anketne vprašalnike ne bodo odgovarjale, 

 zaradi anonimnosti ankete odgovorov ni mogoče primerjati z dejanskim stanjem (prav 

tako bi bila raziskava dejanskega stanja zelo zahtevna in dolgotrajna in bi vsebovala 

osebne podatke), 

 raziskava ne more zajeti vseh dejavnikov, ki vplivajo na vertikalno napredovanje. 

Predpostavke:  

 anketiranke bodo vprašalnike izpolnjevale nepristransko, 
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 na anketni vprašalnik bodo odgovarjale vse skupine vojaških oseb glede na njihov status 

(vrnjeni anketni vprašalniki bodo omogočali diskriminantno analizo), 

 raziskava lahko predstavlja izhodišče za prihodnja raziskovanja v drugih tipično moških 

poklicih, kjer ženske predstavljajo manjšino, npr. policija. 

6.2 Rezultati raziskave 

V rezultatih raziskave smo prikazali razlike med anketirankami glede na dolžnost oziroma 

status. Opredelili smo razlike med anketirankami glede na hitrost napredovanja, potrdili 

oziroma ovrgli dejavnike, ki vplivajo na napredovanje žensk v SV ter zadovoljstvo žensk v 

SV. 

6.2.1 Razlike med anketirankami glede na dolžnosti oziroma status 

Največ častnic je v starostnih kategorijah od 31 do 40 let ter od 41 do 50 let. Največ 

podčastnic, višjih vojaških uslužbenk in nižjih vojaških uslužbenk je v starostni kategoriji od 

41 do 50 let. Med vojakinjami jih je največ v starosti od 31 do 40 let. Večina anketirank v 

vseh statusih je v starostni kategoriji od 41 do 50 let, z izjemo vojakinj (preglednica 17). 

Preglednica : Starostne skupine anketirank glede na status 

Status do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let 51 let in več 

Č 17 % 38 % 38 % 6 % 

PČ 5 % 42 % 45 % 8 % 

V 45 % 55 % 0 % 0 % 

VVU 6 % 35 % 52 % 6 % 

NVU III. ‒ VIII. r. 10 % 14 % 62 % 14 % 

NVU I. in II. r. 0 % 25 % 75 % 0 % 

 

Največ časa so na dolžnosti nižje vojaške uslužbenke I. in II. r., in sicer 12,5 let, sledijo 

podčastnice, ki so na dolžnosti v povprečju 12,2 let in častnice (11,5 let). Najmanj časa so na 

dolžnosti vojakinje (7,1 let) (slika 23). 
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Slika : Povprečno število let na dolžnosti 

V nadaljevanju bomo predstavili povprečno število let v posameznem statusu (častnica, 

podčastnica, vojakinja, VVU, NVU) in po posameznih činih oziroma razredih. Če 

posameznega razreda oziroma čina med anketirankami ni bilo, ga v nadaljnji analizi ne bomo 

omenjali.  

Polkovnice so v povprečju na častniških dolžnostih 21 let, podpolkovnice 20 let, majorke 18 

let, stotnice 13 let, nadporočnice pa osem let. Najmanj časa so na častniških dolžnostih 

poročnice (štiri leta). Na sliki 24 je razvidno, da se z višjim činom podaljšuje čas opravljanja 

dolžnosti. Povprečna števila let na častniških dolžnostih so ustrezna. Povprečni razpon med 

častniškimi čini je največji med činom nadporočnik in stotnik (pet let) ter med činom stotnik 

in major (pet let) (slika 24). 

 

Slika : Povprečno število let na častniških dolžnostih 

Na podčastniških dolžnostih so povprečno največ časa višje štabne vodnice (17 let), sledijo pa 

praporščakinje (16 let) in štabne vodnice (14 let). Povprečni razpon v letih med posameznimi 

podčastniškimi čini je največji med činom višje vodnice in štabne vodnice (pet let). Na sliki 

25 je razvidno naraščanje časa opravljanja dolžnosti, izjemo predstavljajo praporščakinje, ki 

bi v povprečju morale opravljati najvišjo podčastniško dolžnost dlje časa kot višje štabne 

vodnice. 
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Slika : Povprečno število let na podčastniških dolžnostih 

Na vojaških položajih so v povprečju največ časa naddesetnice (11 let), desetnice so v 

povprečju na položaju devet let, poddesetnice sedem let, vojakinje pa pet let. V povprečju se z 

višjim vojaškim činom ustrezno podaljšuje čas opravljanja dolžnosti. Slika 26 prikazuje, da je 

povprečni razpon v letih med posameznimi vojaškimi čini dve leti. 

 

Slika : Povprečno število let na vojaških dolžnostih 

Med višjimi vojaškimi uslužbenkami so v povprečju največ časa v nazivu VVU XIII. razreda 

in VVU XII. razreda (12 let), 11 let so v nazivu VVU XI. razreda. Najmanj časa so v 

povprečju v nazivu VVU IX. razreda. Povprečni razpon v letih med posameznimi razredi 

VVU je največji med VVU X. razreda in VVU XI. razreda, in sicer pet let. Slika 27 prikazuje 

ustrezno naraščanje časa opravljanja dolžnosti v nazivih VVU, ki je sorazmeren z 

naraščanjem razredov oziroma nazivov VVU. 
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Slika : Povprečno število let v nazivih VVU 

Med nižjimi vojaškimi uslužbenkami od III. do VIII. razreda so v povprečju enako časa v 

nazivu NVU VIII., NVU V. in NVU IV. razreda (10 let). NVU VII. razreda so v nazivu v 

povprečju šest let (slika 28). 

 

Slika : Povprečno število let v nazivih NVU III. do VIII. razreda 

Nižje vojaške uslužbenke I. razreda so v povprečju na dolžnosti 13 let. Pri NVU je razvidno, 

da gre za neenakomerno podaljševanje povprečnega časa opravljanja dolžnosti. Povprečnih 

razlik v času opravljanja dolžnosti VU od IV. do VIII. razreda v bistvu ni. 

Ali obstajajo statistično značilne razlike med anketirankami na različnih dolžnostih, smo 

preverjali s pomočjo χ2-testa oziroma njegovega nadomestka Kullbackovega 2Î preizkusa, saj 

pogoji za χ2 niso bili izpolnjeni. Glede izobrazbe obstajajo pomembne razlike, saj je α<0,05 

(2Î=264,590). Med častnicami je 60 % takih, ki imajo univerzitetno/specialistično oziroma 

magistrsko (strokovno) izobrazbo. Podčastnice imajo v večini (66 %) poklicno oziroma 

srednješolsko izobrazbo. Tudi anketirane vojakinje imajo večinoma (76 %) poklicno oziroma 

srednješolsko izobrazbo. Enak odstotek anketirank s tako izobrazbo pa je tudi med tistimi, ki 

so na dolžnostih NVU od III. do VIII. razreda. Štiri anketiranke, ki opravljajo dolžnost v 

nazivu NVU I. in II. razreda, imajo poklicno/srednješolsko izobrazbo. Med anketirankami, ki 

opravljajo dolžnost v nazivih VVU, pa je, podobno kot med častnicami, največ tistih, ki imajo 
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univerzitetno/specialistično/magistrsko (strokovno) izobrazbo (61 %) ter 29 % visokošolsko 

izobrazbo (preglednica 18). 

Preglednica : Izobrazba anketirank po statusih 

  

poklicna, 
srednješolska 

višje- 
šolska 

visoko-
šolska 

univerzitetna, 
specialistična, 

magistrska 
(strokovna) 

magistrska 
(znanstvena), 

doktorska 

Č 0 % 2 % 29 % 60 % 10 % 

PČ 66 % 23 % 11 % 0 % 0 % 

V 76 % 7 % 11 % 4 % 1 % 

VVU od IX. do XV. r. 0 % 0 % 29 % 61 % 10 % 

NVU od III. do VIII. r. 76 % 14 % 10 % 0 % 0 % 

NVU I. in II. r. 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Tudi trajanje zaposlitve v SV glede na dolžnost smo preverjali s pomočjo Kullbackovega 

preizkusa, razlike so statistično značilne (2Î=203,928, α<0,05). Največ častnic (35 %) je 

zaposlenih v SV od 16 do 20 let, anketiranke na podčastniških dolžnostih so zaposlene od 11 

do 15 let (35 %), tiste, ki opravljajo vojaške dolžnosti, pa so zaposlene od 6 do 10 let (67 %).  

Največ anketirank, ki so zaposlene v SV od 16 do 20 let, pa je tudi med tistimi, ki opravljajo 

dolžnosti v nazivih VVU od IX. do XV. razreda (29 %), NVU od III. do VIII. razreda (38 %) 

in NVU I. in II. razreda (75 %) (preglednica 19). 

Preglednica : Trajanje zaposlitve v SV po statusih 

  do 5 let 
od 6 do 10 

let 
od 11 do 15 

let 
od 16 do 

20 let 
21 let in 

več 

Č 15 % 25 % 17 % 35 % 8 % 

PČ 0 % 23 % 35 % 27 % 15 % 

V 29 % 67 % 3 % 1 % 0 % 

VVU od IX. do XV. r. 23 % 23 % 16 % 29 % 10 % 

NVU od III. do VIII. r. 7 % 17 % 17 % 38 % 21 % 

NVU I. in II. r. 0 % 0 % 25 % 75 % 0 % 

 

Iz preglednice 19 je razvidno pričakovano povprečno naraščanje trajanje zaposlitve v SV, in 

sicer je najkrajše pri vojakinjah, sledijo podčastnice in častnice. 43 % častnic je v povprečju v 

SV 16 let in več, iz česar lahko potrdimo, da so se častnice pretežno zaposlovale med oziroma 

takoj po osamosvojitveni vojni. Prav tako je velik odstotek žensk podčastnic (42 %), ki so v 

SV zaposlene več kot 16 let. Vojakinje so v SV v povprečju (96 %) zaposlene do deset let. 
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Tudi glede na delovno mesto obstajajo statistično značilne razlike med dolžnostmi anketirank 

(χ2=106,686, α<0,05). Vodstvene dolžnosti opravljajo predvsem častnice, in sicer 65 % 

anketiranih častnic. Manj kot petina anketirank pa opravlja vodstveno dolžnost v enem izmed 

ostalih statusov (PČ, V oziroma VU) (slika 29). 

 

Slika : Delež anketiranih žensk na vodstvenih dolžnostih 

Največ anketirank vseh statusov je poročenih oziroma v izvenzakonski skupnosti, največji 

delež takih pa je med anketirankami, ki so na dolžnostih NVU od III. do VIII. razreda (79 %). 

Največji delež samskih/vdov je med častnicami (31 %) in vojakinjami (28 %). Iz navedenega 

lahko sklepamo, da se večina samskih častnic posveča karieri, prav tako velja za vojakinje, ki 

jim je napredovanje pomembnejše od družine. Največji delež ločenih je med tistimi, ki so na 

dolžnosti NVU I. in II. razreda (25 %) (slika 30). 

 

Slika : Maritalni status glede na dolžnost 
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Preverjali smo tudi razlike med anketirankami na različnih dolžnostih in njihovimi službenimi 

ocenami. Izkazalo se je, da so razlike statistično pomembne (2Î=47,935, α<0,05). Največji 

delež tistih, ki so bile ocenjene odlično (5) je med častnicami (67 %), najmanjši pa med 

tistimi, ki so na vojaški dolžnosti (30 %). Največji delež ocenjenih zelo dobro (4) je med 

anketirankami, ki so na dolžnostih NVU od III. do VIII. razreda (52 %), največji delež dobrih 

(3) pa med anketirankami na vojaških dolžnostih (22 %) (preglednica 20). 

Glede na to, da je med anketirankami največji delež častnic z odlično oceno, lahko sklepamo, 

da so častnice zelo ambiciozne in si zelo prizadevajo dosegati čim boljše delovne rezultate. 

Preglednica : Službena ocena v letu 2011 glede na dolžnost 

  
odlično (5) 

zelo dobro 
(4) 

dobro (3) 
zadovoljivo 

(2) 
negativno 

(1) 

Č 67 % 31 % 0 % 0 % 2 % 

PČ 44 % 45 % 11 % 0 % 0 % 

V 30 % 48 % 22 % 1 % 0 % 

VVU od IX. do XV. r. 61 % 32 % 6 % 0 % 0 % 

NVU od III. do VIII. r. 34 % 52 % 14 % 0 % 0 % 

NVU I. in II. r. 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 

 

Slika  ponazarja odstotke anketiranih žensk po posameznih dolžnostih oziroma statusih  glede 

na petstopenjsko lestvico napredovanja. Častnice in podčastnice v večini napredujejo 

povprečno. Delež častnic, ki napreduje nadpovprečno je 25 %, hitro pa napreduje 17 % 

anketiranih častnic. Delež je pri podčastnicah nekoliko nižji, saj nadpovprečno napreduje le 

11 % podčastnic, hitro pa napreduje 18 % anketiranih podčastnic. 

