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POVZETEK  
 

Vojaški izobraževalni sistem se skozi vsa leta obstoja Republike Slovenije razvija skladno z 
razvojem Slovenske vojske. Tako se razvijajo tudi programi izobraževanja, ki so se skozi 
obdobja razvoja večkrat prenavljali in spreminjali. Prenove programov izobraževanja so 
večinoma temeljile na izvedenih analizah in strokovnih posvetih, niso pa bile plod evalvacij. 
V Šoli za častnike so leta 2008 uvedli nov program vojaškega izobraževanja in usposabljanja, 
katerega je potrebno na podlagi pridobljenih spoznanj in izkušenj evalvirati in prenoviti. V tej 
smeri so v nalogi podane teoretične osnove s področja evalvacij in vojaškega izobraževalnega 
sistema, kot osnova za izvedbo evalvacije programa, katera sledi v empiričnem delu naloge. 
Področje evalvacije programa je usmerjeno v uspešnost doseganja predvidenih programskih 
ciljev. Vrhunec naloge predstavljajo rezultati in interpretacije ugotovitev izvedene raziskave 
ter priporočila za izboljšanje vsebin programa in izboljšanje procesov izvedbe izobraževanja 
in usposabljanja.  
 
Ključne besede: Šola za častnike, častnik, vojaško izobraževanje in usposabljanje, evalvacija, 
programski cilji. 
 

SUMMARY 
 

Military education system has been developing in accordance with the development of the 
Slovenian Armed Forces. In line with that, the education programmes have also been renewed 
and changed. Changes in the education programmes were mostly based on the analyses and 
expert opinion and not on evaluation. Military education and training programme that has 
been in use at Officers school since 2008 needs to be subjected to lessons learnt based 
evaluation and renewed accordingly. For that purpose the research introduces evaluation and 
military education system theories as the basis for further actual evaluation of the programme 
which constitutes empirical part of the research. Evaluation focuses on efficiency of achieving 
anticipated programme goals. Research culmination point is results and interpretations of the 
research findings along with the recommendations how to improve the content of the 
programme itself as well as its execution.  
 
Key words: Officer candidates school, officer, military education and training, evaluation, 
programme goals. 
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1 UVOD   

Slovenska vojska (v nadaljevanju SV) kot naslednica Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije (v nadaljevanju TO RS) se je od osamosvojitve pa vse do danes razvijala skozi 
različna obdobja. Razvoj je bil hiter in zelo zahteven, saj so morali s številnimi 
reorganizacijami nenehno prilagajati strukturo SV zahtevam in zmožnostim države ter 
zahtevam vojaških povezav, katerih članica je bila SV. Ukinili so naborniški sistem in 
profesionalizirali vojsko, vstopili v evroatlantsko zavezništvo, začeli sodelovati v mirovnih 
operacijah in misijah (v nadaljevanju MOM) ter šli skozi mnoge procese reorganizacije 
vojske skladno s trendi sodobnih vojska. Še posebnega pomena je bil za razvoj SV vstop v 
zvezo NATO, ki je pospešil reorganizacijo in modernizacijo SV ter njeno integracijo v sistem 
evroatlantskega zavezništva.    
 
Vsem spremembam v sistemu SV je moral slediti in se prilagajati tudi vojaški izobraževalni 
sistem (v nadaljevanju VIS), katerega razvoj od osamosvojitve pa do danes je nazorno 
prikazal Kastelic (2008, 11–24). Avtor navaja, da ima VIS svoje korenine1 v ustanovitvi Šole 
za podčastnike (v nadaljevanju ŠPČ) leta 1992. Ustanovitvi ŠPČ je še isto leto sledila 
ustanovitev Izobraževalnega centra Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju IC MORS). IC 
MORS je bil ustanovljen kot vojaška izobraževalna institucija, v okviru katere so leta 1993 
ustanovili tri šole za izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju VIU) 
častniškega kadra. Te šole so bile Šola za častnike (v nadaljevanju ŠČ), Šola za častnike 
vojnih enot (v nadaljevanju ŠČVE) in Poveljniško-štabna šola (v nadaljevanju PŠŠ). Z 
ustanavljanjem vojaških šol je istočasno znotraj IC MORS potekal razvoj vojaške stroke v 
okviru Katedre za vojaškostrokovno izobraževanje. Avtor navaja naslednjo pomembno 
spremembo v VIS, ki je bila leta 1995, ko se je IC MORS preimenoval v Center vojaških šol 
(v nadaljevanju CVŠ). CVŠ je prevzel poslanstvo VIU podčastnikov in častnikov ter njihovo 
usposabljanje za delo v enotah SV. Leta 1999 je CVŠ ponovno doživel pomembne 
spremembe. Tega leta je CVŠ prešel iz upravnega dela MORS v SV in tako postal podrejen 
Generalštabu SV (v nadaljevanju GŠSV). Hkrati se je CVŠ preoblikoval in razširil, saj je 
nastalo kar nekaj novih organizacijskih enot, da bi razširili področja delovanja VIS ter 
dvignili kakovost samega VIU. Leta 2004 je prišlo do ponovne prenove VIS, saj sta se takrat 
CVŠ in Delovna skupina za doktrino in razvoj povezala v Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraževanje in usposabljanje (v nadaljevanju PDRIU). PDRIU je postal nosilec VIU ter 
znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkega razvoja SV, kar je še danes. 
 
Iz zgoraj navedenega je moč razbrati, da se je skozi vsa leta razvoja SV tudi VIS nenehno 
prilagajal številnim reorganizacijam SV ter istočasno tudi zahtevam in spremembam civilnega 
izobraževalnega sistema, s katerim se je vedno bolj povezoval in primerjal. Znanje ter temu 
                                                
1 Začetek VIU v SV lahko povežemo tudi s 15. 5. 1991, ko se je pričelo usposabljanje prve generacije 
slovenskih vojakov v izobraževalnih centrih v Pekrah in na Igu. Ta dan se v SV praznuje kot Dan SV. 
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posledično tudi IU je postajalo vedno bolj pomembnejši segment razvoja in kredibilnosti SV. 
SV se je skozi obdobje razvoja vse bolj usmerjala in težila h konceptu učeče se organizacije 
kot sinonima uspešnega podjetja prihodnosti.  
 
Dimovski idr. (2003, 73–80) navaja, da v novem okolju številna podjetja sledijo konceptu 
učeče se organizacije. Taka organizacija temelji na enakosti, odprtih informacijah in kulturi, 
ki vzpodbuja prilagodljivost in sodelovanje ter s tem nastanek idej kjerkoli v organizaciji.  
Učeča se organizacija je tista: 
– kjer ljudje neprestano izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, 
– kjer se ljudje neprestano učijo in razvijajo lasten potencial,  
– ki je odprta za okolje in ima željo po povečanju sposobnosti učenja, 
– ki vodi stalen proces sprememb zaradi učinkovitega doseganja ciljev, 
– kjer sta delo in učenje sinonima,  
– kjer so zaposleni sodelavci in prijatelji, tako delavci kot njihovi vodje, in kreirajo nove 

ideje, rešujejo probleme in iščejo nove možnosti za učenje. 
 
Tudi SV teži k doseganju koncepta učeče se organizacije. V SV je velik poudarek na VIU, ki 
je dosegel velik napredek na področju izobraževanja posameznika in tudi na področju 
izobraževanja poveljstev in enot. Izobraževalni procesi se nenehno prenavljajo, dopolnjujejo 
in nadgrajujejo, skladno z zahtevami in usmeritvami zavezništva, skladno s spremembami na 
področju civilnega izobraževanja ter skladno z lastnimi izkušnjami, ki jih pridobivamo na 
podlagi učenja iz izkušenj. V nalogi bomo na osnovi zgoraj navedenega podrobneje razčlenili 
in predstavili VIS kot tudi VIU v SV. 
 
Večkratne spremembe same organizacijske strukture VIS ter s tem povezane spremembe v 
notranjih organizacijskih enotah VIS so posledično prinašale spremembe tudi v programskih 
in organizacijskih vsebinah posameznih izobraževalnih procesov na različnih ravneh. Tako 
kot sta se spreminjali struktura in organiziranost VIS, so v vojaškem šolstvu nenehno 
prilagajali, spreminjali in prenavljali vsebine izobraževalnih programov in izobraževalnih 
načrtov. Osnove za spremembe so bile povezane s prehodom na profesionalno vojsko, z 
vstopov RS v zvezo NATO ter v povezovanju VIS in civilnega izobraževanja. To je 
povzročilo prilagajanja vojaških znanj in veščin pričakovanjem zavezništva, zahtevam 
sprememb v poslanstvu, konceptu, viziji in nalogah SV. Tudi področje prenove programskih 
in organizacijskih vsebin VIU bo sestavni del te naloge, kjer se bomo osredotočili na področje 
evalvacij v okviru IU častniškega kadra SV v ŠČ.2 

                                                
2 Na ŠČ izvajajo OVSIU za različne ciljne skupine, ki vstopajo v sam proces VIU in izpolnjujejo 
predpisane kriterije, ki so opredeljeni v 7. točki Učnega programa ŠČ (MORS 2008a, 7), in sicer:   
- 1.   skupina so kandidati, ki so zaposleni v SV in so predvideni za častniško dolžnost,  
- 2.   skupina so tisti, ki se v javnem izobraževalnem sistemu izobražujejo po modularnem sistemu, 
- 3. skupina so drugi posamezniki, ki kandidirajo za zaposlitev na častniško dolžnost v SV 

(štipendisti, pripadniki pogodbene rezervne sestave, ostali zunanji kandidati).  
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1.1 Opredelitev problema 

V vojaških izobraževalnih ustanovah so v zadnjih letih večkrat vsebinsko in organizacijsko 
prenovili izobraževalne programe in načrte ter tudi vsebinsko in organizacijsko izvajanje 
VIU. Taka preoblikovanja morajo biti smiselna in morajo imeti konkretne razloge in 
analitične podlage, zato se pojavljajo vprašanja, v kolikšni meri so bile te prenove načrtne, 
analitične, sistematične, koliko so temeljile na konkretnih rezultatih izvedenih analiz in 
evalvacij. Treba je tudi odgovoriti, kako kakovostno so bile izvedene evalvacije, ali so bili 
rezultati evalvacij verodostojni pokazatelj in osnova za izvajanje številnih sprememb. Pri tem 
se je treba zavedati mnogih različnih posledic, ki prinašajo spremembe v osnovi 
izobraževalnih procesov, ki so lahko negativne, večkrat pa so seveda lahko tudi pozitivne, če 
temeljijo na kakovostnih podatkih, pridobljenih iz kakovostno izvedenih evalvacij in analiz. 
 