 

Slika : Petstopenjska hitrost napredovanja glede na dolžnost 
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Največji delež tistih, ki napredujejo nadpovprečno, je glede na petstopenjsko lestvico 

napredovanja (2Î=96,511, α<0,05) med anketirankami v nazivih NVU od III. do VIII. razreda 

(52 %). Tistih, ki napredujejo hitro, je največ med anketirankami na vojaških dolžnostih 

(38 %). Največji delež tistih, ki napredujejo počasno (50 %) oziroma podpovprečno (25 %), je 

med anketirankami v nazivih NVU I. in II. razreda (preglednica 21). 

Preglednica : Petstopenjska hitrost napredovanja glede na status 

  
nad-

povprečno 
hitro povprečno počasno 

pod-
povprečno 

Č 25 % 17 % 35 % 13 % 10 % 

PČ 11 % 18 % 34 % 23 % 15 % 

V 28 % 38 % 32 % 2 % 0 % 

VVU od IX. do XV. r. 39 % 35 % 13 % 6 % 6 % 

NVU od III. do VIII. r. 52 % 24 % 10 % 0 % 14 % 

NVU I. in II. r. 0 % 0 % 25 % 50 % 25 % 

 

Med anketirankami, ki so na vodstveni dolžnosti, jih je največ brez otrok (39 %). 33 % 

anketirank ima enega otroka, 26 % anketirank dva otroka, ena anketiranka (2 %) pa ima 5 

otrok (slika 32). 

 

Slika : Število otrok anketirank, ki so na vodstveni dolžnosti 

Anketiranke, ki so na vodstvenih položajih (častnice, podčastnice in VVU), imajo v povprečju 

enega otroka, vojakinje so v povprečju brez otrok, v nazivih NVU od III. do VIII. razreda pa 

imajo povprečno tri otroke. Anketiranke v nazivih NVU I. in II. razreda niso vključene, ker ne 

opravljajo vodstvenih dolžnosti (slika 33). Iz navedenega lahko sklepamo, da imajo ženske 

častnice na vodstvenih dolžnostih v povprečju manj otrok. 
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Slika : Povprečno število otrok anketirank, ki so na vodstveni dolžnosti  

Za anketiranke, ki so na vodstveni dolžnosti, nas je zanimalo, ali se razlikujejo glede na 

starost po posameznih dolžnostih. Rezultat smo preverili s Kullbackovim preizkusom, ki je 

potrdil, da obstajajo statistično značilne razlike. Največji delež starih do 30 let je med tistimi, 

ki so na vojaški dolžnosti (50 %), medtem ko je delež tistih iz starostne kategorije od 31 do 40 

let največji med anketirankami, ki opravljajo podčastniško dolžnost (73 %). V starostni 

kategoriji od 41 do 50 let je največji delež med anketirankami, ki opravljajo dolžnosti VVU 

(75 %) in NVU od III. do VIII. razreda (75 %). Starejše od 51 let, ki so na vodstveni 

dolžnosti, so le častnice (3 %) (slika 34). 

 

Slika : Starost anketirank na vodstvenih dolžnostih 

Zanimalo nas je, ali obstaja razlika med delovnim mestom in izobrazbo. Uporabili smo χ2-test 

in ugotovili, da so razlike v izobrazbi glede na delovno mesto statistično značilne (α<0,05).  
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Slika : Primerjava delovnega mesta z izobrazbo 

Na vodstveni dolžnosti ima največ anketirank (40 %) univerzitetno/specialistično/magistrsko 

izobrazbo, sledijo pa anketiranke z visokošolsko izobrazbo (25 %) in 11 % anketirank z 

magistrsko (znanstveno)/doktorsko izobrazbo. Med anketirankami, ki niso na vodstveni 

dolžnosti, jih ima 64 % le poklicno/srednješolsko izobrazbo, s 14 % pa sledijo anketiranke, ki 

imajo visokošolsko izobrazbo (slika 35). 

6.2.2 Razlike med anketirankami glede na hitrost napredovanja 

Največji delež anketirank, ki napredujejo nadpovprečno, je med tistimi, ki so brez otrok 

(40 %) in z enim otrokom (25 %). Tudi največji delež tistih, ki hitro napredujejo, je med 

tistimi, ki so brez otrok (36 %), sledijo pa anketiranke, ki imajo enega otroka (25 %) oziroma 

dva otroka (24 %). 

Največji delež tistih, ki napredujejo počasno, je med anketirankami z dvema otrokoma 

(15 %). Največji delež tistih, ki napredujejo podpovprečno, pa je med tistimi, ki imajo enega 

ali dva otroka (10 %). Opozoriti je treba, da imata le dve anketiranki štiri otroke, ena 

anketiranka pa pet – vse tri napredujejo hitro (slika 36). 
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Slika : Hitrost napredovanja glede na število otrok 

Zanimalo nas je, ali maritalni status vpliva na hitrost napredovanja. Med samskimi in 

vdovami jih 49 % napreduje nadpovprečno, 22 % pa hitro. Med poročenimi oziroma tistimi, 

ki so v izvenzakonski skupnosti, jih 21 % napreduje nadpovprečno, 32 % pa hitro. Med 

ločenimi anketirankami jih 11 % napreduje nadpovprečno in 16 % hitro.  

Razlike v povprečni hitrosti napredovanja smo preverili s pomočjo t-testa, kjer se je izkazalo, 

da so pomembne razlike (α<0,05) v povprečnem napredovanju med anketirankami, ki so 

samske, in ostalimi anketirankami (slika 37). 
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Slika : Hitrost napredovanja glede na maritalni status 

Delež samskih/vdov, ki napredujejo nadpovprečno in hitro, je 71 %, kar pomeni, da je 

maritalni status pomemben dejavnik pri napredovanju. Samske/vdove imajo v povprečju 

najmanj otrok. Delež poročenih oziroma v izvenzakonski skupnosti, ki napredujejo 

nadpovprečno in hitro, je 53 %. Delež ločenih, ki napredujejo nadpovprečno in hitro, pa je 

27 %. Največji delež tistih, ki napredujejo povprečno, je med ločenimi (58 %), sledijo pa tiste, 

ki so poročene oziroma v izvenzakonski skupnosti (30 %). Ločene anketiranke imajo v 

povprečju največ otrok (tri), sledijo poročene in v izvenzakonski skupnosti s povprečno 

dvema otrokoma.  

6.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na napredovanje žensk v SV 

Dejavniki napredovanja žensk v SV, ki smo jih v raziskavi proučevali, so prikazani v prilogi 

4. Anketiranke v povprečju niso za nobenega izmed dejavnikov ocenile, da se z njim 

popolnoma strinjajo ali večinoma strinjajo. Na grafu smo kot strinjanje ocenili povprečne 

ocene višje ali enake 4,5, kot nestrinjanje pa povprečne ocene manjše od 3,5. 

Anketiranke so se v povprečju najbolj strinjale (ocena 5 ali več) z vplivom odsotnosti zaradi 

koriščenja porodniškega dopusta in nosečnosti, službene ocene, vojaške strokovne izobrazbe, 

odsotnosti zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva, ter odsotnosti zaradi 

negovanja otrok. Anketiranke menijo, da na napredovanje žensk v SV poleg formalnih 

pogojev napredovanja najbolj vplivajo naslednji dejavniki: materinstvo ter fizične, biološke in 

psihične značilnosti žensk.  

Anketiranke se v povprečju najmanj strinjajo, da na napredovanje žensk v SV vplivajo slabše 

voditeljske sposobnosti žensk. Prav tako se v poprečju ne strinjajo, da na napredovanje 
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vplivajo prenaporne delovne naloge, zakonski stan, manjša podpora ostalih družinskih članov 

in slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu.  

Za nadaljnje analize smo združili odgovore »sploh se ne strinjam«, »večinoma se ne strinjam« 

in »delno se ne strinjam« v odgovor »se ne strinjam«, odgovore »delno se strinjam«, 

»večinoma se strinjam« in »popolnoma se strinjam« pa v odgovor »se strinjam«.  

Vpliv formalnih pogojev 

Več kot polovica anketirank se strinja z vplivom posameznih formalnih pogojev na 

napredovanje žensk v SV. Največ se jih strinja z vplivom službene ocene (73 %), najmanj pa 

z vplivom časa opravljanja posamezne dolžnosti (54 %) (slika 38). Iz navedenega izhaja, da je 

službena ocena izmed formalnih pogojev najpomembnejši dejavnik napredovanja vojaških 

oseb. 

 

Slika : Vpliv formalnih dejavnikov na napredovanje žensk v SV 

V nadaljevanju smo primerjali anketiranke, ki napredujejo nadpovprečno (1) ali hitro (2) s 

tistimi, ki napredujejo počasno (4) ali podpovprečno (5). Strinjanje anketirank z vplivom vseh 

navedenih formalnih pogojev na napredovanje je večje od 4,5. Ugotovili smo, da se 

anketiranke, ki hitreje napredujejo (hitrost napredovanja 1 ali 2), v povprečju nekoliko bolj 

strinjajo, da na napredovanje vpliva službena ocena ter čas opravljanja posamezne dolžnosti. 

Z vplivom vseh ostalih formalnih pogojev (dosežena stopnja izobrazbe, vojaškostrokovna 

izobrazba in strokovno opravljanje dela) na hitrost napredovanja pa se v povprečju nekoliko 

bolj strinjajo anketiranke, ki počasneje napredujejo (hitrost napredovanja 4 ali 5).  

Rezultate smo preverili še s pomočjo t-testa, kjer se je izkazalo, da razlike glede na hitrost 

napredovanja niso statistično značilne. Ne moremo torej trditi, da se anketiranke, ki hitreje 
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napredujejo, v povprečju bolj ali manj strinjajo z vplivom formalnih pogojev na napredovanje 

kot pa anketiranke, ki počasneje napredujejo (preglednica 22). 

Preglednica : Strinjanje s trditvami o vplivu formalnih pogojev na napredovanje 

glede na hitrost napredovanja 

Vpliv formalnih dejavnikov 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Službena ocena. 1 ali 2 5,18 0,072 0,943 

4 ali 5 5,16 

Dosežena stopnja izobrazbe. 1 ali 2 4,85 -0,93 0,354 

4 ali 5 5,12 

Vojaškostrokovna izobrazba. 1 ali 2 5,13 -0,734 0,464 

4 ali 5 5,33 

Strokovno opravljanje dela. 1 ali 2 4,84 -0,196 0,845 

4 ali 5 4,9 

Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 1 ali 2 4,71 0,404 0,687 

4 ali 5 4,59 

 

Vpliv materinstva 

Testiranje hipoteze H1: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vpliva 

materinstvo. 

Več kot polovica anketirank se strinja z vsemi trditvami, ki se nanašajo na vpliv materinstva 

na napredovanje žensk v SV. Največ se jih strinja z vplivom odsotnosti zaradi koriščenja 

porodniškega dopusta (71 %), odsotnosti zaradi negovanja otrok (69 %), odsotnosti zaradi 

uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva (69 %), in odsotnosti zaradi nosečnosti (69 %). 

Najmanj (52 %) pa se jih strinja, da na napredovanje vpliva število otrok, za katere ženske 

skrbijo (slika 39). 
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Slika : Vpliv materinstva na napredovanje žensk v SV 

Rezultate smo preverili še s pomočjo neparametričnega χ2-testa, ki je potrdil, da so razlike v 

strinjanju za posamezne trditve statistično značilne (α<0,05). Tudi povprečno strinjanje na 

lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 (popolnoma se strinjam) je pri vseh trditvah dokaj 

visoko oziroma na strani strinjanja, kar prikazuje desni del slike 39. Ocena 4 predstavlja 

odgovor »niti da niti ne«, ocena 5 pa odgovor »delno se strinjam«, zato vse ocene enake ali 

višje od 4,5 razumemo kot strinjanje. Le pri treh trditvah (preobremenjenost žensk z 

materinsko vlogo, osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok, število otrok, za katere ženske 

skrbijo) je povprečna ocena malce nižja od 4,5, vendar kljub temu ne moremo trditi, da se z 

njimi anketiranke ne strinjajo.  

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v povprečnem strinjanju med tistimi, ki hitreje 

napredujejo, in tistimi, ki počasneje. Izkazalo se je, da med obema skupinama ni statistično 

značilnih razlik, torej ne moremo trditi, da se katera od skupin z določeno trditvijo bolj ali 

manj strinja (preglednica 23). 
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Preglednica :  Strinjanje z vplivom materinstva na napredovanje v SV glede na 

hitrost napredovanja 

Vpliv materinstva 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Preobremenjenost žensk z materinsko 
vlogo. 

1 ali 2 4,29 -0,707 0,481 

4 ali 5 4,49 

Status, ki ga imajo matere samohranilke. 1 ali 2 4,45 -0,131 0,896 

4 ali 5 4,49 

Število otrok, za katere ženske skrbijo. 1 ali 2 4,44 0,737 0,464 

4 ali 5 4,18 

Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 1 ali 2 4,40 0,744 0,459 

4 ali 5 4,16 

Odsotnost zaradi nosečnosti. 1 ali 2 5,20 1,583 0,115 

4 ali 5 4,73 

Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega 
dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 
materinstva. 

1 ali 2 5,17 0,800 0,425 

4 ali 5 4,94 

Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki 
izhajajo iz materinstva v obdobju do 
otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

1 ali 2 5,05 0,333 0,739 

4 ali 5 4,96 

Odsotnost zaradi negovanja otrok 
(bolniška). 

1 ali 2 5,07 0,727 0,468 

4 ali 5 4,86 

 

Preverili smo še, ali imajo anketiranke, ki počasneje napredujejo, v povprečju manj oziroma 

več otrok kot tiste, ki napredujejo hitreje. Razlike med skupinama smo preverili s t-testom in 

ugotovili, da imajo anketiranke, ki hitreje napredujejo, v povprečju nekoliko manj otrok kot 

tiste, ki napredujejo počasneje (t-test=-3,873, α<0,05) (slika 40). 

 

Slika : Povprečno število otrok anketirank glede na hitrost napredovanja 

Hipotezo (H1) potrdimo, saj se z vsemi navedenimi trditvami o vplivu materinstva na 

vertikalno napredovanje žensk v SV strinja več kot polovica anketirank (subjektivno merilo, 

mnenje), prav tako pa smo tudi potrdili, da imajo anketiranke, ki hitreje napredujejo, manj 

otrok kot tiste, ki napredujejo počasneje (objektivno merilo).  



87 

Vpliv družine 

Testiranje hipoteze H2: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vplivajo 

družinske obveznosti. 

Z vplivom družine na napredovanje žensk v SV se večina anketirank ne strinja oziroma niti 

strinja niti ne strinja. Nekoliko več kot polovica (55 %) se jih strinja le, da usklajevanje 

delovnih in družinskih obveznosti vpliva na napredovanje žensk v SV. Rezultate smo 

preverili z neparametričnim χ2-testom, ki je potrdil, da so razlike v odgovorih pri posameznih 

trditvah statistično značilne (α<0,05). Izračunali smo še povprečno strinjanje na lestvici od 1 

do 7, pri čemer smo upoštevali, da se anketiranke s trditvami strinjajo, če je povprečna ocena 

višja ali enaka 4,5. Anketiranke so se strinjale le z že omenjeno trditvijo (usklajevanje 

delovnih in družinskih obveznosti), kjer je bilo povprečno strinjanje 4,53. Povprečna vrednost 

vzorca opazovanih spremenljivk je prikazana v desnem delu slike 41. 

 

Slika : Vpliv družine na napredovanje žensk v SV 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v povprečnem strinjanju z vplivom družine med 

anketirankami, ki hitreje napredujejo, in tistimi, ki počasneje napredujejo. Za ugotavljanje 

razlik smo uporabili t-test, ki je pokazal, da razlike med obema skupinama anketirank niso 

statistično značilne. Torej ne moremo trditi, da se tiste, ki hitreje ali počasneje napredujejo, 

bolj ali manj strinjajo z določeno trditvijo glede vpliva družinskih obveznosti na napredovanje 

(preglednica 24). 
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Preglednica :  Strinjanje z vplivom družine na napredovanje v SV glede na hitrost 

napredovanja 

Vpliv družine 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost t-
testa 

Statistična 
značilnost 

Zakonski stan. 1 ali 2 3,32 -0,136 0,892 

4 ali 5 3,37 

Pomembna vloga žensk v družini. 1 ali 2 3,63 0,112 0,911 

4 ali 5 3,59 

Manjša podpora družinskega parterja. 1 ali 2 3,54 0,644 0,520 

4 ali 5 3,35 

Manjša podpora ostalih družinskih 
članov. 

1 ali 2 3,37 0,664 0,507 

4 ali 5 3,18 

Osrednja vloga žensk pri skrbi za 
celotno družino. 

1 ali 2 3,81 -0,161 0,872 

4 ali 5 3,86 

Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 1 ali 2 3,49 -0,264 0,792 

4 ali 5 3,57 

Usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti. 

1 ali 2 4,33 -0,365 0,716 

4 ali 5 4,45 

Preobremenjenost žensk z gospodinjsko 
vlogo. 

1 ali 2 3,86 0,077 0,939 

4 ali 5 3,84 

 

Hipotezo (H2) ovržemo, saj se anketiranke delno strinjajo le z eno trditvijo o vplivu 

družinskih obveznosti na vertikalno napredovanje žensk v SV, in sicer menijo, da na 

vertikalno napredovanje vpliva usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Z ostalimi 

sedmimi trditvami, ki govorijo o vplivu družine na vertikalno napredovanje, se anketiranke ne 

strinjajo oziroma niti strinjajo niti ne strinjajo.  

Vpliv osebnostnih značilnosti 

Testiranje hipoteze H3: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski vplivajo 

osebnostne (fizične, biološke in psihične) značilnosti žensk. 

Z vplivom osebnostnih značilnosti na napredovanje žensk v SV se strinja več kot polovica 

anketirank. Največ (62 %) se jih strinja z vplivom fizičnih značilnosti, najmanj (52 %) pa z 

vplivom bioloških značilnosti žensk. Razlike med odgovori za posamezno trditev smo 

preverili s pomočjo neparametričnega χ2, ki je pokazal, da so razlike med odgovori statistično 

značilne (α<0,05). Tudi povprečno strinjanje na lestvici od 1 do 7 je pri vseh trditvah večje od 

4,5, kar pomeni, da se anketiranke strinjajo z vplivom tako fizičnih kot psihičnih in bioloških 

osebnostnih značilnosti na napredovanje žensk v SV. Povprečna vrednost vzorca opazovanih 

spremenljivk je prikazana v desnem delu slike 42. 
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Slika : Vpliv osebnostnih značilnosti žensk na napredovanje žensk v SV 

Zanimalo nas je še, ali obstajajo razlike v strinjanju med anketirankami glede na hitrost 

napredovanja. Z uporabo t-testa se je izkazalo, da razlike med skupinama obstajajo v 

povprečnem strinjanju z vplivom fizičnih in bioloških značilnosti. Anketiranke, ki hitreje 

napredujejo (hitrost 1 ali 2), se nekoliko bolj strinjajo, da na napredovanje žensk v SV 

vplivajo fizične in biološke značilnosti (preglednica 25). 

Preglednica :  Strinjanje z vplivom osebnostnih značilnosti na napredovanje v SV 

glede na hitrost napredovanja 

Vpliv osebnostnih značilnosti 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Fizične značilnosti žensk. 1 ali 2 4,96 2,303 0,022 

4 ali 5 4,33 

Biološke značilnosti žensk. 1 ali 2 4,68 2,356 0,019 

4 ali 5 4,04 

Psihične značilnosti žensk. 1 ali 2 4,82 0,793 0,149 

4 ali 5 4,43 

 

Hipotezo (H3) potrdimo, saj se z vplivom fizičnih, psihičnih in bioloških osebnostnih 

značilnosti strinja več kot polovica anketirank oziroma je povprečno strinjanje z vplivom teh 

lastnosti višje od 4,5.  
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Vpliv feminilnih lastnosti 

Testiranje hipoteze H4: Na vertikalno napredovanje žensk v Slovenski vojski negativno 

vplivajo tradicionalne feminilne lastnosti žensk. 

Ženske naj bi bile neagresivne, odvisne, čustvene, subjektivne, sugestivne, podložne, pasivne, 

netekmovalne, orientirane na dom, nesposobne pri delu, posredne, nesamozavestne in 

neambiciozne. Med vsemi naštetimi tradicionalno ženskimi lastnostmi pa so anketiranke sebe 

ocenile le kot neagresivne, čustvene in sugestivne. Med omenjenimi tremi ženskimi 

lastnostmi so najbolj neagresivne (-1,18). Med tradicionalno moškimi lastnostmi pa so se 

najbolj opredelile kot sposobne pri delu (2,43), aktivne (2,00), samozavestne (1,80) in 

ambiciozne (1,70).  

Razporeditev odgovorov smo preverili z neparametričnim χ2-testom, ki je pokazal, da so 

razlike statistično značilne (slika 43). 

 

Slika : Feminilne lastnosti anketirank 

Hipotezo smo preverjali s t-testom, saj nas je zanimalo, ali imajo anketiranke, ki počasneje 

napredujejo, bolj tradicionalno ženske lastnosti kot pa anketiranke, ki napredujejo hitreje. 

Primerjali smo hitrost vertikalnega napredovanja 1 ali 2 ter 4 ali 5 glede na samoopredelitev 

anketiranke glede na naštete lastnosti. Statistično značilne razlike med obema skupinama 

anketirank so se pojavile le pri treh lastnostih, in sicer netekmovalna‒tekmovalna, orientirana 

na dom‒orientirana v svet in neambiciozna‒ambiciozna (preglednica 26). 
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Preglednica :  Feminilne lastnosti glede na hitrost napredovanja 

Feminilne lastnosti 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Neagresivna–agresivna 1 ali 2 -0,96 1,509 0,133 

4 ali 5 -1,43 

Odvisna–neodvisna 1 ali 2 1,53 -1,101 0,272 

4 ali 5 1,84 

Čustvena–nečustvena 1 ali 2 -0,76 0,333 0,74 

4 ali 5 -0,88 

Subjektivna–objektivna 1 ali 2 1,29 -1,552 0,122 

4 ali 5 1,67 

Sugestivna–nesugestivna 1 ali 2 -0,10 1,675 0,098 

4 ali 5 -0,55 

Podložna–dominantna 1 ali 2 0,79 -0,019 0,985 

4 ali 5 0,80 

Pasivna–aktivna 1 ali 2 2,00 -0,095 0,925 

4 ali 5 2,02 

Netekmovalna–tekmovalna 1 ali 2 0,95 2,642 0,010 

4 ali 5 0,12 

Orientirana na dom–orientirana v svet 1 ali 2 0,74 2,041 0,042 

4 ali 5 0,08 

Nesposobna pri delu–sposobna pri delu 1 ali 2 2,45 0,428 0,669 

4 ali 5 2,39 

Posredna–neposredna 1 ali 2 1,02 0,470 0,639 

4 ali 5 0,88 

Nesamozavestna–samozavestna 1 ali 2 1,89 0,557 0,578 

4 ali 5 1,78 

Neambiciozna–ambiciozna 1 ali 2 1,79 2,193 0,029 

4 ali 5 1,31 

 

Tradicionalno ženske lastnosti (neagresivnost, čustvenost, sugestivnost) so sicer nekoliko bolj 

prisotne pri anketirankah, ki počasneje napredujejo, vendar razlike med skupinama niso 

statistično značilne. Glede na statistično značilne razlike so sicer anketiranke, ki počasneje 

napredujejo, manj tekmovalne, manj orientirane v svet in manj ambiciozne kot anketiranke, ki 

hitreje napredujejo, vendar te lastnosti niso tradicionalno ženske. Povprečne ocene ženskih 

lastnosti glede na hitrost napredovanja so prikazane tudi na sliki 44. 
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Slika : Feminilne lastnosti glede na hitrost napredovanja 

Hipotezo (H4) ovržemo, saj na podlagi podatkov ne moremo trditi, da imajo anketiranke, ki 

počasneje napredujejo, bolj izrazite tradicionalno ženske lastnosti kot anketiranke, ki 

napredujejo hitreje.  

Vpliv drugih dejavnikov 

Na sliki 45 so prikazani drugi dejavniki, za katere smo v raziskavi ugotavljali, ali vplivajo na 

vertikalno napredovanje žensk v SV. Med drugimi dejavniki, ki smo jih našteli anketirankam, 

se jih je največ strinjalo, da na napredovanje žensk v SV vpliva manjša dostopnost vodstvenih 

dolžnosti (64 %) in pretežno opravljanje podpornih nalog (59 %). Več kot polovica anketirank 

pa meni, da na napredovanje žensk v SV ne vplivajo slabše voditeljske sposobnosti (70 %) in 

prenaporne delovne naloge (52 %). 
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Slika : Vpliv drugih dejavnikov na napredovanje žensk v SV 

Več kot polovica anketirank se strinja, da na napredovanje žensk v SV vpliva tudi manjše 

sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini in na operacijah kriznega odzivanja, 

poznejše vključevanje žensk v vojsko ter manj vojaških izkušenj, ki bi jim v primerjavi z 

moškimi omogočale hitrejše napredovanje. 46 % anketirank se ne strinja, da na napredovanje 

žensk v SV vpliva slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu. 

Razlike v strinjanju med anketirankami, ki hitreje napredujejo, in tistimi, ki napredujejo 

počasneje, smo primerjali tudi za »druge dejavnike«. Statistično pomembne razlike med 

anketirankami glede na hitrost napredovanja so se pojavile le pri strinjanju z manjšimi 

možnostmi za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje ter trajanjem zaposlitve v SV. V 

obeh primerih so se z vplivom tega dejavnika na napredovanje žensk v SV bolj strinjale tiste 

anketiranke, ki hitreje napredujejo (priloga 5). 
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6.2.4 Zadovoljstvo žensk v SV 

Največ anketirank je zadovoljnih z vojaškim poklicem (75 %), z delovnim časom (71 %) in 

delovnim okoljem (71 %). Z možnostmi za strokovno usposabljanje in izobraževanje, 

možnostmi napredovanja in s prejemki pa je zadovoljna manj kot polovica anketirank (slika 

46). 