V magistrski nalogi smo obravnavali področje VIS in osnovnega vojaškostrokovnega 
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju OVSIU) častnikov SV v povezavi z 
evalvacijami. OVSIU je zelo pomemben segment izobraževanja častnika SV, saj dejansko 
predstavlja prvo VIU v nizu mnogih izobraževanj v karieri slovenskega častnika in je osnova 
za potrditev osnovnega častniškega čina. OVSIU izvajajo v ŠČ na osnovi Programa Šole za 
častnike Slovenske vojske (v nadaljevanju Program ŠČ), ki smo ga obravnavali v sami 
magistrski nalogi. Pri tem nas zanimajo argumenti za izvedbe sprememb programov ŠČ ter 
njihov vpliv na same spremembe. Predvidevamo, da dosedanje spremembe niso imele 
konkretnih evalvacijskih podlag in da se postopek izvajanja evalvacij v VIU uveljavlja šele v 
zadnjih letih kot metoda za ugotavljanje in vrednotenje dejanskega stanja posameznega 
izobraževalnega programa. Torej smo problematiko osvetlili iz dveh zornih kotov, in sicer z 
vidika VIS v povezavi z evalvacijami ter vidika evalvacij v funkciji izboljšanja procesov VIU. 
 
V nalogi smo poskušali odgovoriti na našteta vprašanja. Prav tako pa smo v empiričnem delu 
naloge izvedli evalvacijo Programa ŠČ ter podali ugotovitve na zastavljena raziskovalna  
vprašanja.    

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je na osnovi teoretične podlage, empirične raziskave in lastnih 
izkušenj analizirati ter interpretirati dejansko stanje na področju:  
– izvajanja evalvacij v VIS, 
– izvajanja evalvacij v ŠČ, 
– izvajanja evalvacij za doseganje programskih ciljev  opredeljenih v Učnem programu Šole 

za častnike. 
 
Na podlagi izvedene evalvacije smo podali priporočila za izboljšanje sistema evalvacij in  
izboljšanje vsebin Učnega programa Šole za častnike. 
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Cilji magistrske naloge so:  
– proučiti literaturo s področja evalvacij, 
– ovrednotiti dosedanjo prakso izvajanja evalvacij v VIS ter v okviru programov v ŠČ, 
– ovrednotiti doseganje programskih izobraževalnih ciljev iz Učnega programa ŠČ,  
– podati priporočila na podlagi analize in ugotovitev iz evalvacije. 
 
V  magistrski nalogi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako zakonodaja in predpisi vzpodbujajo evalvacijske procese v 
slovenskem vojaškem izobraževalnem sistemu? 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako so dosedanje evalvacije vplivale na spremembe programa 
Šole za častnike?  
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kako program Šole za častnike uresničuje doseganje programskih 
ciljev? 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Raziskavo smo zasnovali kot študijo primera, ki sodi v kvalitativno metodologijo. Študija 
primera se nanaša na proučevanje OVSIU, in sicer smo proučili dosedanje izvajanje evalvacij 
v VIS in v ŠČ ter izvedli evalvacijo doseganja programskih ciljev OVSIU v ŠČ, opredeljenih 
v Učnem programu Šole za častnike. Za namen raziskave smo uporabili analizo 
dokumentacije in anketo.  
 
Kump (2000, 19) navaja, da je študija primera usmerjena v proces programa in v različne 
poglede na sam program. Pri tem gre za spraševanja ljudi, ki poznajo program, za njihovo 
mnenje in odnos do programa. Metode v okviru študije primera so skoraj izključno 
kvalitativne.  Pri metodi pa gre za ugotavljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti programa. 
 
Analiza dokumentacije je ena izmed kvalitativnih metod, ki jo Frechtling in Sharp (1997, 44) 
opredeljujeta kot manj pogosto, vendar zelo uporabno metodo za izvajanje evalvacije. Ta 
metoda obsega proučevanje dokumentacije in ima svoje prednosti in slabosti. Kot prednosti 
navajata lažjo dosegljivost dokumentacije, majhne stroške, lahko pridobimo veliko koristnih 
in uporabnih podatkov, omogoča daljše časovno proučevanje, zagotavlja nevsiljivost. Kot 
pomanjkljivosti pa navajata možnost nepopolnosti dokumentacije, dokumentacija je lahko 
nepravilna in vprašljiva je lahko njena avtentičnost, proučevanje je lahko zamudno, dostop do 
same dokumentacije je lahko otežen. 
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Z metodo analize dokumentacije smo pregledali in proučili zakonodajo, predpise in 
dokumente v povezavi z dosedanjim izvajanjem evalvacij v izobraževalnem delu SV ter v 
povezavi z dosedanjim izvajanjem evalvacij OVSIU v ŠČ. Osredotočili smo se predvsem na 
proučevanje in analiziranje dokumentacije, kot so predpisi o evalvaciji v VIS, poročila o 
izvajanju evalvacij, programi ŠČ iz preteklih obdobij in sedaj veljavni program, generacijska 
poročila za 20. generacijo3 in 21. generacijo,4 letna poročila za leti 2009 in 2010, Matična 
knjiga ŠČ, Kronika ŠČ, Dnevniki IU, že izpolnjene ankete kandidatov 20. in 21. generacije 
ŠČ po končanem OVSIU ter drugi viri, ki bodo omogočali verodostojne podatke za izvajanje 
evalvacije. Analizo dokumentacije smo usmerili v iskanje in utemeljevanje odgovorov, 
vezanih na prvo in drugo raziskovalno vprašanje.  
 
Najbolj pogosto metodo evalviranja stališč in odnosov udeležencev do usposabljanja navaja 
Miglič (2005, 201) kot merjenje neposredne reakcije udeležencev na program usposabljanja, 
ki so ga sami izkusili. Uveljavljene in najpogostejše oblike merjenja reakcije so vprašalniki, 
kjer gre za izpolnjevanje vnaprej izdelanega vprašalnika. Vprašalniki omogočajo enostavno 
obdelavo podatkov, vendar pa je količina in zvrst dobljenih informacij omejena. 
 
Z metodo ankete smo evalvirali doseganje programskih ciljev, ki so opredeljeni v Učnem 
programu ŠČ, in na osnovi rezultatov evalvacije odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje. 
Vprašalniki so kombinacija odprtega in zaprtega tipa. Verodostojnost raziskave smo povečali 
z anketiranjem vseh udeležencev izobraževalnega procesa v ŠČ in sicer smo jo izvedli na 
naslednjih skupinah: 
 
– Skupina A – celotna populacija častnikov, zaposlenih v enotah SV, ki so bili kandidati v 

20. in 21. generaciji ŠČ v obdobju 2008-2010. V vsaki generaciji je bilo po 29 kandidatov, 
od tega je bilo v obeh generacijah skupaj 7 pripadnikov pogodbene rezerve,5 ki niso 
zaposleni v SV. Skupno število populacije je 51 častnic in častnikov. 

 

                                                
3 OVSIU 20. generacije je potekalo od 29. 9. 2008 do 25. 9. 2009. 
4 OVSIU 21. generacije je potekalo od 28. 9. 2009 do 24. 9. 2010. 
5  V Zakonu o obrambi (ZObr-UPB1, UL RS, št. 103/2004, 40/2004, 47/2002, 87/1997, 44/1997,  
82/1994) so v 14. členu opredeljene vrste vojaških oseb v SV. Stalno sestavo vojske sestavljajo 
poklicni pripadniki, to so vojaki, podčastniki, častniki, vojaški uslužbenci in civilne osebe, ki delajo v 
vojski. Pri tem ločimo:  
- Mirnodobno sestava vojske, ki jo sestavljajo poklicni pripadniki vojske, vojaški obvezniki na 

služenju vojaškega roka in pripadniki rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo. 
- Vojno sestavo vojske, ki jo sestavljajo pripadniki stalne sestave, vojaški obvezniki na služenju 

vojaškega roka in pripadniki rezervne sestave. 
- Rezervno sestavo, ki jo sestavljajo vsi vojaški obvezniki, ki niso pripadniki mirnodobne sestave in so 

dolžni služiti v rezervni sestavi.  
- Pripadniki pogodbene rezervne sestave so tudi državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni 

sestavi. 
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– Skupina B – celotna populacija častnikov, ki so bili ali so še zmeraj prvo nadrejeni 
pripadnikom populacije A. Ocenjujemo, da je število populacije okrog 30 častnikov. 

 
– Skupina C – celotna populacija izvajalcev OVSIU v ŠČ na podlagi veljavne programske 

osnove, ki so izvajali OVSIU v okviru 20. in 21. generacije ŠČ. Ocenjujemo, da je v tej 
populaciji 45 izvajalcev. 