 

Slika : Zadovoljstvo anketirank 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v zadovoljstvu žensk v SV glede na hitrost 

napredovanja. Uporabili smo t-test, ki je pokazal, da statistično značilne razlike obstajajo le v 

zadovoljstvu z možnostmi napredovanja in s prejemki. Z možnostmi napredovanja in s 

prejemki so bolj zadovoljne anketiranke, ki počasneje napredujejo (preglednica 27). 
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Preglednica :  Zadovoljstvo glede na hitrost napredovanja 

Zadovoljstvo 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Z vojaškim poklicem. 1 ali 2 5,32 -0,442 0,659 

4 ali 5 5,43 

Z možnostmi napredovanja. 1 ali 2 3,50 -2,815 0,006 

4 ali 5 4,24 

Z dosedanjim osebnim razvojem. 1 ali 2 4,76 -1,260 0,209 

4 ali 5 5,10 

Z delovnim časom. 1 ali 2 5,14 -1,069 0,286 

4 ali 5 5,41 

Z možnostmi za strokovno usposabljanje 
in izobraževanje. 

1 ali 2 4,11 -1,652 0,100 

4 ali 5 4,57 

S prejemki. 1 ali 2 3,51 -2,191 0,029 

4 ali 5 4,12 

Z zahtevnostjo dela, ki ga opravljam. 1 ali 2 5,01 -0,546 0,585 

4 ali 5 5,14 

Z dolžnostjo (delovnim mestom), ki ga 
opravljam. 

1 ali 2 5,05 -0,595 0,552 

4 ali 5 5,20 

Z delovnim okoljem. 1 ali 2 5,12 0,072 0,943 

4 ali 5 5,10 

Ker lahko usklajujem družinske in 
delovne obveznosti. 

1 ali 2 4,85 -1,165 0,245 

4 ali 5 5,18 

 

Anketiranke, ki so na vodstveni dolžnosti, so v povprečju v celoti bolj zadovoljne z 

zaposlitvijo v SV kot anketiranke, ki ne opravljajo vodstvene dolžnosti. Ali so razlike 

statistično značilne, smo preverili s pomočjo t-testa. Izkazalo se je, da so pomembne razlike le 

v povprečnem zadovoljstvu z vojaškim poklicem, z možnostmi napredovanja, z dosedanjim 

osebnim razvojem, z možnostjo strokovnega usposabljanja in izobraževanja ter s prejemki. Z 

vsemi naštetimi trditvami so bolj zadovoljne anketiranke na vodstvenih dolžnostih. Največja 

razlika v zadovoljstvu je z možnostmi napredovanja, kjer so anketiranke na vodstveni 

dolžnosti zadovoljstvo v povprečju ocenile z oceno 4,44, anketiranke, ki niso na vodstveni 

dolžnosti, pa z oceno 3,52 (preglednica 28). 
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Preglednica :  Razlike v zadovoljstvu glede na dolžnost 

Zadovoljstvo Delovno mesto Povprečje 
Vrednost 

t-testa 
Statistična 
značilnost 

Z vojaškim poklicem. Vodstvena dolžnost 5,82 3,174 0,002 

Ni na vodstveni dolžnosti 5,24 

Z možnostmi napredovanja. Vodstvena dolžnost 4,44 3,44 0,001 

Ni na vodstveni dolžnosti 3,52 

Z dosedanjim osebnim 
razvojem. 

Vodstvena dolžnost 5,35 2,319 0,021 

Ni na vodstveni dolžnosti 4,78 

Z delovnim časom. Vodstvena dolžnost 5,35 0,929 0,354 

Ni na vodstveni dolžnosti 5,13 

Z možnostmi za strokovno 
usposabljanje in 
izobraževanje. 

Vodstvena dolžnost 4,86 3,048 0,002 

Ni na vodstveni dolžnosti 4,08 

S prejemki. Vodstvena dolžnost 4,30 3,135 0,002 

Ni na vodstveni dolžnosti 3,52 

Z zahtevnostjo dela, ki ga 
opravljam. 

Vodstvena dolžnost 5,30 1,365 0,173 

Ni na vodstveni dolžnosti 4,99 

Z dolžnostjo (delovnim 
mestom), ki jo opravljam. 

Vodstvena dolžnost 5,28 0,944 0,346 

Ni na vodstveni dolžnosti 5,06 

Z delovnim okoljem. Vodstvena dolžnost 5,44 1,338 0,182 

Ni na vodstveni dolžnosti 5,13 

Ker lahko usklajujem 
družinske in delovne 
obveznosti. 

Vodstvena dolžnost 5,23 1,273 0,204 

Ni na vodstveni dolžnosti 4,90 

 

Anketiranke, ki imajo službeno oceno odlično (5), so v povprečju bolj zadovoljne s svojo 

zaposlitvijo v SV kot anketiranke z nižjimi službenimi ocenami. Da bi preverili, ali so razlike 

med anketirankami statistično značilne, smo opravili t-test. Ugotovili smo, da se pomembne 

razlike pojavijo v strinjanju z možnostmi napredovanja, z dosedanjim osebnim razvojem, 

delovnim časom, z možnostmi za strokovno usposabljanje, s prejemki in delovnim okoljem. 

Največje razlike se pojavljajo v zadovoljstvu z možnostmi napredovanja, kjer so anketiranke s 

službeno oceno odlično (5) svoje zadovoljstvo v povprečju ocenile z oceno 4,06, anketiranke 

z nižjimi službenimi ocenami pa z oceno 3,41 (slika 47). 
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Slika : Zadovoljstvo glede na službeno oceno (ocena odlično v primerjavi z ostalimi 

ocenami) 

6.2.5 Faktorska analiza dejavnikov, ki vplivajo na napredovanje žensk v SV 

Za spremenljivke, ki so se nanašale na vpliv dejavnikov na napredovanje žensk v SV, smo 

uporabili metodo glavnih faktorjev/osi in pravokotno rotacijo (varimax).  

Primernost modela smo preverjali s KMO (Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) in Bartlettovim preizkusom. KMO nam pove moč povezave med 

spremenljivkami, njegova vrednost pa mora biti večja ali enaka 0,05. Bartlettov preizkus pa 

mora biti statistično značilen (α<0,05), kar pomeni, da korelacijska matrika ni enotska. Oba 

pogoja sta izpolnjena, torej lahko uporabimo faktorsko analizo (preglednica 29). 

Preglednica :  KMO in Bartlettov preizkus 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,888 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9739,566 

df 666 

Sig. 0,000 

 

Lastne vrednosti so bile večje od 1 pri 7 faktorjih, ki so pojasnili 64,4 % skupne variance 

(priloga 6 ‒ Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance). 
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Upoštevali smo le faktorske uteži, ki so bile večje od 0,4. Če je imela posamezna 

spremenljivka utež večjo od 0,4 na več faktorjih, smo jo pripisali tistemu faktorju, na katerem 

je imela najvišjo utež. Tako so se spremenljivke razporedile na šest faktorjev, sedmi faktor pa 

je ostal prazen. Zato smo se odločili, da ga izločimo in tako skupno pojasnimo 61,1 % 

variance (priloga 7 ‒ Tabela uteži po rotaciji). 

Tudi iz kolenskega diagrama je razvidno, da je šest faktorjev dovolj za definiranje vseh 

spremenljivk (slika 48). 

 

Slika : Kolenski diagram 

Prvi faktor smo poimenovali družina. Ta faktor vsebuje osem spremenljivk, in sicer tiste, ki 

smo jih že v anketnem vprašalniku poimenovali vpliv družine:  

 zakonski stan, 

 pomembna vloga žensk v družini, 

 manjša podpora družinskega partnerja, 

 manjša podpora ostalih družinskih članov, 

 osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino, 

 večja vloga žensk pri skrbi za starše, 

 usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, 

 preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo.  
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Drugi faktor smo poimenovali vloga žensk v SV. V ta faktor je vključen del spremenljivk, ki 

smo jih v anketnem vprašalniku uvrstili v kategorijo »drugi dejavniki«. Vključene so 

spremenljivke:  

 diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola, 

 pretežno opravljanje podpornih nalog, 

 poznejše vključevanje žensk v vojsko, 

 manj vojaških izkušenj, 

 manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti, 

 manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam, 

 manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja, 

 manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini, 

 manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, 

 trajanje zaposlitve v SV. 

Tretji faktor smo poimenovali materinstvo. Vključuje tiste spremenljivke, ki so bile že v 

anketnem vprašalniku uvrščene pod materinstvo: 

 preobremenjenost žensk z materinsko vlogo, 

 status, ki ga imajo matere samohranilke,  

 število otrok, za katere ženske skrbijo,  

 osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok, 

 odsotnost zaradi nosečnosti, 

 odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 

materinstva, 

 odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva v obdobju do otrokove 

starosti 3 oziroma 6 let,  

 odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška).  

Četrti faktor lahko poimenujemo formalni pogoji, saj prav tako vsebuje spremenljivke, ki smo 

jih pod formalne pogoje uvrstili v anketnem vprašalniku: 

 službena ocena,  

 dosežena stopnja splošne izobrazbe, 

 vojaško-strokovna izobrazba,  

 strokovno opravljanje dela,  

 čas opravljanja posamezne dolžnosti.  

Peti faktor imenujemo osebnostne značilnosti. Tudi v ta faktor so vključene tiste 

spremenljivke, ki so bile že v anketnem vprašalniku: 

 fizične značilnosti žensk,  

 biološke značilnosti žensk,  

 psihične značilnosti žensk. 
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Zadnji, šesti, faktor pa smo poimenovali ovire žensk. Gre za drugi del spremenljivk, ki smo 

jih v anketnem vprašalniku uvrstili med »druge dejavnike« (večina jih je uvrščena v drugi 

faktor): 

 slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu, 

 prenaporne delovne naloge, 

 slabše voditeljske sposobnosti. 

S faktorsko analizo smo torej ugotovili, da smo posamezne spremenljivke že prvotno dobro 

opredelili oziroma pripisali ustreznim vsebinskim sklopom, le »druge dejavnike« bi lahko bolj 

natančno vsebinsko poimenovali.  

Tudi za spremenljivke, ki so se nanašale na zadovoljstvo anketirank, smo uporabili metodo 

glavnih faktorjev oziroma osi in pravokotno rotacijo (varimax).  

Spremenljivke so primerne za faktorsko analizo, saj je vrednost KMO večja od 0,05, vrednost 

Bartlettovega preizkusa pa statistično značilna (α<0,05) (preglednica 30). 

Preglednica :  KMO in Bartlettov preizkus 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1321,511 

df 45 

Sig. 0,000 

 

Lastne vrednosti so večje od 1 pri dveh faktorjih, ki skupaj pojasnita 49,59 % variance 

(preglednica 31). 



101 

Preglednica :  Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

 

 

Zanimale so nas le faktorske uteži večje od 0,4. Če je imela posamezna spremenljivka utež 

večjo od 0,4 na več faktorjih, smo jo pripisali faktorju, na katerem je bila utež višja 

(preglednica 32). 

Preglednica :  Tabela uteži po rotaciji 

Rotated Factor Matrixa 
Factor 

1 2 

V38 z vojaškim poklicem. 0,522  

V39 z možnostmi napredovanja.  0,707 

V40 z dosedanjim osebnim razvojem. 0,506 0,459 

V41 z delovnim časom.  0,421 

V42 z možnostmi za strokovno usposabljanje in izobraževanje.  0,808 

V43 s prejemki.  0,596 

V44 z zahtevnostjo dela, ki ga opravljam. 0,637  

V45 z dolžnostjo (delovnim mestom), ki jo opravljam. 0,710  

V46 z delovnim okoljem. 0,752  

V47 ker lahko usklajujem družinske in delovne obveznosti. 0,590  

 

Glede na kolenski diagram bi lahko uporabili tudi samo en faktor, vendar bi tako pojasnili 

premalo skupne variance (42,56 %) (slika 49). 
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Slika : Kolenski diagram 

Prvi faktor bi lahko poimenovali zadovoljstvo z delovnim mestom. V ta faktor je vključeno 

zadovoljstvo: 

 z vojaškim poklicem, 

 z dosedanjim osebnim razvojem, 

 z zahtevnostjo dela, ki ga opravljam, 

 z dolžnostjo (delovnim mestom), ki jo opravljam, 

 z delovnim okoljem, 

 ker lahko usklajujem družinske in delovne obveznosti. 

Drugi faktor pa bi lahko imenovali zadovoljstvo z delodajalcem in vsebuje spremenljivke, ki 

govorijo o zadovoljstvu: 

 z možnostmi napredovanja, 

 z delovnim časom, 

 z možnostmi za strokovno usposabljanje in izobraževanje, 

 s prejemki.  

6.2.6 Diskriminantna analiza  

Z diskriminantno analizo bomo skušali ugotoviti, ali obstajajo razlike v strinjanju s trditvami 

o napredovanju žensk v SV med anketirankami glede na hitrost napredovanja. Izkazalo se je, 
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da so med tistimi, ki hitreje, in tistimi, ki počasneje napredujejo, razlike statistično značilne le 

pri štirih spremenljivkah: fizične značilnosti žensk, biološke značilnosti žensk, manjše 

možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje ter trajanje zaposlitve v SV. Z 

vsemi navedenimi trditvami se bolj strinjajo anketiranke, ki hitreje napredujejo. Pri ostalih 

trditvah ne moremo trditi, da se anketiranke razlikujejo v strinjanju glede na dejansko hitrost 

napredovanja (priloga 8 ‒ Test enakosti povprečnih vrednosti). 

Ker imamo samo dve skupini, imamo samo eno diskriminantno funkcijo, ki pojasni 100 % 

razlik med skupinama. Koeficient kanonične korelacije nam pove, kakšna je moč povezave 

med diskriminantno funkcijo in skupinama. V našem primeru je njegova vrednost 0,437 

(preglednica 33). 

Preglednica :  Lastne vrednosti 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

  1 0,235 100,0 100,0 0,437 

 

Wilksova lambda lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. Če je vrednost blizu 1, aritmetične 

sredine diskriminantnih vrednosti med skupinama niso statistično značilne. V našem primeru 

Wilksova lambda zavzame vrednost 0,809, torej blizu 1. Preverimo še statistično značilnost 

χ2, ki je večja od 0,05, torej ne moremo trditi, da obstajajo razlike med skupinama 

(preglednica 34). 

Preglednica :  Wilksova lambda 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

  1 0,809 44,496 37 0,185 

 

Kljub temu, da smo z Wilksovo lambdo ugotovili, da diskriminantne vrednosti niso statistično 

značilne, pa smo vseeno preverili še strukturne uteži za tiste spremenljivke, ki vplivajo na 

statistično značilne razlike. Največji vpliv ima trajanje zaposlitve, sledijo manjše možnosti za 

vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, biološke značilnosti žensk, najmanjši vpliv na 

razlikovanje skupin pa imajo fizične značilnosti žensk (priloga 9 ‒ Strukturne vrednosti 

uteži). 

 

Bistveni dejavniki, ki vplivajo na razlike v hitrosti napredovanja, so: 

 trajanje zaposlitve,  

 možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, 
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 biološke značilnosti žensk ter 

 fizične značilnosti žensk. 

Za nadaljnjo analizo smo uporabljene spremenljivke združili v skupine, kot smo jih dobili s 

faktorsko analizo. Nove spremenljivke so formalni pogoji, družina, materinstvo, osebnostne 

značilnosti, vloga žensk v SV in ovire žensk in so izračunane kot povprečje spremenljivk, ki 

merijo posamezen dejavnik. Z novimi spremenljivkami smo poskušali ponovno narediti 

diskriminantno analizo, vendar tudi v tem primeru Wilksova lambda oziroma χ2 ni bil 

statistično značilen, torej med skupinama ne obstajajo značilne razlike v strinjanju.  

Zanimalo nas je, katere spremenljivke vplivajo na razlikovanje med anketirankami glede na 

dolžnost; ali je anketiranka na vodstveni ali nevodstveni dolžnosti. Statistično značilne razlike 

obstajajo pri devetih spremenljivkah. Anketiranke, ki so na vodstveni dolžnosti, se bolj 

strinjajo s trditvami, da na napredovanje žensk v SV vpliva službena ocena, strokovno 

opravljanje dela in usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Anketiranke, ki niso na 

vodstveni dolžnosti, pa se bolj strinjajo, da na napredovanje žensk vpliva manjša zahtevnost 

dela, ki je dodeljena ženskam, manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in 

usposabljanje, trajanje zaposlitve v SV, slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu, 

prenaporne delovne naloge in slabše voditeljske sposobnosti (priloga 10 ‒ Test enakosti 

povprečnih vrednosti). 

Lastna vrednost znaša 0,258, kanonični korelacijski koeficient pa 0,453 (preglednica 35).  

Preglednica :  Lastne vrednosti 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

  1 0,258 100,0 100,0 0,453 

 

Vrednost χ2-preizkusa je statistično značilna, torej lahko trdimo, da so razlike med skupinama 

glede na dolžnost statistično značilne (preglednica 36). 

Preglednica :  Wilksova lambda 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

  1 0,795 70,082 37 0,001 

 

Glede na strukturne vrednosti uteži vidimo, da ima med vsemi statistično značilnimi 

spremenljivkami največji vpliv spremenljivka »prenaporne delovne naloge«, najmanjši pa 

»trajanje zaposlitve v SV« (priloga 11 ‒ Strukturne vrednosti uteži).  
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Lastnosti, ki vplivajo na razlikovanje med anketirankami glede na dolžnost (vodstveno ali 

nevodstveno oziroma strokovno dolžnost), so: 

 prenaporne delovne naloge, 

 slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu, 

 slabše voditeljske sposobnosti, 

 usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, 

 strokovno opravljanje dela, 

 manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam, 

 službena ocena, 

 manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje ter 

 trajanje zaposlitve v SV. 

Diskriminantno analizo smo opravili še na novih spremenljivkah, ki smo jih izračunali na 

podlagi faktorske analize. Wilksova lambda oziroma χ2 je statistično značilna, razlike se 

kažejo pri spremenljivkah formalni pogoji in ovire žensk (preglednica 37). Glede na 

strukturno matriko ima največji vpliv spremenljivka ovire žensk (preglednica 38). 

Preglednica :  Test enakosti povprečnih vrednosti 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Formalni pogoji 0,984 5,160 1 324 0,024 

Družina 0,998 0,594 1 324 0,441 

Materinstvo 0,996 1,431 1 324 0,232 

Osebnostne značilnosti 0,998 0,533 1 324 0,466 

Vloga žensk  0,989 3,623 1 324 0,058 

Ovire žensk 0,949 17,449 1 324 0,000 

Preglednica :  Strukturne vrednosti uteži 

Structure Matrix 
Function 

1 

Ovire žensk -0,782 

Formalni pogoji 0,425 

Vloga žensk -0,356 

Materinstvo 0,224 

Družina 0,144 

Osebnostne značilnosti 0,137 

 

Z diskriminantno analizo v nadaljevanju smo primerjali tudi anketiranke glede na status 

vojaške osebe. V prvo skupino smo uvrstili častnice, podčastnice in vojakinje, v drugo 

skupino pa anketiranke na dolžnostih VVU in NVU. Statistično značilne razlike med 

skupinama se pojavijo v strinjanju z vplivom vojaške strokovne izobrazbe, statusom, ki ga 
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imajo matere samohranilke, odsotnostjo zaradi nosečnosti, odsotnostjo zaradi koriščenja 

porodniškega dopusta ter odsotnostjo zaradi negovanja otrok. Anketiranke, ki imajo status 

častnice, podčastnice ali vojakinje, se bolj strinjajo, da na napredovanje žensk v SV vpliva 

status, ki ga imajo matere samohranilke, odsotnost zaradi nosečnosti, odsotnost zaradi 

koriščenja porodniškega dopusta in odsotnost zaradi negovanja otrok. Anketiranke, ki 

opravljajo dolžnosti VVU ali NVU, pa se bolj strinjajo, da na napredovanje žensk v SV vpliva 

vojaškostrokovna izobrazba (priloga 12 ‒ Test enakosti povprečnih vrednosti). 

Lastna vrednost je 0,147, kanonični koeficient korelacije pa 0,358 (preglednica 39). 

Preglednica :  Lastne vrednosti 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

  1 0,147 100,0 100,0 0,358 

 

Wilksova lambda ima vrednost 0,872, torej blizu 1, kar pomeni, da aritmetične sredine 

diskriminantnih vrednosti med skupinama ne bodo statistično značilne. Tudi χ2 ni statistično 

značilen, torej ne moremo trditi, da obstajajo razlike med obema skupinama (preglednica 40). 

Preglednica :  Wilksova lambda 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

  1 0,872 41,930 37 0,266 

 

Kljub temu, da model ni statistično značilen, pa smo preverili še, katera od statistično 

značilnih spremenljivk ima najvišjo strukturno utež. Največji vpliv na razlikovanje med 

skupinama ima spremenljivka »vojaškostrokovna izobrazba«, najmanjši pa »odsotnost zaradi 

koriščenja porodniškega dopusta« (priloga 13 ‒ Strukturne vrednosti uteži). 

Anketiranke se glede na status vojaške osebe (častnice, podčastnice, vojakinje v primerjavi z 

vojaškimi uslužbenkami) ločijo predvsem po:  

 vojaškostrokovni izobrazbi, 

 statusu, ki ga imajo matere samohranilke, 

 odsotnosti zaradi negovanja otrok (bolniška), 

 odsotnosti zaradi nosečnosti ter 

 odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 

materinstva. 

Naredili smo še diskriminantno analizo na novih spremenljivkah, ki smo jih izračunali s 

faktorsko analizo. V tem primeru je bila Wilksova lambda oziroma χ2 statistično značilna. 
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Razlike med skupinama so statistično značilne pri spremenljivkah formalni pogoji in 

materinstvo (preglednica 41). 

Preglednica :  Test enakosti povprečnih vrednosti 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Formalni pogoji 0,986 4,531 1 324 0,034 

Družina 1,000 0,000 1 324 0,985 

Materinstvo 0,983 5,497 1 324 0,020 

Osebnostne značilnosti 0,999 0,256 1 324 0,613 

Vloga žensk 0,993 2,312 1 324 0,129 

Ovire žensk 1,000 0,026 1 324 0,871 

 

Strukturne uteži so večje pri spremenljivki materinstvo, torej ima strinjanje z vplivom 

materinstva na napredovanje žensk v SV večji vpliv na razlikovanje med skupinama 

(preglednica 42). 

Preglednica :  Strukturne vrednosti uteži 

Structure Matrix 
Function 

1 

Materinstvo -0,601 

Formalni pogoji 0,545 

Vloga žensk -0,390 

Osebnostne značilnosti -0,130 

Ovire žensk 0,042 

Družina 0,005 

 

6.3 Zaključki analize raziskave 

V raziskavi smo želeli proučiti mnenje žensk, zaposlenih v Slovenski vojski, o dejavnikih, ki 

vplivajo na njihovo vertikalno napredovanje; osredotočili smo se predvsem na tiste, ki so 

povezani s spolom. Proučevali smo tudi razlike med anketirankami glede na njihov status ter 

ugotavljali osebnostne lastnosti žensk v Slovenski vojski. S tem namenom smo izvedli 

kvantitativno raziskavo na področju poklicne vloge žensk v dominantno moški kulturi, ki še 

ni raziskana na celotni ženski populaciji vojaških oseb v Slovenski vojski.  

Na podlagi sociodemografske slike ugotavljamo, da je največ anketirank (44 %) starih od 31 

do 40 let, vojakinj (45 %) z dokončano poklicno oziroma srednješolsko izobrazbo. 71 % 

anketirank je poročenih oziroma v izvenzakonski skupnosti. Prevladujejo ženske brez otrok 
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(35 %). Anketiranke so v Slovenski vojski v povprečju zaposlene od 6 do 10 let (42 %). 

Vodstveno dolžnost opravlja 17 % anketirank.  

V raziskavi smo oblikovali novo spremenljivko, in sicer hitrost napredovanja, pri čemer smo 

anketiranke razporedili v skupine glede na status (častnica, podčastnica, vojakinja, vojaška 

uslužbenka), osebni čin ter skupno število let na dolžnostih v istem statusu. Glede na 

oblikovane kriterije petstopenjske lestvice napredovanja 27 % anketirank napreduje 

nadpovprečno hitro, 29 % jih napreduje hitro ali povprečno, počasno napreduje 9 % 

anketirank, podpovprečno pa 6 %. 

Med anketirankami obstajajo statistično značilne razlike v trajanju zaposlitve, in sicer je 

največ častnic (43 %) v Slovenski vojski zaposlenih 16 let in več v primerjavi z 

anketirankami na vojaških dolžnostih, ki so v povprečju zaposlene do 10 let (96 %). 

Prav tako obstajajo statistično značilne razlike med anketirankami, ki opravljajo vodstvene 

dolžnosti. Vodstvene dolžnosti opravlja 65 % anketiranih častnic. Statistično pomembne 

razlike so tudi pri službenih ocenah. Največji delež tistih, ki so bile ocenjene z oceno odlično, 

je med častnicami (67 %), najmanjši pa je med anketirankami na vojaških dolžnostih (30 %). 

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med anketirankami 

glede na hitrost napredovanja. Največji delež anketirank, ki napredujejo nadpovprečno, je 

med tistimi anketirankami, ki so brez otrok (40 %) oziroma z enim otrokom (25 %).  Največji 

delež tistih, ki napredujejo počasno, je med anketirankami z dvema otrokoma (15 %). Glede 

na maritalni status 49 % anketirank, ki so samske, napreduje nadpovprečno, 22 % pa hitro. 