 
Ankete so usmerjene v programske cilje, poudarek pri posameznih skupinah je na: 
– Skupina A – uporabnosti znanj anketirancev, pridobljenih v ŠČ, na novih delovnih mestih 

v  poveljstvih, enotah in zavodih SV (v nadaljevanju PEZ SV); 
– Skupina B – prepoznavanju in ocenjevanju znanj in sposobnosti kandidatov 20. in 21. 

generacije ter kakovosti njihovega delovanja po prihodu v enote SV; 
– Skupina C – vsebinski analizi predmetnih področij in uporabni vrednosti znanj in veščin 

kandidatov 20. in 21. generacije za njihovo delovanje kot častnikov v enotah SV.  
 
V empiričnem delu, ki smo ga izvedli na osnovi anketiranj zgoraj navedenih populacij, smo 
uporabili tudi že pridobljene ankete, ki so jih izpolnili6 kandidati 20. in 21. generacije ob 
zaključku OVSIU, torej pred njihovo prerazporeditvijo na prve častniške dolžnosti v PEZ SV. 
To skupino smo imenovali skupina OVSIU. V vsaki generaciji je bilo po 29 kandidatov, 
skupno število populacije OVSIU je 58 kandidatov in vsi so ob zaključku šolanja izpolnili 
vprašalnike. Pridobljeni odgovori so sestavni del empiričnega dela in odražajo znanja in 
spoznanja kandidatov ob zaključenem OVSIU še pred odhodom na njihove prve častniške 
dolžnosti, torej še preden so spoznali realnost in resničnost častniškega dela in poklica. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Pričakovane omejitve so v: 
– pričakovani slabši odzivnost anketirancev vseh ciljnih skupin kot posledici delovanja 

anketirancev na različnih nalogah doma in v tujini; 
– sami kakovosti rezultatov evalvacije programa, saj smo evalvirali le eno (doseganje 

programskih ciljev) izmed mnogih možnih področij evalvacije izobraževalnega  procesa;  
– pridobivanju in uporabi literature (del sekundarnih virov bo lahko težje dostopen, ni pa 

noben izmed navedenih virov pod stopnjo zaupnosti); 
– administrativno omejenem razpoložljivem času, ki nas bo omejeval pri izvedbi evalvacije 

in izdelavi magistrske naloge; 
– obsežnosti raziskave, kjer smo vsebinsko omejeni glede na predpisan obsega same naloge. 
 
Ne glede na pričakovane omejitve ugotavljamo, da smo raziskovalni del naloge ustrezno 
obdelali in interpretirali ter s tem zagotovili »nepristranskost« pogleda v tematiko. 
                                                
6 Osnova za izvedbo anketiranja je »Evalvacija programa OVSIU kandidatov za častnik« (SV 2004). 
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2 EVALVACIJA 

Vsaka organizacija teži k izboljšanju lastne kakovosti delovanja, pri tem pa lahko uporabi 
različna orodja. Med temi orodji je lahko tudi evalvacija,7 ki v sodobnem času postaja vedno 
pomembnejša in uporabnejša metoda. 
 
Melvin, Greene in Shaw (2006, 1) trdijo, da je evalvacija nenehna spremljevalka človeškega 
življenja, kjer se ljudje na osnovi spoznanj in izkušenj vsakodnevno odločajo o tem, kaj je 
dobro in kaj je slabo, kaj si želijo in česa si sploh ne želijo. Torej človeška osebna evalvacija 
nenehno vpliva na njihova osebna pričakovanja in želje. Problem osebne evalvacije je v tem, 
da nastaja na osebni ravni, kjer pa velikokrat posameznik nima dovolj informacij za popolno 
presojo, zato avtor navaja sistematično evalvacijo, ki temelji na zbranih informacijah in 
presega pridobljene informacije na osebni ravni.  
 
Brožič (2007, 24–25) navaja, da večina avtorjev govori o štirih generacijah razvoja evalvacij, 
to so:      
– Evalvacije  prve generacije, ki so imele predvsem funkcijo merjenja, kjer se je s pojavom 

prvih merjenj pojavil tudi izraz evalvacija. Vključeval je predvsem teste in testiranje 
študentov, evalvator je imel povsem tehnično funkcijo merjenja v kvantitativnem smislu. 

– Evalvacije druge generacije, ki so pridobile s funkcijo opisa. Evalvacije prve generacije 
so se izkazale za pomanjkljive, saj niso zagotavljale celotne informacije o nekem 
izobraževanju, zato so v ZDA v evalvacijah upoštevali vse vidike evalviranja (testi, 
ocenjevanje programov, ciljev, učinkov ...). Vloga evalvatorja je tako postala opisovanje, 
ki pa ne izključuje merjenja. 

– Evalvacije tretje generacije, ki so pridobile kakovost s presojo. Zgolj testiranje in 
opisovanje ni bilo več dovolj. Od evalvatorja so pričakovali še presojo. Evalvator je 
pridobil vlogo razsodnika, hkrati pa ohranil deskriptivno in tehnično funkcijo. Pristop je 
prinesel nove probleme, prvič so bili evalvaciji podvrženi tudi cilji. Presoja bi morala 
temeljiti na standardih, ki še niso bili določeni, evalvatorji se niso počutili kompetentne za 
vlogo razsodnika, vendar so vlogo vseeno opravljali, saj so bili še najbolj objektivni.  

– Evalvacije četrte generacije, katerih avtorja sta Egon Guba in Yvonna Lincoln. Po njuni 
teoriji se evalvacije delijo v štiri faze, in sicer: 
– v prvi fazi evalvator identificira udeležence (osebe, ki določijo, kaj bomo evalvirali, 

osebe, ki z evalvacijo pridobijo, in osebe, ki z evalvacijo izgubijo) in odkriva njihove 
zahteve, 

– v drugi fazi se krog informacij med udeleženci razširi, tako da vse seznanimo z 
ugotovitvami in ostalimi potrebnimi podatki, 

                                                
7 Beseda evalvacija izhaja iz stare francoščine »value oziroma valoir« ter iz latinske besede »valere« in 
pomeni veljati, določiti vrednost oziroma oceniti (Melvin, Greene in Shaw 2006, 6). 
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– v tretji fazi si evalvator bolj prizadeva v smislu povezovanja in reševanja odprtih 
vprašanj, 

– v četrti fazi poskušajo vsi udeleženci in evalvator najti končno rešitev z dogovorom. 
 
Možina (2002, 58) pravi, da je za obdobje četrte generacije evalvacij bistvena značilnost 
pogajanje. Gre za evalvacije, ki so v nasprotju s prejšnjimi tipi evalvacij, pri katerih je bila 
celotna evalvacija določena vnaprej. Te evalvacije temeljijo na konstruktivistično-
interpretativni metodologiji. Pri teh evalvacijah gre za določanje mej v interaktivnem, 
pogajalskem procesu, v katerem sodelujejo različni udeleženci (stakeholders). Podlaga za 
oblikovanje in uresničevanje tovrstnih evalvacij pa postanejo nekatere ugotovljene težave, 
skupna nerazrešena vprašanja, problemi itd, ki jih ugotovijo in izpostavijo udeleženci 
evalvacije. Evalvator v teh evalvacijah postaja vse bolj dirigent ali vodja pogajalskega procesa 
med različnimi udeleženci evalvacije.  
 
Pregled razvoja evalvacij ter njihova vloga sta v strnjeni obliki predstavljena v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Razvoj evalvacije skozi zgodovinska obdobja  
 

 
 
Vir: Brožič 2008, 66. 
 
Kump (2000, 13) meni, da evalvacije lahko potekajo na različnih ravneh in so se poleg 
zdravstva najprej razvile na področju izobraževanja. V nadaljevanju poudarja, da so v 
izobraževanju najpogostejše evalvacije na ravni izobraževalnega programa, v zadnjem času pa 
tudi na ravni izobraževalne institucije. Evalvacije izobraževanja so bile v zgodnejši fazi 
razvoja namenjene predvsem učiteljem, ki naj bi s pomočjo evalvacije izboljšali prakso 
poučevanja. Evalvacije so še vedno namenjene učiteljem, toda poleg njih tudi učencem, 
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vodstvu šol, staršem, delodajalcem, državni administraciji in politiki izobraževanja. 
Prevladujoči okvir evalvacij so reforme in inovacije v izobraževalnih sistemih. Danes 
politična retorika razglaša odgovornost šol in okrepljeno moč managementa v izobraževanju 
in v tej zvezi postaja evalvacija ena od metod urejanja izobraževalne dejavnosti. 
 
Ker je magistrska naloga usmerjena v evalvacijo izobraževalnega programa se bomo v 
nadaljevanju osredotočili na pojem evalvacije in evalvacije na področju izobraževanja. 

2.1 Pojem evalvacije  

Opredelitev pojma evalvacija je veliko, saj različni avtorji v svojih delih različno razumejo in 
razlagajo evalvacije. Poznamo tudi sopomenko evalvacije in sicer evaluacija, ki pa je v 
literaturi ne zasledimo pogosto. V nadaljevanju povzemamo nekaj opredelitev evalvacij. 
 
Miglič (2005, 65) navaja, da so opredelitve evalvacije številne, da pa v literaturi najpogosteje 
opredeljujejo evalvacijo kot sistematično uporabo družboslovnih raziskovalnih postopkov, ki 
so namenjeni ocenjevanju koncepta, načrta, izvedbe in rezultatov programa. Prav tako Kump 
(2000, 13), uporablja zgoraj navedeno trditev in pravi, da  nekateri avtorji k tej opredelitvi 
dodajo, da je evalvacija sistematična, kritična analiza, katere namen je lahko odločanje in 
strateško načrtovanje ali izpopolnjevanje.  
 