Obstajajo torej pomembne razlike v povprečni hitrosti napredovanja med anketirankami, ki so 

samske, in ostalimi anketirankami, saj je delež samskih, ki napredujejo nadpovprečno ali 

hitro, kar 71 %. 

Preko hipotez smo dokazali, da ima materinstvo sorazmeren vpliv na vertikalno 

napredovanje, saj ženske brez otrok napredujejo nekoliko hitreje. Poleg tega pa se več kot 

polovica anketirank strinja z vsemi trditvami o vplivu materinstva na vertikalno napredovanje 

žensk v SV. V raziskavi smo tudi potrdili vpliv fizičnih, bioloških in psihičnih značilnosti 

žensk na vertikalno napredovanje. Na podlagi podatkov nismo uspeli potrditi, da družinske 

obveznosti in tradicionalne feminilne lastnosti žensk vplivajo na vertikalno napredovanje. 

S pomočjo faktorske analize smo potrdili korektnost predpostavljenih konstruktov, kot so 

formalni pogoji, družina, materinstvo in osebnostne značilnosti. Drugi dejavniki razpadejo na 

dva faktorja, ki jih poimenujemo kot vloga žensk v Slovenski vojski in ovire žensk. Dejavnik 

zadovoljstvo smo s pomočjo analize oblikovali v dveh faktorjih, in sicer kot zadovoljstvo z 

delovnim mestom in zadovoljstvo z delodajalcem.  
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7 SKLEP 

Vojaški poklic je bil skozi celotno zgodovino moški poklic, zato stereotipe, mnenja, 

predsodke o vključevanju žensk v vojsko lahko zasledimo še danes. Kljub temu pa vedno 

večja vključenost žensk v oborožene sile pomeni korak naprej k spreminjanju tradicionalne 

miselnosti in vzorcev iz preteklosti. V Slovenski vojski ženske nikoli ne bodo predstavljale 

večine, vendar je glede na to, da ženske predstavljajo več kot polovico človeštva, prav, da so 

zastopane v vseh poklicih oziroma da imajo možnost pokazati svoje sposobnosti in prevzeti 

tudi višje dolžnosti v tradicionalno moških poklicih.  

Ženske so na mnogih delovnih mestih bolj obremenjene, saj se posebno v moškem okolju 

srečujejo z diskriminacijo ter stereotipi. Ženske morajo pogosto doseči več kot moški za 

enako priznanje. Za priznanje svojega dela se morajo z delom, sposobnostmi, vztrajnostjo in 

lastnostmi dokazovati, da so primerne za opravljanje vojaškega poklica.Zaradi prizadevanja 

po enakopravnosti do moških prevzemajo moške vzorce obnašanja, govorjenja, oblačenja, 

razmišljanja, da bi s tem prikrile svojo ženskost ter spol in bi se čim manj razlikovale od 

moških.  

Ženske kot matere se lahko osredotočijo na polno materinstvo kot tradicijo in se v celoti 

posvetijo otrokom in družini ali izberejo netradicionalno pot in se osredotočijo samo na 

delovno kariero. Za večino žensk je najsprejemljivejša vmesna pot med materinstvom in 

kariero. Če se odločijo za kombinacijo materinstva in družine, imajo pogosto delovno-

družinske konflikte, saj morajo mnogokrat izbirati med dvema soodvisnima sistemoma. 

V raziskavi smo proučevali prevladujoče mnenje žensk, zaposlenih v Slovenski vojski, o 

dejavnikih, ki vplivajo na njihovo vertikalno napredovanje. Pri tem smo se usmerili predvsem 

na vpliv naslednjih dejavnikov: formalni pogoji vertikalnega napredovanja, družina in 

gospodinjstvo, materinstvo, družinske obveznosti, osebnostne značilnosti žensk ter feminilne 

lastnosti žensk. Proučevali smo tudi zadovoljstvo žensk, zaposlenih v Slovenski vojski, ter 

druge dejavnike, ki poleg formalnih pogojev vplivajo na vertikalno napredovanje.  

Več kot polovica anketirank se strinja z vplivom formalnih pogojev na napredovanje žensk v 

Slovenski vojski. Kar 73 % anketirank je mnenja, da izmed formalnih pogojev na 

napredovanje najbolj vpliva službena ocena. Kriteriji uspešnosti, ki so opredeljeni s službeno 

oceno, so enotni za vse vojaške osebe. Od vseh vojaških oseb v Slovenski vojski se skladno s 

kriteriji službenega ocenjevanja zahteva strokovnost, samostojnost, natančnost, zanesljivost, 

organiziranost, sposobnost komuniciranja, odgovornost ter vztrajnost. Navedene lastnosti so 

ženskam večinoma prirojene in so jih morale izkazovati tudi pri opravljanju njihove primarne 

vloge. Pri delu se v vojski zahteva tudi vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje ter 

urjenje v streljanju, visoka fizična in psihična pripravljenost, uniformiranost. In prav to so 

značilnosti, po katerih se vojaški poklic loči od drugih poklicev, ki so tradicionalno bolj 

ženski. 
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S preverjanjem hipoteze nam je uspelo dokazati, da ima materinstvo sorazmeren vpliv na 

vertikalno napredovanje, saj se več kot polovica anketirank strinja z vsemi navedenimi 

trditvami, ki se nanašajo na vpliv materinstva. Največ se jih strinja z vplivom odsotnosti 

zaradi koriščenja porodniškega dopusta (71 %) ter odsotnosti zaradi uveljavljanja pravic, ki 

izhajajo iz materinstva (69 %), ter odsotnosti zaradi negovanja otrok (69 %). Anketiranke, ki 

hitreje napredujejo, imajo v povprečju manj otrok kot tiste, ki napredujejo počasneje.  

Koriščenje pravic, ki izhajajo iz materinstva, sicer prinaša določene ugodnosti, ki jih lahko 

matere koristijo, po drugi strani pa ima materinstvo pomemben vpliv na napredovanje žensk v 

Slovenski vojski, saj se obdobje, ki je namenjeno za materinstvo med 20. in 30. letom starosti, 

prekriva z obdobjem, ko si ženska želi poleg družine ustvariti tudi kariero.  

V Slovenski vojski je več kot polovica (51,86 %) žensk brez otrok, 26,52 % žensk ima samo 

enega otroka. Med ženskami brez otrok je največ vojakinj, ki so starostno najmlajše, iz česar 

lahko sklepamo, da postavljajo zaposlitev kot vrednoto na prvo mesto, torej pred družino. 

Prav tako si napredovanja in kariere vsekakor bolj želijo ambiciozne ženske na vodstvenih 

položajih, kar potrjuje visok odstotek (53,91 %) žensk častnic, ki so brez otrok. 

Na podlagi raziskave nismo uspeli potrditi vpliva družine in družinskih obveznosti. 

Anketiranke menijo, da na vertikalno napredovanje vpliva le usklajevanje delovnih in 

družinskih obveznosti. Pri usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti se pripadnice 

Slovenske vojske srečujejo z delovno-družinskimi konflikti, saj so vojaške organizacije 

pohlepne institucije, ki od pripadnikov pričakujejo popolno (profesionalno) vojaško vlogo, ki 

ni primerljiva z materinsko oziroma družinsko vlogo.  

Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da se vloga žensk, ki je izhajala iz zgodovine (ko so 

bili moški lovci, ženske pa so skrbele za dom in družino ter vzgojo otrok), v današnjem času 

spreminja. Z uvajanjem novega očetovstva so se moški priučili opravljanja gospodinjskih del 

ter obveznosti, ki jih prinaša družina. Vendar pa se navkljub spremenjenim vlogam v družini 

od žensk še vedno pričakuje, da bodo poleg rednega dela večino časa in energije posvetile 

skrbi za otroke in družino, saj imajo še vedno osrednjo vlogo v večini družin. 

V slovenski družbi še vedno prevladuje tradicionalni vzorec delitve del glede na spol, čeprav 

se že spreminjajo pogledi na vključenost moških v obveznosti, ki jih prinaša družina, s ciljem 

enakomernejše porazdelitve družinskih obveznosti. 

S preverjanjem hipoteze smo uspeli potrditi vpliv fizičnih, bioloških in psihičnih osebnostnih 

značilnosti žensk na napredovanje, saj se z vplivom osebnostnih značilnosti strinja več kot 

polovica anketirank. Največ anketirank (62 %) se strinja z vplivom fizičnih značilnosti, več 

kot polovica anketirank (52 %) pa tudi z vplivom bioloških značilnosti žensk.  



111 

Fizične, biološke in psihične značilnosti imajo po mnenju žensk v Slovenski vojski 

pomemben vpliv na napredovanje, vendar pa jih ne omejujejo pri opravljanju vojaškega 

poklica. Biološke značilnosti žensk izstopajo zelo kratko obdobje v karieri žensk, predvsem v 

obdobju nosečnosti ter v času uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva. Ženske v 

Slovenski vojski vzdržujejo fizično pripravljenost, saj je eden izmed kriterijev pri službenem 

ocenjevanju. Zaradi narave dela pa se tudi v vojski zmanjšuje pomen fizične moči. Pri 

ženskah v Slovenski vojski izmed vseh psihičnih značilnosti najbolj izstopa manjša čustvena 

stabilnost.  

V raziskavi smo proučevali tudi vpliv tradicionalnih feminilnih lastnosti žensk, vendar vpliva 

nismo uspeli potrditi, saj anketiranke med vsemi navedenimi tradicionalnimi feminilnimi 

lastnostmi žensk sebe ocenjujejo le kot neagresivne, čustvene in sugestivne. Lastnosti, kot so 

neagresivnost, čustvenost in sugestivnost, so nekoliko bolj prisotne pri anketirankah, ki 

počasneje napredujejo. Anketiranke, ki počasneje napredujejo, so manj tekmovalne, manj 

orientirane v svet in manj ambiciozne kot anketiranke, ki hitreje napredujejo, vendar te 

lastnosti niso tradicionalno ženske. 

Tradicionalne osebnostne značilnosti žensk so nasprotne lastnostim, ki naj bi jih imele 

vojaške osebe. Vendar v današnjem času pojma feminilnost in maskulinost združujemo v 

pojem androginost, ki združuje tako moške kot ženske karakteristike. Na podlagi ugotovitev 

raziskave tudi ženske v Slovenski vojski vse bolj prevzemajo moške tradicionalne osebnostne 

lastnosti, čeprav so zaradi tega večkrat označene kot posebne oziroma drugačne.  

V okviru drugih dejavnikov se anketiranke najbolj strinjajo, da na napredovanje žensk v 

Slovenski vojski vpliva manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti (64 %) in pretežno 

opravljanje podpornih nalog (59 %). 

Zadovoljstvo je pomemben faktor, ki poleg vseh že navedenih dejavnikov vpliva na 

vertikalno napredovanje. Ženske, ki so zadovoljne z delom v Slovenski vojski oziroma z 

vojaškim poklicem, imajo večje možnosti za napredovanje. Ženske si v moškem kolektivu še 

bolj želijo priznanja za svoje delo, še posebno na vodstvenih položajih. Nezadovoljstvo v 

vojaškem poklicu je lahko največja ovira ambicijam. Večina anketirank v Slovenski vojski 

(75 %) je zadovoljna z vojaškim poklicem in z delovnim okoljem (71 %). Anketiranke, ki so 

na vodstveni dolžnosti, so v povprečju v celoti bolj zadovoljne z zaposlitvijo v Slovenski 

vojski kot anketiranke, ki ne opravljajo vodstvene dolžnosti. Prav tako je zadovoljstvo večje 

pri anketirankah, ki imajo odlično službeno oceno. 

Slovenska vojska se vedno bolj feminizira, kar dokazuje vedno večje število samozavestnih, 

odločnih žensk, ki zasedajo vodilne dolžnosti v Slovenski vojski, zato je nujno priznavanje 

enakovrednosti spolov tudi v vojaškem poklicu in ženskam v tradicionalno moškem poklicu 

odpirati možnosti poklicnega napredovanja. 
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Ženske moramo kljub temu, da smo v vojaški organizaciji v manjšini, ostati še vedno ženske 

in pokazati svojo ženstvenost. Kljub pravilom, ki veljajo za vse vojaške osebe v Slovenski 

vojski (način oblačenja, osebna urejenost), moramo biti tudi navzven podobne ženskam.  

Ženske imajo ustrezne osebnostne lastnosti, se dokazujejo s strokovnostjo, z znanjem in 

sposobnostmi ter izkazujejo ustrezno pripravljenost za poklicno delo v Slovenski vojski, zato 

je potrebno v prihodnje podpirati njihovo vključevanje v vojsko ter jim omogočiti dostop do 

vseh dolžnosti in najvišjih činov ter najuspešnejšim izmed njih omogočiti, da se z 

organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi dokažejo tudi na vodstvenih dolžnostih.  

Slovenska vojska naj bo odprt sistem za ženske, ki želijo opravljati vojaški poklic. Ženskam 

je potrebno pustiti odprto pot, da se izkažejo v moškem poklicu in jim dati priložnost za 

osebni razvoj. 