Najpreprostejšo opredelitev evalvacije omenja Patton (1997, v Brožič 2007, 22), kjer je 
evalvacija ugotavljanje doseganja ciljev določenega programa, lahko pa vsebuje tudi oceno 
izvedbe, procesa, nepričakovanih učinkov in vplivov. Izraz evalvacija uporablja tudi širše, in 
sicer, kot vsak poskus povečanja človeške učinkovitosti preko sistematične raziskave, ki 
temelji na zbiranju podatkov.  
 
Goldstein (1993, v Miglič 2005, 69) opredeljuje evalvacijo kot sistematično zbiranje opisnih 
in presojevalnih informacij, potrebnih za učinkovite odločitve, povezane z usposabljanjem, ki 
se nanašajo na izbor, prisvojitev, vrednotenje in prilagajanje različnih dejavnosti 
usposabljanja. V nadaljevanju poudarja, da je ta opredelitev še posebej pomembna, saj je 
evalvacija niz tehnik zbiranja informacij, prav tako pa evalvacija proučuje izbor strategije, 
tehnik ali izbranega vidika učnega procesa v povezavi s samim namenom evalvacije. 
 
Štrajn  (2000, 6) opredeljuje evalvacijo kot eno od najbolj razširjenih načinov ugotavljanja 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, ki se je zlasti v letih, v katerih je naraščal pomen 
izobraževanja, vse bolj razvijala v množico metod merjenja učinkov vzgoje in izobraževanja. 
Avtor trdi, da lahko evalvacijo v slovenščini drugače opredelimo kot ovrednotenje. 
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Patton (1990, v Miglič 2005, 65) definira evalvacijo kot sistematično zbiranje, analizo in 
interpretacijo informacij o dejavnostih in rezultatih dejanskih programov z namenom ocenitve 
teh programov. Nevo (2006, 442) prav tako definira pojem evalvacije v izobraževanju, kot 
sistematično zbiranje informacij glede na naravo in kakovost izobraževalnih predmetov. 
 
Kearns (2005, 37) trdi, da evalvacija ni poskus dokazovanja uspešnosti neke aktivnosti, 
ampak je sestavni del individualnega in organizacijskega učenja, kako zadeve izboljšati. 
 
Miglič (2000, 365) navaja, da je ne glede na razlike med posameznimi opredelitvami, 
evalvacija proces zbiranja informacij, katerega cilj je kakovostno odločanje. Pojem je sam po 
sebi širši kot ocenjevanje in vključuje tako subjektivni/kvalitativni vidik (mnenje), kot tudi 
objektivni/kvantitativni vidik (dejstva). 
 
Zelo podrobno pa je evalvacija opredeljena v Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010) 
kot proces vrednotenja, v katerem se ocenjuje izobraževalni proces ali del izobraževalnega 
procesa, in je sestavljen iz kvalitativnih in kvantitativnih metod. Uporablja se kot splošni opis 
dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, kot so zbiranje podatkov, informacij in evidence o 
kakovosti ustanove, kakovosti posameznih delov ustanove ali kakovosti temeljnih dejavnosti, 
tj. IU. Je tudi splošni pojem za označevanje katerega koli procesa, ki vodi v ocene in/ali 
priporočila glede kakovosti enote (tečaja, šole ali programa). 
 
Zgoraj so naštete le nekatere izmed mnogih različnih opredelitev evalvacije raznih avtorjev in 
strokovnjakov s tega področja. Opredelitve nam služijo kot osnova za razumevanje vloge in 
namena evalvacijskih postopkov ter uporabnosti pridobljenih rezultatov.  

2.2 Namen evalvacije 

Miglič (2005, 63) trdi, da se vsi v sodobnem poslovnem okolju, ki so povezani z 
usposabljanjem, nenehno srečujejo z gospodarnim odločanjem, z vprašanji razvojnih 
sposobnosti in vrednosti programov izobraževanja. Vedno pogosteje se pojavljajo zahteve po 
dokazovanju kakovosti programov izobraževanja kot izhodišču odločanja o pomenu le-tega za 
organizacije. Zato postaja evalvacija vedno pomembnejša v procesih oblikovanja 
izobraževanja, postala naj bi nedeljiv del izobraževalnega procesa. V nadaljevanju poudarja, 
da je temeljni namen evalvacije presojanje kakovosti in vrednosti programov s ciljem 
učinkovitih izboljšav in ugotavljanja koristi samega izobraževanja. 
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Miglič (2005, 69) pravi, da evalvacija kot zadnja faza zaključuje proces sistematičnega  
usposabljanja.8 Njen namen je zbirati informacije o programu med njegovo izvedbo in po 
njej. Dobljene informacije so podlaga za morebitne dopolnitve in izboljšave programa. 
Priporočljivo je, da se izvaja za vsako fazo cikla usposabljanja posebej kot celoto. Evalvacija 
je nepretrgan proces, prisoten v vseh stopnjah cikla usposabljanja, kar pomeni, da poteka 
vzporedno s fazami analize, oblikovanja, razvijanja in izvajanja usposabljanja.  
 
V Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 2) je opredeljeno, da izobraževalni proces 
sestavljajo ugotavljanje potreb po izobraževanju, opredelitev ciljev izobraževanja, določitev 
strategije izobraževanja, oblikovanje in načrtovanje izobraževanja, izvajanje izobraževanja ter 
njegova evalvacija. 
 

 
 

Slika 1: Povezava procesa usposabljanja in evalvacije 
 

Vir: Brožič 2007, 19. 
 
V sliki 1 je prikazana umestitev evalvacije v proces usposabljanja kot ene izmed faz celotnega 
izobraževalnega procesa. 
 
Frechtling in Sharp (1997, 2) navajata dva preprosta razloga za izvedbo evalvacij, in sicer: 
– pridobiti usmeritve za izboljšanje razvitih projektov oziroma programov, 
– ugotoviti učinkovitost projektov oziroma programov na podlagi doseženih rezultatov. 
 
Miglič (2000, 366) trdi, da za  evalvacijo obstaja vsaj pet temeljnih razlogov, in sicer : 
– povratna informacija, kjer gre za povezovanje učnih rezultatov z učnimi cilji in 

zagotavljanje kakovosti, 

                                                
8 Sistematično usposabljanje temelji na načrtu, ki ga sestavljajo medsebojno povezani elementi:  
– spodbude, ki sprožajo učne cilje, – pripravljalna faza, – faza načrtovanja, – faza izvedbe 
usposabljanja, – proces spremljanja in nadzora in – faza evalvacije (Miglič 2005, 50). 
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– nadzor, kjer gre za povezovanje med usposabljanjem in organizacijskimi aktivnostmi, 
upoštevajoč stroškovno učinkovitost, 

– raziskava, kjer je v ospredju določanje razmerja med učenjem, usposabljanjem in 
prenosom znanja na delovno mesto, 

– intervencija s poudarkom na vpliv rezultatov evalvacije na okoliščine, v katerih je 
vrednotenje izvedeno, 

– vplivnost, kjer gre za uporabo evalvacijskih podatkov v okviru organizacijske politike 
odločanja. 

 
Evalvacija v izobraževanju se lahko izvede v različne namene, pri tem Bee in Bee (2005, 138) 
kategorizirata štiri glavne postavke, in sicer: 
– za izboljšanje kakovosti izobraževalnega procesa v smislu povezovanja znanja in uporabe 

izobraževalnih metod, 
– za oceno učinkovitosti izobraževalnega procesa z vidika izvedbe ter pogojev 

zagotavljanja, 
– opravičiti sam izobraževalni proces v smislu dokazati, da koristi prevladujejo nad stroški, 
– opravičiti vlogo izobraževanja v organizaciji za proračunske namene.   
 
Iz zgoraj naštetih vsebin, povezanih z namenom evalvacij, lahko ugotovimo, da je bistveni 
namen evalvacij za večino avtorjev sistematično zbiranje podatkov ter njihovo vrednotenje, 
da bi ugotovili kakovost nekega programa ter posledično njegovo izboljšanje. Pri tem pa je 
pomembno, da je evalvacija sestavni del procesa in se izvaja v vseh njegovih fazah. 

2.3 Vrste in oblike evalvacij 

V literaturi je opredeljenih veliko različnih vrst in modelov evalvacij, saj se razlikujejo od 
strokovnjaka do strokovnjaka in njihovega pojmovanja evalvacij. V nadaljevanju bomo 
poskušali ta pojmovanja predstaviti in povezati v celoto. 
 
Kump (2000, 16–18) navaja, da je treba zaradi boljšega razumevanja samega namena, razvoja 
in uporabnosti evalvacij poznati, razumeti in razlikovati dve prevladujoči paradigmi, ki 
predstavljata dve različni izhodišči evalvacije in vodita do različnih pričakovanj o njenih 
rezultatih. Paradigmi izhajata iz dveh različnih metod raziskovanja, in sicer iz kvantitativne in 
kvalitativne metode.  
 
V Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 3) je navedeno, da so modeli evalvacij 
različni načini pristopa in rabe metod, za katere se evalvacijska skupina odloči po lastni 
presoji. Pri tem so navedene vrste kvantitativnih in kvalitativnih metod in sicer: 
– med kvantitativne metode v evalvaciji sodijo anketni vprašalniki, testi, analize, 

pridobljene iz podatkovnih faz, ter statistični kadrovski podatki; 
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– med kvalitativne metode sodijo rezultati dela ekspertnih skupin, zbiranje podatkov z 
opazovanjem, študije dokumentacij, razgovori s ključnimi osebami, študije primerov, 
intervjuji in drugo. 

 
Kump (2000, 16-18) navaja, da na eni strani ločimo pozitivistično paradigmo, na drugi pa 
konstruktivistično, in sicer: 
– Pozitivistična paradigma (različni avtorji jo različno imenujejo, na primer klasična, 

znanstvena, tradicionalna, racionalistična, eksperimentalna)  temelji na predpostavkah in 
metodologiji pozitivističnega koncepta znanosti, namen evalvacije pa je merjenje in 
napovedovanje rezultatov. Najpogostejša metoda, ki so jo uporabljali, je bil eksperiment z 
naključnim vzorčenjem. Predpostavka teh metod temelji na merljivosti in preverljivosti 
rezultatov, kar pomeni, da lahko tudi drugi z izvedbo določenega eksperimenta pridejo do 
enakih rezultatov, pri čemer so zanemarjene subjektivne opredelitve udeležencev 
programa (izvajalcev, uporabnikov, naročnikov). Bistvo raziskave, ki izhaja iz 
pozitivistične paradigme, je odkriti vzročne povezave ali testirati hipoteze o njih. Za 
pozitivistično paradigmo je značilen dualizem med evalvatorjem in objektom evalvacije. 
Evalvator zavzame objektivno, vrednotno nevtralno pozicijo o predmetu evalvacije. Cilj 
pozitivistične evalvacije je priti do posplošenih sklepov o učinkih določenega programa s 
kontroliranjem zunanjih spremenljivk in izoliranjem vpliva programa. Evalvator uporablja 
kvantitativne metode in rezultate predstavlja s kvantitativnimi podatki. 

– Konstruktivistična paradigma (različni avtorji jo različno imenujejo, na primer 
alternativna, naturalistična, konstruktivistična, responzivna, relativistična, interpretativna, 
iluminativna) zagovarja pristop, ki temelji na spoznanjih humanističnih ali antropoloških 
ved. Večinoma temelji na opisovanju in interpretaciji, ne pa na merjenju in 
napovedovanju. Evalvator uporablja predvsem kvalitativne metode, njegova naloga pa je, 
da opiše in interpretira različne perspektive različnih udeležencev. Temelji na naturalizmu, 
ki poudarja, da so družbeni pojavi drugačni od fizičnih, zato se jih ne da pojasnjevati z 
uporabo znanstvenih metod naravoslovnih disciplin. Zavrača obstoj ene objektivne 
realnosti ali resnice, ki bi jo bilo mogoče odkriti na osnovi znanstvenega raziskovanja, 
kajti vsakdo konstruira svojo lastno, subjektivno realnost. 

 
Miglič (2005, 75–80) deli evalvacije na tri glavne tipe evalvacij usposabljanja, in sicer na:  
– predformativno evalvacijo (ang. Preformative Evaluation), 
– formativno evalvacijo (ang. Formative Evaluation) in  
– sumativno evalvacijo (ang. Summative Evaluation). 
 
V nadaljevanju Miglič (2005, 75–80) predstavi vse tri glavne tipe evalvacij:  
– Predformativna evalvacija ali analiziranje potreb po usposabljanju in načrtovanju 

usposabljanja je dejansko prvi korak oziroma prva faza v nizu vseh dejavnosti, ki 
zajemajo proces usposabljanja. Le-ta zajema vnaprej določeno oceno potreb po 
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usposabljanju, ki je izdelana v skladu s strateškimi načrti organizacije oziroma drugimi 
temeljnimi dokumenti, ki se navezujejo na razvoj organizacije. 

– Formativna evalvacija sledi predformativni in se dejansko ukvarja z ugotavljanjem 
prednosti in slabosti programa usposabljanja v vseh njegovih razvojnih fazah. Dejansko 
gre za proces, ki traja ves čas in se ukvarja s posameznimi operacijami usposabljanja. To 
je evalvacija, ki jo pogosto imenujejo notranja, proučuje proces »od spodaj in od znotraj«. 

– Sumativna evalvacija se ukvarja z uspešnostjo programa po končanem procesu. Opisuje, 
kaj je bilo doseženo, kakšne so posledice, učinki in včasih tudi ali učinki upravičujejo 
stroške. Dejansko gre za evalvacijo »od zgoraj in od zunaj«. Njene informacije so 
povezane z odločitvami, ki vplivajo na sam program (ukinitev, razširitev, skrajšanje …). 

 
Rihter (2004, 95) med vrste evalvacij uvršča formativno in sumativno evalvacijo, pri čemer 
na zadevo gleda širše, in sicer trdi, da formativna evalvacija poleg evalvacije procesa 
vključuje tudi evalvacijo rezultatov (ciljev), medtem ko sumativna evalvacija lahko poleg 
evalvacije rezultatov vključuje tudi evalvacijo procesa. Bistvena razlika med njima je torej v 
samem namenu in ne toliko z vidika predmeta evalvacije. 
 
Frechtling in Sharp (1997, 2) prav tako opredeljujeta dva tipa evalvacij in sicer formativno 
evalvacijo ki zajema celoten proces evalvacije vključno z implementacijo, ter sumativno 
evalvacijo. Pri tem poudarjata, da za izvedbo evalvacije ne obstaja recept ali formula, kaj je 
najboljše za posamezen primer. Treba je najti ravnovesje med kvalitativnimi in 
kvantitativnimi metodami, saj imata obe metodi svoje prednosti in pomanjkljivosti. 
 
V Navodilu o evalvaciji VIU (MORS 2010, 3) sta opredeljeni dve vrsti evalvacije, in sicer: 
– notranja evalvacija je vrednotenje izobraževalnega procesa, ki jo izvede strokovno telo; 
– zunanja evalvacija, ki je vrednotenje izobraževalnega procesa v SV, ki se lahko izvede v 

organizaciji ene ali več ustanov za evalvacijo iz RS ali tujine. Izvajajo jo komisije ali 
ustanove, različni neodvisni inštituti ali agencije. Prednost zunanje evalvacije je večja 
usposobljenost in neodvisnost izvedencev za evalvacijo, čeprav je treba dobro poznati 
predmet evalvacije. 

2.4 Izvedba evalvacije 

Rode, Rihter in Kobal (2006, 11) pravijo, da ima evalvacija vedno (bolj ali manj jasen) 
določen namen in (bolj ali manj jasne) določene kriterije. V vsaki konkretni evalvaciji imamo 
opraviti z novo strukturo dejavnikov in dejanj. Vrednote, na podlagi katerih ocenjujemo nek 
program so v vsakem primeru drugačne, saj so produkt interakcij med različnimi interesi in 
razmerij moči v danem okolju. Za vsako evalvacijo moramo torej na novo razjasniti kriterije, 
po katerih evalviramo. Pri tem mora nujno sodelovati naročnik evalvacije, upoštevati pa 
moramo tudi interese in vrednote vseh drugih zainteresiranih strank (stakeholders). Čeprav je 
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vsaka evalvacija enkratna, pa moramo pri zbiranju in obdelavi podatkov vendarle uporabiti 
postopke, ki jih lahko ponovimo in preverimo in ki dajo razumljive rezultate. Šele taki 
rezultati omogočijo ovrednotenje predmeta evalvacije, ki je vedno primerjava z drugimi 
predmeti ali z zaželenim stanjem. 
 
Žakelj (2005, 39) navaja, da proces evalvacije sestavljata dva postopka, in sicer: 
– določitev meril uspeha: merila temeljijo na vedenjskih ciljih, ki so bili določeni med 

analiziranjem potreb po usposabljanju, pri čemer standardi uspešnosti opisujejo vedenje, 
ki je treba za dokazovanje znanja in spretnosti, razmere, v katerih udeleženci delajo, ter 
najnižjo še sprejemljivo raven delovne uspešnosti; 

– uporaba različnih metod in tehnik za ugotavljanje sprememb, do katerih je prišlo med 
izobraževanjem ter v procesu prenosa znanja v delovno okolje. 

 
Kot najpogosteje uporabljen koncept izvedbe evalvacije izobraževanja Brejc (2005, 28) 
navaja tako imenovani štiri stopenjski »Kirkpatrickov model«. Ta koncept zajema štiri 
stopnje, po katerih lahko evalviramo proces izobraževanja, in sicer: 
– stopnja vpliva izvedbe izobraževalnega programa na zadovoljstvo udeležencev v 

programu (reaction level), 
– stopnja vpliva izobraževalnega programa na spremembo v znanju, spretnostih in stališčih 

udeležencev (learning level), 
– stopnja vpliva izobraževanja na spremembo vedenja posameznika na delovnem mestu (job 

behavior level), 
– stopnja vpliva izobraževanja posameznika na delovanje organizacije (results level). 
 
V povezavi s Kirkpatrickovim modelom Miglič (2000, 368) navaja, da se evalvacija 
usposabljanja izvaja na štirih ravneh, od katerih vsaka zahteva drugačne evalvacijske tehnike: 
– prva raven – reakcija  meri, kaj udeleženci usposabljanja mislijo in čutijo o usposabljanju, 
– druga takojšnja raven – učenje meri, kaj se udeleženci naučijo med usposabljanjem, 
– tretja vmesna raven – vedenje meri učinke usposabljanja na delovno uspešnost, 
– četrta končna raven – rezultati meri učinke usposabljanja na organizacijsko učinkovitost. 
 
V nadaljevanju Miglič (2000, 368) navaja, da je za izvajanje evalvacije treba določiti cilje za 
vsako izmed ravni. Evalvacija je najlažja na prvi in drugi ravni, medtem ko se na višjih 
zahtevnost procesa strmo povečuje. Eden izmed razlogov so težave merjenja in problem 
ločevanja vzrokov in posledic na višjih ravneh. K težavnosti evalvacij na višjih ravneh 
prispeva tudi časovni zamik med zaključkom usposabljanja in njegovimi učinki na 
organizacijo. Ne glede na to pa je dejstvo, da bolj ko je evalvacija dosledna, kakovostna in 
uspešna na začetnih ravneh, večja je verjetnost, da usposabljanje vpliva na učinkovitost 
posameznega oddelka in organizacije kot celote. 
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Pri postavljanju koncepta evalvacije izobraževalnega procesa Hopkins (1997, 14) navaja deset 
vprašanj, na katera si moramo odgovoriti: 
1. Kako je evalvacija opredeljena? 
2. Katere so funkcije evalvacije? 
3. Kaj je predmet evalvacije? 
4. Katere vrste podatkov moramo pridobiti? 
5. Katera merila je treba uporabiti za uspešno vrednotenje? 
6. Koga evalvirati (koga vključiti v evalvacijo)? 
7. Kaj obsega proces evalvacije? 
8. Katere metode evalviranja uporabiti? 
9. Kaj naj evalvacija izvaja? 
10. Po katerih standardih naj evalvacija sodi (vrednoti)?  
 