Raziskava je izvedena na podlagi anketnih vprašalnikov, ki predstavljajo subjektivne podatke 

o mnenjih in stališčih žensk v Slovenski vojski zato predlagam, da se raziskava za potrebe 

Slovenske vojske nadgradi s kvantitativno raziskavo z uporabo objektivnih podatkov. 

Raziskava bi odražala dejansko stanje glede poklicne vloge žensk v Slovenski vojski. 

Vojaška organizacija je glede na poslanstvo specifična od drugih organizacij, zato predlagam, 

da se izvede kvantitativno raziskavo na področju poklicne vloge žensk v drugih tradicionalno 

moških kolektivih oziroma organizacijah, kjer ženske predstavljajo manjšino, s čimer bi 

ugotavljali, ali se vojaški poklic razlikuje od drugih poklicev, ki jih večinoma opravljajo 

moški. 
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Priloga 1 

 

ZAHTEVANA STOPNJA SPLOŠNE IZOBRAZBE IN VOJAŠKOSTROKOVNEGA 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA  ZA ČASTNIKE, PODČASTNIKE IN 

VOJAKE 

Čin Status 
Zahtevana stopnja 
splošne izobrazbe 

Zahtevano vojaškostrokovno izobraževanje in 
usposabljanje (VSIU) 

voj. VOJ IV ali V Temeljno vojaškostrokovno usposabljanje 

Usposabljanje za VED 

pdes. VOJ V   

des. VOJ V Tečaj za desetnike 

ndes. VOJ V   

vod. PČ V Šola za podčastnike 

Osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in 
usposabljanje (OVSIU) 

vvod. PČ V   

švod. PČ V Štabni tečaj za PČ 

Dopolnilno vojaškostrokovno izobraževanje in 
usposabljanje (DVSIU) 

všvod. višji PČ VI Višji tečaj za PČ 

prap. višji PČ VI   

vprap. višji PČ VI Visoki tečaj za PČ 

šprap. visoki PČ VII/0   

všprap. visoki PČ VII/0   

por. nižji Č VII/0 Šola za častnike 

Tečaj za poveljnika voda 

npor. nižji Č VII/0   

st. nižji Č VII/0 Štabni tečaj 

maj. višji Č VII/0 Višji štabni tečaj 

Tečaj za poveljnika čete 

ppk. višji Č VII/0 Tečaj za poveljnika bataljona 

pk. višji Č VII/1 Generalštabni tečaj 

brig. višji Č VII/1   

gmaj. general VII/1   

gppk. general VII/1   

general general VII/1   
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Spoštovani! 

Sem častnica Slovenske vojske, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management 

v Kopru.  

V magistrski nalogi želim raziskati in proučiti dejavnike, ki vplivajo na poklicno delo žensk v 

Slovenski vojski.  

Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, kljub temu pa bom vesela vsakega vrnjenega in 

izpolnjenega vprašalnika. Osnovni demografski podatki, ki jih boste navedle, so namenjeni 

izključno analizi in primerjavam med različnimi skupinami. V raziskavi bodo predstavljeni le 

kot skupna statistika, tako da bo zagotovljena popolna anonimnost. Dobljene informacije 

bodo uporabljene izključno v raziskovalne namene. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem in vas prosim, da vrnete izpolnjen anketni 

vprašalnik v priloženi kuverti do 25. maja 2012. 

Tematika in izvedba ankete sta odobreni z dokumentom PDRIU, št. 603-10/2011-179 z dne 

20. 1. 2012. 

Anketni vprašalnik je posredovan vsem vojaškim osebam ženskega spola (civilne osebe so iz 

raziskave izključene). 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

Vesna Geržina 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

I. SPLOŠNI DEL 

Odgovore v splošnem delu označite s križcem. 

1. Starost  

□ do 30 □ od 31 do 40 □ od 41 do 50 □ 51 in več 

2. Dosežena stopnja splošne izobrazbe 

□ poklicna/srednješolska, 

□ višješolska,  

□ visokošolska, 

□ univerzitetna izobrazba/specialistična/magistrska (strokovna)  

□ magistrska (znanstvena)/doktorska 

3. Status (čin/razred) vojaške osebe 

□ bg. □ všprap. □ naddes. □ VVU XV. r.  □ VU VIII. r. □ VU II. r. 

□ pk. □ šprap.  □ des. □ VVU XIV. r. □ VU VII. r. □ VU I. r. 

□ ppk. □ vprap.  □ poddes. □ VVU XIII. r. □ VU VI. r.  

□ maj. □ prap.  □ voj.  □ VVU XII. r. □ VU V. r.  

□ st. □ všvod.    □ VVU XI. r. □ VU IV. r.  

□ npor. □ švod.   □ VVU X. r. □ VU III. r.  

□ por. □ vvod.   □ VVU IX. r.   

 □ vod.     

4. Skupno število let na vseh dolžnostih (izpolnite samo eno alinejo in sicer, če označite v točki 3 
podčastniški čin izpolnite v tej točki samo alinejo »skupno število let na vseh podčastniških 
dolžnostih«) 

□ častniških dolžnostih _________let 

□ podčastniških dolžnostih _________let 

□ vojaških dolžnostih _________let 

□ dolžnostih VVU od IX. do XV. raz. _________let 

□ dolžnostih NVU od III. do VIII. raz. _________let 

□ dolžnostih NVU I. in II. raz. _________let 

5. Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski  

□ do 5 let  □ od 6 do 10 let □ od 11 do 15 let 

□ od 16 do 20 let □ 21 let in več 
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6. Delovno mesto 

□ vodstvena dolžnost (poveljnica, načelnica sektorja/oddelka/odseka, vodja …) 

□ nisem na vodstveni dolžnosti (strokovna dolžnost) 

7. V letu 2011 sem bila ocenjena s službeno oceno 

□ odlično (5)  □ zelo dobro (4) □ dobro (3) 

□ zadovoljivo (2) □ negativno (1) □ nisem bila ocenjena 

8. Maritalni status 

□ samska/vdova □ poročena/izvenzakonska skupnost □ ločena 

9. Število otrok (vpišite število otrok) 

□ do 5 let _____ □ od 6–14 let _____ □ od 15–18 let  _____ 

□ nad 19 let  _____ □ brez otrok 

II. MNENJSKI DEL 

V nadaljevanju ankete izrazite stopnjo vašega strinjanja s posameznimi trditvami na 7-stopenjski 
lestvici. Pri vsaki trditvi obkrožite samo eno številko (od 1 do 7). Lestvica strinjanja je prikazana v 
spodnji tabeli: 

1 2 3 4 5 6 7 

sploh se ne 
strinjam 

večinoma se ne 

strinjam 
delno se ne 

strinjam 
niti da  
niti ne 

delno se 
strinjam 

večinoma se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 
 

Ali imate občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV vplivajo formalni pogoji 
napredovanja? 

1 Službena ocena. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Vojaškostrokovna izobrazba. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Strokovno opravljanje dela. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 1 2 3 4 5 6 7 
 

Ali imate občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV vpliva družina? 

6 Zakonski stan. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Pomembna vloga žensk v družini. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Manjša podpora družinskega parterja. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino (ostale 
družinske člane gospodinjstva). 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo. 1 2 3 4 5 6 7 
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Ali imate občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV vpliva materinstvo? 

14 Preobremenjenost žensk z materinsko vlogo. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Število otrok za katere ženske skrbijo. 1 2 3 4 5 6 7 

17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 1 2 3 4 5 6 7 

19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter 
drugih pravic, ki izhajajo iz materinstva. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz 
materinstva v obdobju do otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška). 1 2 3 4 5 6 7 
 

Ali imate občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV vplivajo navedene osebnostne 
značilnosti? 

22 Fizične značilnosti žensk. 1 2 3 4 5 6 7 

23 Biološke značilnosti žensk. 1 2 3 4 5 6 7 

24 Psihične značilnosti žensk. 1 2 3 4 5 6 7 
 

1 2 3 4 5 6 7 

sploh se ne 
strinjam 

večinoma se ne 

strinjam 
delno se ne 

strinjam 
niti da  
niti ne 

delno se 
strinjam 

večinoma se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 

Ali imate občutek, da na povišanje oziroma napredovanje žensk v SV vplivajo drugi dejavniki? 

25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola. 1 2 3 4 5 6 7 

26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 1 2 3 4 5 6 7 

27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 1 2 3 4 5 6 7 

28 Manj vojaških izkušenj. 1 2 3 4 5 6 7 

29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 1 2 3 4 5 6 7 

30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam. 1 2 3 4 5 6 7 

31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja. 1 2 3 4 5 6 7 

32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v 
tujini. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in 
usposabljanje. 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 1 2 3 4 5 6 7 

35 Slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu. 1 2 3 4 5 6 7 

36 Prenaporne delovne naloge. 1 2 3 4 5 6 7 

37 Slabše voditeljske sposobnosti. 1 2 3 4 5 6 7 
 



Priloga 3 

 

Zadovoljna sem:  

38 z vojaškim poklicem. 1 2 3 4 5 6 7 

39 z možnostmi napredovanja. 1 2 3 4 5 6 7 

40 z dosedanjim osebnim razvojem. 1 2 3 4 5 6 7 

41 z delovnim časom. 1 2 3 4 5 6 7 

42 z možnostmi za strokovno usposabljanje in izobraževanje. 1 2 3 4 5 6 7 

43 s prejemki. 1 2 3 4 5 6 7 

44 z zahtevnostjo dela, ki ga opravljam. 1 2 3 4 5 6 7 

45 z dolžnostjo (delovnim mestom), ki ga opravljam. 1 2 3 4 5 6 7 

46 z delovnim okoljem. 1 2 3 4 5 6 7 

47 ker lahko usklajujem družinske in delovne obveznosti. 1 2 3 4 5 6 7 
 

Prosim, da pri posameznem paru pridevnikov obkrožite le eno številko, ki vas najbolje opisuje.  

Primer: Če za sebe menite, da ste zelo organizirana, boste obkrožila številko 3, ki je najbližje 
pridevniku organizirana. 

neorganizirana -3 -2 -1 0 1 2 3 organizirana 
 

V resnici sem: 

neagresivna -3 -2 -1 0 1 2 3 agresivna 

odvisna -3 -2 -1 0 1 2 3 neodvisna 

čustvena -3 -2 -1 0 1 2 3 nečustvena 

subjektivna -3 -2 -1 0 1 2 3 objektivna 

sugestivna -3 -2 -1 0 1 2 3 nesugestivna 

podložna -3 -2 -1 0 1 2 3 dominantna 

pasivna -3 -2 -1 0 1 2 3 aktivna 

netekmovalna -3 -2 -1 0 1 2 3 tekmovalna 

orientirana na dom -3 -2 -1 0 1 2 3 orientirana v svet 

nesposobna pri delu -3 -2 -1 0 1 2 3 sposobna pri delu 

posredna -3 -2 -1 0 1 2 3 neposredna 

nesamozavestna -3 -2 -1 0 1 2 3 samozavestna 

neambiciozna -3 -2 -1 0 1 2 3 ambiciozna 
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POVPREČNO STRINJANJE Z DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAPREDOVANJE 

ŽENSK V SV 
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STRINJANJE S TRDITVAMI O VPLIVU DRUGIH DEJAVNIKOV NA 

NAPREDOVANJE V SV GLEDE NA HITROST NAPREDOVANJA 

Vpliv drugih dejavnikov 
Hitrost 

napredovanja 
Povprečje 

Vrednost 
t-testa 

Statistična 
značilnost 

Diskriminatorno vedenje nadrejenih do 
ženskega spola. 

1 ali 2 4,34 1,109 0,269 

4 ali 5 4,04 

Pretežno opravljanje podpornih nalog. 
1 ali 2 4,65 0,169 0,866 

4 ali 5 4,61 

Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 
1 ali 2 4,41 0,847 0,398 

4 ali 5 4,18 

Manj vojaških izkušenj. 
1 ali 2 4,34 -0,451 0,653 

4 ali 5 4,47 

Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 
1 ali 2 4,96 0,784 0,434 

4 ali 5 4,76 

Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena 
ženskam. 

1 ali 2 4,25 0,287 0,775 

4 ali 5 4,16 

Manjše sodelovanje žensk na operacijah 
kriznega odzivanja. 

1 ali 2 4,68 1,837 0,067 

4 ali 5 4,14 

Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih 
dolžnostih v tujini. 

1 ali 2 4,75 1,912 0,057 

4 ali 5 4,20 

Manjše možnosti za vključevanje v 
izobraževanje in usposabljanje. 

1 ali 2 4,54 2,538 0,012 

4 ali 5 3,84 

Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 
1 ali 2 4,39 3,186 0,002 

4 ali 5 3,53 

Slabša motiviranost žensk za delo v 
vojaškem poklicu. 