Katere vrste podatkov moramo zbrati in kako jih zbrati, je izredno pomembno za uspešno 
izvedbo evalvacije. Pred zbiranjem podatkov je treba izdelati načrt in odgovoriti na vprašanja, 
ki jih opredeljujeta Bee in Bee (2005, 147), in sicer: 
– Zakaj zbiram podatke?  
– Kakšen je namen zbiranja podatkov? 
– Kakšni so moji cilji? 
– Kaj moram vedeti v povezavi s cilji? 
 
Šimenc (2000, 41–45) govori o standardih evalvacije, ki jih je treba vključiti v vrednotenje 
izobraževalnih učinkov vseh javnih programov v RS. Standardi so v osnovi nastali v ZDA, in 
sicer na osnovi konkretnih izkušenj in prakse, tako da gre pri njih v nekem smislu za 
samoregulacijo prakse. Tako so v ZDA leta 1981 objavili Standards for Evaluations 
Programs, Projects and Materials, ki jih je izdelal odbor, imenovan Joint Committee on 
Standards  for Educational Evaluation. Standardi se delijo na štiri skupine, in sicer standarde: 
– koristnosti (Utility Standards), katerih namen je zagotoviti uporabnikom evalvacije 

koristne informacije, ki jih dejansko potrebujejo; 
– izvedljivosti (Feasibility Standards), ki zagotavljajo, da bo evalvacija realistična, 

preudarna, diplomatska in varčna; 
– primernosti (Propriety Standards), ki so namenjeni zagotovitvi legalnega in etičnega 

poteka evalvacije, ki mora biti v dobrobit vseh vpletenih v evalvacijo ter tudi tistih na 
katere bi naj vplivala evalvacija; 

– natančnosti (Accuracy Standards), ki naj bi zagotovili tehnično ustreznost informacij. 
 
Zgoraj navedena teoretična osnova pojmovanja in izvajanja evalvacij bo vodilo pri izvedbi 
naše raziskave, da bi pridobili čim več oprijemljivih in verodostojnih podatkov, na osnovi 
katerih bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja. 
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3 SISTEM VOJAŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Žabkar in Svete (2008, 184) trdita, da skoraj za vse sodobne družbe lahko rečemo, da 
temeljijo na znanju kot vrhnjem delu piramide, v katerem v procesu kognitivnosti iz podatkov 
in informacij razumemo in poznamo dogodke, ki nas obdajajo. Ta ugotovitev je še posebej 
značilna za sodobno vojaško organizacijo, ki je po eni strani soočena z izredno hitrim 
razvojem in uvajanjem novih tehnologij, po drugi strani pa deluje v vse bolj kompleksnejšem 
domačem in mednarodnem okolju. Tako stanje nedvomno vpliva tudi na razmišljanja, kako 
najučinkoviteje oblikovati sistem prenosa znanja v vojaški organizaciji oziroma sistem 
vojaškega šolstva. Ob tem se odpira vsaj dvoje vprašanj, in sicer, kako vojaško šolstvo 
organizirati in katere vsebine prednostno ponuditi. V nadaljevanju poudarjata, da se je pri tem 
treba zavedati dveh okvirov. Prvi je vsebinski, ki bo moral zagotoviti interoperabilnost SV v 
vojaško-obrambnih in varnostnih zavezništvih, drugi pa je posebnost naše države, saj sta 
majhnost in kadrovska podhranjenost stvarnost, ki jo bomo morali vedno upoštevati. 
 
V Konceptu sistema VIU v SV (SV 2003, 1) je navedeno, da je glede na stanje in spremembe 
v širšem družbenem okolju in obrambnem sistemu treba sistem VIU v SV dokončno 
preoblikovati v sodobno organiziran, primerljiv, celovit in enovit sistem, ki bo ob ustreznem 
vodenju sposoben zagotavljati vse naloge na področju VIU v SV. Pri tem pa je treba na eni 
strani organizirati racionalne, učinkovite in hitro prilagodljive procese VIU, ki zagotavljajo 
visoko strokovno usposobljenost posameznikov ter izurjenost poveljstev in enot za izvajanje 
poslanstva SV. Na drugi strani pa je treba zagotoviti javno priznavanje teh znanj in poklicno 
kvalifikacijo posameznikov. 
 
Kastelic (2008, 11–24) navaja, da je VIU zelo odgovorna naloga, pri tem pa poudarja vlogo 
vojaških šol in vojaškega šolskega sistema. Vojaške šole so tiste, ki dajo častnikom in 
podčastnikom znanje in veščine, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju nalog na svoji 
poklicni poti. Način izobraževanja častnikov in podčastnikov se je na slovenskem ozemlju 
sčasoma spreminjal glede na državo, pod katero je spadalo naše ozemlje. Avtor v 
nadaljevanju navaja, da izobraževalni sistem TO RS oziroma pozneje SV temelji na 
ustanovitvi ŠPČ, ki je bila prva izobraževalna ustanova MORS SV. Nastala je zaradi potreb 
po sodobno izšolanem podčastniškem kadru. Od tu naprej se je vojaško šolstvo le še razvijalo 
in širilo, saj se je pokazala potreba po sodobno izšolanem podčastniškem in častniškem kadru.  
 
VIS ter z njim v povezavi sistem VIU je z ustanavljanjem šol in drugih vojaških strokovnih 
organizacijskih enot pomenil postavitev temeljev VIU v SV, ki se je s samostojno RS samo še 
nadgrajeval in izpopolnjeval. 
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3.1 Pravna podlaga za načrtovanje in izvajanje VIU 

Organiziranje obrambe in obrambnega sistema RS ima svoje osnovne temelje v Ustavi RS 
(URS, UL RS, 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/2003, 69/04, 68/06) kot najvišjem pravnem aktu v 
RS. V URS so osnovni temelji, na podlagi katerih gradimo našo nacionalno varnost, naš 
obrambni sistem ter s tem povezan VIS, prav tako pa je tu osnova  za zakon, na osnovi 
katerega se obrambni sistem tudi vzpostavi. Ta osnova je zapisana v 124. členu URS, kjer je 
navedeno, da vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega 
ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
poslancev. V tem členu je opredeljeno tudi, da izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor RS. 
Prav tako je z ustavo v 102. členu opredeljen predsednik RS, kot vrhovni poveljnik njenih 
obrambnih sil. V URS  je treba omeniti tudi 57. člen, ki opredeljuje pravico do izobrazbe in 
šolanja. V njem je navedeno, da je izobraževanje svobodno in da država ustvarja možnosti, da 
si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. 
 
V Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU, UL RS, št. 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005, 32/2006-
UPB2, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008) je v 102. členu določeno, da ima uradnik pravico in 
dolžnost usposabljati se na uradniškem delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno 
znanje po določenem programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in 
izpopolnjevanja na uradniškem delovnem mestu, ki se izvaja v skladu z določenim 
programom, bremenijo delodajalca. V 101. členu ZJU pa je opredeljeno, da mora uradnik, ki 
je napoten na izobraževanje, po končanem izobraževanju ostati v delovnem razmerju pri istem 
delodajalcu vsaj še toliko časa, kot je trajalo izobraževanje. V nasprotnem primeru ima 
delodajalec pravico do povrnitve sorazmernega dela plačanih stroškov izobraževanja. 
 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, UL RS, št. 42/2002, 103/2007) opredeljuje izobraževanje 
v 172. členu, kjer določa, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja (v nadaljevanju IUI) v skladu s potrebami delovnega 
procesa, delodajalec je delavcem dolžan zagotoviti IUI ter v 173. členu določa pravico do 
odsotnosti z dela zaradi izobraževanja. 
 
Z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti RS (ReSNV-1, UL RS, št. 27/2010) so določene 
temeljne opredelitve nacionalnih interesov, varnostna tveganja in viri ogrožanja države ter 
usmeritve, ukrepi in mehanizmi za zagotavljanje nacionalne varnosti.  
 
V Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2025 
(ReSDPROSV25, UL RS, št. 99/2010) je opredeljen nadaljnji razvoj VIU, temeljnih vojaških 
ved ter vojaškostrokovnih in specialističnih znanj, veščin in izkušenj, ki bo organiziran v 
sodelovanju z javnim izobraževalnim in raziskovalnim sistemom. V SV bodo z namenom 
ohranjanja in razvoja vojaškostrokovnih in specialističnih znanj povezani operativna praksa in 
razvojno-raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti. V tem dokumentu je opredeljen eden 
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izmed dolgoročnih ciljev, ki je v povezavi z VIU, in sicer je to dolgoročni cilj 3. V tem cilju 
je določeno, da je treba s pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije preoblikovati 
SV v visoko profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo, sposobno skupnega delovanja 
tudi v večnacionalnem vojaškem okviru, skladno s sodobnimi koncepti in doktrinami. Pri tem 
je določena prednost izoblikovanje celovitega sistema VIU v sodelovanju z javnim 
izobraževalnim sistemom. 
 