1 ali 2 3,46 -0,045 0,964 

4 ali 5 3,47 

Prenaporne delovne naloge. 
1 ali 2 3,48 1,938 0,054 

4 ali 5 2,94 

Slabše voditeljske sposobnosti. 1 ali 2 2,41 1,195 0,233 
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LASTNE VREDNOSTI IN DELEŽ POJASNJENE VARIANCE 
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TEST ENAKOSTI POVPREČNIH VREDNOSTI 

Tests of Equality of Group Means 

  
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 

V1 Službena ocena. 1,000 0,005 1 229 0,943 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. 0,996 0,864 1 229 0,354 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. 0,998 0,539 1 229 0,464 

V4 Strokovno opravljanje dela. 1,000 0,046 1 229 0,830 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 0,999 0,201 1 229 0,655 

V6 Zakonski stan. 1,000 0,018 1 229 0,892 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 1,000 0,012 1 229 0,911 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 0,998 0,415 1 229 0,520 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih 
članov. 

0,998 0,441 1 229 0,507 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za 
celotno družino (ostale družinske člane 
gospodinjstva). 

1,000 0,026 1 229 0,872 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 1,000 0,070 1 229 0,792 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti. 

0,999 0,161 1 229 0,689 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko 
vlogo. 

1,000 0,007 1 229 0,934 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko 
vlogo. 

0,998 0,499 1 229 0,481 

V15 Status, ki ga imajo matere 
samohranilke. 

1,000 0,022 1 229 0,883 

V16 Število otrok, za katere ženske skrbijo. 0,997 0,744 1 229 0,389 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,997 0,687 1 229 0,408 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,989 2,507 1 229 0,115 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja 
porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki 
izhajajo iz materinstva. 

0,997 0,640 1 229 0,425 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, 
ki izhajajo iz materinstva v obdobju do 
otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

1,000 0,111 1 229 0,739 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok 
(bolniška). 

0,998 0,529 1 229 0,468 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,977 5,305 1 229 0,022 

V23 Biološke značilnosti žensk. 0,976 5,550 1 229 0,019 

V24 Psihične značilnosti žensk. 0,991 2,095 1 229 0,149 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do 
ženskega spola. 

0,995 1,229 1 229 0,269 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 1,000 0,029 1 229 0,866 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 0,997 0,717 1 229 0,398 

V28 Manj vojaških izkušenj. 0,999 0,203 1 229 0,653 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih 
dolžnosti. 

0,997 0,615 1 229 0,434 
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V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena 
ženskam. 

1,000 0,082 1 229 0,775 

V31 Manjše sodelovanje žensk na 
operacijah kriznega odzivanja. 

0,985 3,376 1 229 0,067 

V32 Manjše sodelovanje žensk na 
mednarodnih dolžnostih v tujini. 

0,984 3,657 1 229 0,057 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v 
izobraževanje in usposabljanje. 

0,973 6,441 1 229 0,012 

V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 0,958 10,149 1 229 0,002 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v 
vojaškem poklicu. 

1,000 0,002 1 229 0,964 

V36 Prenaporne delovne naloge. 0,984 3,757 1 229 0,054 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. 0,994 1,428 1 229 0,233 
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STRUKTURNE VREDNOSTI UTEŽI 

Structure Matrix 

 
Function 

1 

V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 0,434 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje. 0,346 

V23 Biološke značilnosti žensk. 0,321 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,314 

V36 Prenaporne delovne naloge. 0,264 

V32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini. 0,260 

V31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja. 0,250 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,216 

V24 Psihične značilnosti žensk. 0,197 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. 0,163 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola. 0,151 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. -0,127 

V16 Število otrok, za katere ženske skrbijo. 0,117 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 0,115 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,113 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo 
iz materinstva. 

0,109 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 0,107 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. -0,100 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška). 0,099 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko vlogo. -0,096 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. 0,090 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 0,088 

V28 Manj vojaških izkušenj. -0,061 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 0,061 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. -0,055 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva v obdobju do 
otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

0,045 

V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam. 0,039 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. -0,036 

V4 Strokovno opravljanje dela. -0,029 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 0,023 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino (ostale družinske člane 
gospodinjstva). 

-0,022 

V15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. -0,020 

V6 Zakonski stan. -0,018 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 0,015 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo. 0,011 

V1 Službena ocena. 0,010 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu. -0,006 
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TEST ENAKOSTI POVPREČNIH VREDNOSTI 

Tests of Equality of Group Means 

  
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 

V1 Službena ocena. 0,987 4,255 1 324 0,040 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. 0,990 3,412 1 324 0,066 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. 0,993 2,419 1 324 0,121 

V4 Strokovno opravljanje dela. 0,984 5,381 1 324 0,021 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 0,995 1,673 1 324 0,197 

V6 Zakonski stan. 0,992 2,693 1 324 0,102 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 1,000 0,057 1 324 0,812 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 0,997 0,862 1 324 0,354 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. 0,996 1,417 1 324 0,235 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno 
družino (ostale družinske člane gospodinjstva). 

0,989 3,654 1 324 0,057 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 1,000 0,001 1 324 0,973 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti. 

0,980 6,691 1 324 0,010 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko 
vlogo. 

1,000 0,004 1 324 0,948 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko 
vlogo. 

0,998 0,594 1 324 0,442 

V15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. 0,994 1,848 1 324 0,175 

V16 Število otrok, za katere ženske skrbijo. 1,000 0,047 1 324 0,829 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,999 0,204 1 324 0,651 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,995 1,538 1 324 0,216 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega 
dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 
materinstva. 

0,993 2,206 1 324 0,138 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki 
izhajajo iz materinstva v obdobju do otrokove 
starosti 3 oziroma 6 let. 

0,996 1,304 1 324 0,254 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok 
(bolniška). 

0,993 2,345 1 324 0,127 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,998 0,586 1 324 0,445 

V23 Biološke značilnosti žensk. 1,000 0,100 1 324 0,752 

V24 Psihične značilnosti žensk. 0,998 0,773 1 324 0,380 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do 
ženskega spola. 

0,991 2,788 1 324 0,096 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 1,000 0,089 1 324 0,766 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 0,995 1,675 1 324 0,197 

V28 Manj vojaških izkušenj. 0,998 0,597 1 324 0,440 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 0,997 0,830 1 324 0,363 

V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena 
ženskam. 

0,985 4,768 1 324 0,030 
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V31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah 
kriznega odzivanja. 

0,991 3,023 1 324 0,083 

V32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih 
dolžnostih v tujini. 

0,997 0,885 1 324 0,348 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v 
izobraževanje in usposabljanje. 

0,987 4,169 1 324 0,042 

V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 0,988 3,889 1 324 0,049 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v 
vojaškem poklicu. 

0,965 11,916 1 324 0,001 

V36 Prenaporne delovne naloge. 0,956 14,923 1 324 0,000 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. 0,976 7,887 1 324 0,005 
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STRUKTURNE VREDNOSTI UTEŽI 

Structure Matrix 

  
Function 

1 

V36 Prenaporne delovne naloge. -0,423 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu. -0,378 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. -0,307 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. 0,283 

V4 Strokovno opravljanje dela. 0,254 

V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam. -0,239 

V1 Službena ocena. 0,226 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje. -0,223 

V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. -0,216 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino (ostale družinske člane 
gospodinjstva). 

0,209 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. 0,202 

V31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja. -0,190 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola. -0,183 

V6 Zakonski stan. -0,180 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. 0,170 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška). 0,168 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz 
materinstva. 

0,162 

V15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. 0,149 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. -0,142 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 0,141 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,136 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. 0,130 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva v obdobju do 
otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

0,125 

V32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini. -0,103 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 0,102 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. -0,100 

V24 Psihične značilnosti žensk. 0,096 

V28 Manj vojaških izkušenj. -0,085 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko vlogo. 0,084 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,084 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,049 

V23 Biološke značilnosti žensk. 0,035 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. -0,033 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 0,026 

V16 Število, otrok za katere ženske skrbijo. 0,024 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo. 0,007 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 0,004 
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TEST ENAKOSTI POVPREČNIH VREDNOSTI 

Tests of Equality of Group Means 

  
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 

V1 Službena ocena. 0,995 1,695 1 324 0,194 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. 0,990 3,253 1 324 0,072 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. 0,974 8,734 1 324 0,003 

V4 Strokovno opravljanje dela. 0,993 2,378 1 324 0,124 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. 0,997 0,840 1 324 0,360 

V6 Zakonski stan. 0,999 0,164 1 324 0,686 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 1,000 0,122 1 324 0,727 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 1,000 0,018 1 324 0,893 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. 1,000 0,021 1 324 0,884 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno 
družino (ostale družinske člane gospodinjstva). 

0,999 0,192 1 324 0,662 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. 0,998 0,603 1 324 0,438 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. 1,000 0,005 1 324 0,943 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo. 1,000 0,046 1 324 0,830 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko vlogo. 0,992 2,528 1 324 0,113 

V15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. 0,979 6,977 1 324 0,009 

V16 Število otrok, za katere ženske skrbijo. 0,990 3,213 1 324 0,074 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,991 2,854 1 324 0,092 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,984 5,120 1 324 0,024 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega 
dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo iz materinstva. 

0,987 4,402 1 324 0,037 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki 
izhajajo iz materinstva v obdobju do otrokove 
starosti 3 oziroma 6 let. 

0,993 2,225 1 324 0,137 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška). 0,983 5,563 1 324 0,019 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,996 1,271 1 324 0,260 

V23 Biološke značilnosti žensk. 0,996 1,462 1 324 0,228 

V24 Psihične značilnosti žensk. 0,997 1,009 1 324 0,316 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do 
ženskega spola. 

0,996 1,202 1 324 0,274 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 0,999 0,464 1 324 0,496 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 0,998 0,598 1 324 0,440 

V28 Manj vojaških izkušenj. 1,000 0,080 1 324 0,778 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 0,995 1,744 1 324 0,188 

V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena 
ženskam. 

1,000 0,080 1 324 0,778 

V31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah 
kriznega odzivanja. 

0,990 3,345 1 324 0,068 

V32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih 
dolžnostih v tujini. 

0,991 2,965 1 324 0,086 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v 
izobraževanje in usposabljanje. 

0,991 2,779 1 324 0,096 
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V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 0,993 2,180 1 324 0,141 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem 
poklicu. 

1,000 0,160 1 324 0,689 

V36 Prenaporne delovne naloge. 0,997 1,008 1 324 0,316 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. 0,997 1,039 1 324 0,309 
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STRUKTURNE VREDNOSTI UTEŽI 

Structure Matrix 

  Function 1 

V3 Vojaškostrokovna izobrazba. -0,428 

V15 Status, ki ga imajo matere samohranilke. 0,383 

V21 Odsotnost zaradi negovanja otrok (bolniška). 0,342 

V18 Odsotnost zaradi nosečnosti. 0,328 

V19 Odsotnost zaradi koriščenja porodniškega dopusta ter drugih pravic, ki izhajajo 
iz materinstva. 

0,304 

V31 Manjše sodelovanje žensk na operacijah kriznega odzivanja. 0,265 

V2 Dosežena stopnja splošne izobrazbe. -0,261 

V16 Število otrok, za katere ženske skrbijo. 0,260 

V32 Manjše sodelovanje žensk na mednarodnih dolžnostih v tujini. 0,249 

V17 Osrednja vloga žensk pri vzgoji otrok. 0,245 

V33 Manjše možnosti za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje. 0,241 

V14 Preobremenjenost žensk z materinsko vlogo. 0,230 

V4 Strokovno opravljanje dela. -0,223 

V20 Odsotnost zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz materinstva v obdobju do 
otrokove starosti 3 oziroma 6 let. 

0,216 

V34 Trajanje zaposlitve v Slovenski vojski. 0,214 

V29 Manjša dostopnost vodstvenih dolžnosti. 0,191 

V1 Službena ocena. -0,189 

V23 Biološke značilnosti žensk. 0,175 

V22 Fizične značilnosti žensk. 0,163 

V25 Diskriminatorno vedenje nadrejenih do ženskega spola. 0,159 

V37 Slabše voditeljske sposobnosti. 0,148 

V24 Psihične značilnosti žensk. -0,146 

V36 Prenaporne delovne naloge. -0,145 

V5 Čas opravljanja posamezne dolžnosti. -0,133 

V11 Večja vloga žensk pri skrbi za starše. -0,113 

V27 Poznejše vključevanje žensk v vojsko. 0,112 

V26 Pretežno opravljanje podpornih nalog. 0,099 

V10 Osrednja vloga žensk pri skrbi za celotno družino (ostale družinske člane 
gospodinjstva). 

-0,063 

V6 Zakonski stan. 0,059 

V35 Slabša motiviranost žensk za delo v vojaškem poklicu. -0,058 

V7 Pomembna vloga žensk v družini. 0,051 

V28 Manj vojaških izkušenj. 0,041 

V30 Manjša zahtevnost dela, ki je dodeljena ženskam. 0,041 

V13 Preobremenjenost žensk z gospodinjsko vlogo. 0,031 

V9 Manjša podpora ostalih družinskih članov. -0,021 

V8 Manjša podpora družinskega partnerja. 0,019 

V12 Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. 0,010 

 