V Srednjeročnem obrambnem programu 2007–2012 (MORS 2006c, 51) je poglavje, ki govori 
o nalogah in viziji VIU. V tem poglavju je opredeljeno, da SV za potrebe razvoja kadra ter 
zagotavljanja usposobljenosti poveljstev in enot organizira enovit sistem VIU. Sistem VIU 
vključuje pridobivanje in razvijanje vojaških znanj, sposobnosti, veščin in navad za izvajanje 
nalog za potrebe vojaške obrambe in drugih nalog SV. V sistemu VIU v SV poteka VIU 
posameznikov ter vojaško usposabljanje poveljstev in enot. Končni cilj VIU je zagotoviti 
usposobljene posameznike, enote in poveljstva kot celoto. Sistem VIU je usmerjen k 
primerljivosti s sistemi vojska v zavezništvu ter povezljivosti z javnim izobraževalnim 
sistemom. Sistem VIU se dopolnjuje s programi javnega šolstva in programi tujih 
izobraževalnih ustanov. Sistem VIU podpira vojaška raziskovalno-razvojna dejavnost, katere 
nosilec je PDRIU.  
 
V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 24) je navedeno, da so poslanstvo in naloge SV 
določene z Zakonom o obrambi. V nadaljevanju dokumenta so navedene vsebine tudi bolj 
natančneje opredeljene: 
– Poslanstvo SV je v sodelovanju z zavezniki odvrniti vojaško agresijo na RS in prispevati k 

mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva. V primeru vojaške 
agresije SV samostojno in v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo RS s ciljem 
pregona sovražnika in vzpostavitve suverenosti na celotnem ozemlju države.  

– Bistvene naloge SV, ki izhajajo iz njenega poslanstva, so vzdrževanje pripravljenosti, 
aktiviranje in mobiliziranje sil, premestitev sil v območje delovanja, izvajanje defenzivnih 
in ofenzivnih delovanj ter ohranjanje vzdržljivosti sil. Na podlagi poslanstva in bistvenih 
nalog SV ter načrtov uporabe poveljniki na vseh ravneh poveljevanja določajo poslanstva 
podrejenih enot in jim odobravajo iz poslanstev izhajajoče bistvene naloge.  

– Z ostalimi nalogami SV prispeva k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti ter podpira 
državne organe in javne institucije pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov RS.  

 
V okviru zgoraj navedenih in prepisanih bistvenih nalog SV, ki so razvidne tudi iz slike 2,  je 
zelo pomembna naloga vzdrževanje pripravljenosti, ki jo v SV zagotavljajo in uresničujejo 
tudi z izvajanjem VIU kot izredno pomembnim segmentom delovanja SV. Brez načrtnega in 
kakovostnega izvajanja VIU se v SV ne more uresničevati poslanstvo SV. Prav tako ne 
morejo uresničiti bistvenih nalog SV in izhajajočih nalog, navedenih v prejšnjem odstavku. 
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Slika 2: Poslanstvo in naloge SV 

 
Vir: Furlan idr. 2006, 24. 

 
V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 30) je navedeno, da zagotovitev možnosti za delovanje 
SV obsega dejavnosti, ki so potrebne, da se sile SV pravočasno, načrtno in organizirano 
pripravijo za uresničevanje svojega poslanstva. Vključuje zagotovitev kadrovskih, materialnih 
in finančnih virov, vojaško obveščevalno dejavnost, razvoj in opremljanje, načrtovanje 
uporabe, mobilizacijske priprave in načrtovanje operativnega razvoja, vojaško izobraževanje 
in usposabljanje, pripravljenost Slovenske vojske, načrtovanje konsolidacije, podporo države 
gostiteljice, ureditev prostora in ohranjanje vzdržljivosti sil. 
 
Opredelitev in umestitev VIU kot dejavnosti zagotovitve možnosti za delovanje SV je 
razvidna spodaj v sliki 3. 

 
 

Slika 3: VIU znotraj dejavnosti zagotavljanja možnosti za delovanje SV 
 

Vir: Furlan idr. 2006, 30. 
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Formalnopravna osnova za organiziranje VIS ter z njim povezano načrtovanje in izvajanje 
VIU v SV je  opredeljeno v  Zakonu  o  obrambi (ZObr-UPB1, UL RS, št. 103/2004, 40/2004, 
47/2002, 87/1997, 44/1997,  82/1994). V 13. členu ZObr-UPB1 je opredeljena dolžnost 
usposabljanja, kjer je predpisano, da se je državljan, ki je razporejen na vojaško ali delovno 
dolžnost, dolžan usposabljati za opravljanje te dolžnosti v skladu s predpisi. V 37. členu  
ZObr-UPB1 so opredeljene naloge SV, in sicer so naloge SV sledeče: 
– izvaja VIU za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe, 
– zagotavlja treba 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. 
 
Prav tako je za organiziranje in izvajanje VIU v SV pomemben 64. člen ZObr-UPB1, kjer je 
določeno, da MORS organizira VIU v okviru ŠPČ, ŠČ, PŠŠ in drugih šol ter centrov, kar je 
dejansko pravna osnova za ustanavljanje navedenih organizacijskih enot ter izvajanje VIU. 
Področje VIU pokrivajo še nekateri drugi členi ZObr-UPB1, in sicer so v 92. členu 
opredeljene statusne zadeve slušateljev, izhajajoče iz pogodbe o zaposlitvi, v 93. členu so 
določene pravice in obveznosti v času pogodbenega razmerja in 103. člen, ki določa 
usposabljanje in verifikacijo programov izobraževanja. 
 
Opredelitev VIU je razvidna tudi v 20. členu Zakona o službi v SV (ZSSloV, UL RS, št. 
68/2007), kjer so navedene sledeče pomembne postavke: 
– vrste in načini izvajanja VIU v okviru SV, javnega izobraževalnega sistema, ustreznih šol 

in organizacij izven države;  
– organizacija in izvajanje VIU poteka v skladu s ZObr in predpisi, ki urejajo srednje 

poklicno in strokovno izobraževanje ter dodiplomski in podiplomski študij; 
– SV se pripravlja, izobražuje in usposablja v miru za opravljanje vseh nalog za obrambo 

države samostojno in v okviru zavezništva, za izvrševanje obveznosti, ki jih je država 
sprejela v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami ter drugih 
nalog v skladu z Zakonom o obrambi in v skladu s tem zakonom. 

 
Pravila službe v SV (PSSV, UL RS, št. 49/1996, 111/2000, 52/2001, 62/2003, 84/2009) 
določajo v 106. členu: 
– IU vojaških oseb se načrtuje in izvaja v skladu s predpisi in letnimi načrti. Prednost pri 

vključevanju v izobraževalne programe imajo tiste vojaške osebe, za katere je takšno 
izobraževanje predvideno po karierni poti in imajo višjo službeno oceno; 

– VIU se izvaja v skladu z letnimi načrti in programi v SV in MORS v javnih šolah ali v 
šolah drugih držav; 



 

22 

– kriteriji za izbor kandidatov za izobraževanje in usposabljanje se določijo s programi ali 
akti poveljevanja.  

 
Pravilnik o IUI v MORS (MORS 2006d, 1) določa in ureja pravice in obveznosti zaposlenih v 
MORS na področju IUI. Pri tem pravilnik natančno opredeljuje in ureja oblike in izvedbe IUI, 
organiziranje in načrtovanje evidenc, poročanje o evidencah in vodenje evidenc, način 
zagotavljanja finančnih sredstev, štipendiranje, obvezno prakso, mentorstvo, pridobivanje 
licenc, certifikatov in pooblastil, temeljne programe VIU, pogoje in merila za napotitev na 
različne oblike IUI ter postopek ureditve VIU z internim aktom.  
 
V sliki 4 je predstavljen sistem dokumentov, ki opredeljujejo in urejajo načrtovanje, izvajanje 
in analiziranje izvedbe VIU.  
 

 
 

Slika 4: Shematski prikaz dokumentov, ki opredeljujejo in urejajo VIU 
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3.2 Pojem, ravni in vrste VIU v SV 

Brožič (2007, 6–7) navaja, da v procesu izobraževanja ločimo pojme izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje, pri čemer gre pogosto za prepletanje nekaterih značilnosti. 
V nadaljevanju podrobneje predstavi vsak pojem posebej:  
– Najprej opredeljuje izobraževanje (angl. Education) kot dolgotrajen in načrten proces 

razvijanja posameznikovih sposobnosti, znanja in navad, ki mu omogočajo vključitev v 
družbo in delo in ga glede na cilje ter vsebino delimo na splošno in strokovno. Vključuje 
učenje kulture, naravnih zakonov, pridobivanje jezikovnih in drugih spretnosti, ki so 
temeljne za učenje, osebnostni razvoj, ustvarjalnost in medsebojno razumevanje.  

– Drugi pojem je usposabljanje (angl. Training), katerega slovenska literatura označuje kot 
proces razvijanja tistega človekovega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebuje pri 
opravljanju konkretnega dela. Usposabljanje sestavljajo načrtovani programi, namenjeni 
povečanju uspešnosti posameznikov, skupin ali organizacije.  

– Tretji pojem je izpopolnjevanje (angl. Further training, Continous training, Continous 
learning), ki ga opredeljuje kot proces dopolnjevanja, spreminjanja in sistemiziranja že 
pridobljenega znanja, spretnosti, sposobnosti in navad oziroma kot nadgradnjo 
usposabljanja.  

 
V Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 2) je opredeljeno, da sta VIU procesa 
pridobivanja in razvijanja posebnih in funkcionalnih vojaških znanj, sposobnosti, veščin in 
navad za opravljanje nalog za potrebe vojaške obrambe in drugih nalog vojske.  
 
Žunkovič in Toš (2006, 125) navajata, da sistem VIU v SV predstavljajo sestavine in 
mehanizmi, povezani in vpeti v medsebojne odnose ter usmerjeni v uresničevanje zastavljenih 
ciljev. Posebnost sistema glede na primerljive izobraževalne sisteme je predvsem v tem, da je 
v procesih in sistemu VIU izrazito izražena potreba po oblikovanju posebnih norm in vrednot 
ter vzgoji pripadnikov SV skladno z njimi. Posebnost je tudi, da se v med seboj prepletene 
procese VIU vključujejo posamezniki:  
– ki potrebujejo vojaško izobrazbo, znanje in sposobnosti,  
– ki take izobrazbe ne potrebujejo, usposabljajo pa se za delo v vojaški organizaciji, ter  
– skupine, enote in poveljstva, ki se usposabljajo za uresničevanje ciljev SV. 
 
V okviru Koncepta sistema VIU v SV (SV 2003) so opredeljeni osnovni pojmi, vezani na 
VIU v SV, katere v nadaljevanju predstavljamo: 
– Vojaško izobraževanje in usposabljanje je didaktični pojav, za katerega veljajo didaktične 

zakonitosti in ima temeljne in posebne didaktične značilnosti. Poleg tega je tudi vojaški 
pojav, ki ima posebne cilje, vsebine, načine ravnanja in poteka v vojaških okoliščinah.  

– Vojaško izobraževanje in usposabljanje je sistematičen, organiziran, načrten in ciljno 
usmerjen proces pridobivanja in razvijanja znanja, veščin in sposobnosti ter moralnih 
vrednot za izvajanje nalog za potrebe vojaške obrambe. 
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Pri tem Koncept VIU v SV (SV 2003) še podrobneje opredeli: 
– Vojaško izobraževanje sistematičen, organiziran, načrten in ciljno usmerjen proces 

pridobivanja in razvijanja znanja in sposobnosti ter moralnih vrednot pri posamezniku za 
izvajanje nalog za potrebe vojaške obrambe. 

– Vojaško usposabljanje pa je sistematičen, organiziran, načrten in ciljno usmerjen proces 
pridobivanja in razvijanja teoretičnega in predvsem praktičnega znanja, veščin, spretnosti 
in sposobnosti posameznika, enote, zavoda in poveljstva ter moralnih vrednot 
posameznika za določene vloge, delovanje, aktivnosti in izvajanje nalog za potrebe 
vojaške obrambe. 

 
Zgoraj navedene opredelitve obrazloži Pešec (2005, 23), kjer  navaja, da iz opredelitev lahko 
razberemo, da sta pri izobraževanju pomembna teoretično znanje in spoznavanje etičnih 
načel, ki naj oblikujejo dobrega vojaka. Pri usposabljanju pa je v ospredju razvijanje posebnih 
sposobnosti, moralnih lastnosti, praktičnega znanja pridobljenega v postopkih urjenja.  
 
MORS je izdal Obvezne usmeritve za preoblikovanje in razvoj sistema VIU v SV (MORS, 
2003b), kjer opredeljuje, da se sistem VIU oblikuje v štiri povezane in odvisne podsisteme: 
– I. podsistem zajema IU posameznikov v institucijah VIU, 
– II. podsistem zajema usposabljanje v poveljstvih in enotah, 
– III. podsistem zajema raziskovanje in razvoj na področju VIU, 
– IV. podsistem zajema zagotovitev VIU. 
 
V organizacijskem smislu je sistem VIU v SV sestavljen iz štirih podsistemov, kar je 
natančno obdelano v Konceptu VIU v SV (SV 2003, 4) in je razvidno tudi v sliki 5, in sicer: 
– IU posameznikov v institucijah VIU doma in v tujini ter v javnih in drugih institucijah 

zagotavlja pridobivanje vojaške izobrazbe, vojaških in drugih strokovnih znanj, vojaško in 
drugo strokovno usposobljenost, pridobivanje vojaških poklicnih kvalifikacij, 
kontinuirano dopolnjevanje znanj ter oblikovanje posameznika v smislu razvijanja 
njegovih sposobnosti, iniciativnosti, samostojnosti, profesionalnega odnosa do opravljanja 
vojaškega poklica; 

– usposabljanje v poveljstvih in enotah, ki poteka pretežno po metodi urjenja in 
zagotavljanja izurjenosti posameznikov, skupin, poveljstev in enot kot celote za izvajanje 
nalog SV v miru in v vojni; 

– raziskovanje in razvoj na področju VIU, ki zagotavlja razvoj na področju vojaške stroke in 
vojaških ved, programov VIU, uspešnih metod VIU, razvoj vojaške strokovne literature, 
raziskovanje in razvoj na področju izbora oborožitve, tehničnih in drugih sredstev; 

– zagotovitev VIU, ki se kaže v zagotovitvi procesov VIU, predvsem na področjih 
zagotavljanja kadrov, oskrbovanja, premikov in transportov, vzdrževanja sredstev, 
zdravstvene zagotovitve, vojaške infrastrukture in finančne zagotovitve.  
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V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 35) je VIU opredeljen kot proces pridobivanja in 
razvijanja posebnih in funkcionalnih vojaških znanj, sposobnosti, veščin in navad za izvajanje 
nalog za potrebe vojaške obrambe in drugih nalog SV. SV razvija sodobno organiziran, 
celovit in enovit sistem VIU, ki je ob kvalitetnem vodenju sposoben izvesti naloge na 
področju VIU in je primerljiv s sistemi vojska v zavezništvu ter povezljiv z javnim 
izobraževalnim sistemom. Sistem VIU SV ni samozadosten, temveč je dopolnjen s programi 
javnega šolstva in tujih izobraževalnih ustanov. Če je IU doma neracionalen ali za to ni 
možnosti, se posamezniki napotijo v tuje vojaške izobraževalne ustanove. Raziskovanje in 
razvoj na področju VIU v SV zagotavljata razvoj na področju vojaške stroke in vojaških ved, 
programov VIU, uspešnih metod, razvoj vojaškostrokovne literature, raziskovanje in razvoj 
na področju izbora oborožitve in opreme, tehničnih in drugih sredstev, ki podpirajo izvedbo 
programov in omogočajo ter podpirajo učinkovit razvoj posameznikovih veščin in izurjenost 
enot. 
 
V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 35–36) je VIU razdeljen na VIU posameznika in 
usposabljanje poveljstev in enot. Pri tem je za VIU posameznika navedeno, da zagotavlja 
pridobivanje vojaške izobrazbe, vojaških in drugih strokovnih znanj ter vojaške in druge 
strokovne usposobljenosti, pridobivanje vojaških poklicnih kvalifikacij, kontinuirano 
dopolnjevanje znanj ter oblikovanje posameznika v smislu razvijanja njegovih sposobnosti, 
iniciativnosti, samostojnosti ter profesionalnega odnosa do opravljanja vojaškega poklica. 
Javni izobraževalni sistem in sistem vojaškega izobraževanja sta programsko povezana tako, 
da je možno vzporedno z vojaškim obiskovati javne izobraževalne programe in pridobiti 
javno priznano stopnjo izobrazbe oziroma je sistem VIU nadgradnja javnega izobraževalnega 
sistema. Pri tem je za VIU navedeno, da VIU pri častnikih in podčastnikih razvija željo po 
doseganju najvišjih standardov, skrb za vojaške vrednote, samoizpopolnjevanje, 
kompetentnost, profesionalni ponos, dostojanstvo, patriotizem ter skrb za tradicije SV. VIU 
omogoča razvijanje kompetentnih poveljnikov, ki bodo znali voditi enote. Omogoča 
poznavanje in uveljavljanje doktrin SV in zavezništva ter norm mednarodnega prava o 
oboroženih spopadih, standardov SV in zavezništva pri ravnanju vojakov, starešin, poveljstev 
in enot v praksi. 
 
V Vojaški doktrini (Furlan idr. 2006, 37) je opredeljeno usposabljanje poveljstev in enot kot 
proces pridobivanja in razvijanja posebnih sposobnosti za uporabo vojaških strokovnih znanj 
pri uresničevanju poslanstva poveljstva ali enote. Vojaško usposabljanje posameznika v 
poveljstvih in enotah ter skupinsko usposabljanje poveljstev in enot zagotavljata neposredno 
podporo razvoju operativnih zmogljivosti poveljstev in enot SV. Usposabljanje poveljstev in 
enot se načrtuje po načelih odgovornosti, standardizacije, usmerjenosti, postopnosti, 
neprekinjenosti in učenja iz izkušenj in poteka pretežno po metodi urjenja in zagotavlja 
izurjenost posameznikov, skupin, poveljstev in enot kot celote za izvajanje bistvenih nalog, ki 
izhajajo iz njihovega poslanstva. Obseg in vsebine nalog so tesno povezane s fazami 
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operativnega ciklusa poveljstva ali enote. Cilj vseh usposabljanj je doseganje standardov 
vojske, s čimer se razvija, vzdržuje in zagotavlja pripravljenost za delovanje. 
 
V Konceptu VIU v SV (SV 2003, 4) je opredeljena temeljna delitev VIU in sicer je to delitev 
glede na število udeležencev VIU: 
– izobraževanje in usposabljanje posameznika, 
– usposabljanje skupine, enote, poveljstva. 
 
Nadaljnja delitev VIU opredeljena v Konceptu VIU v SV (SV 2003, 4), izhaja iz temeljne 
delitve, in sicer delitev VIU glede na raven, pri čemer se VIU posameznika deli na: 
– temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (v nadaljevanju TVSU) za vojaške osebe 

katerega del se za vojaške uslužbence izvaja kot osnovno usposabljanje za delo v vojski; 
– osnovno vojaško strokovno usposabljanje (v nadaljevanju OVSU) za profesionalne 

vojake; 
– osnovno vojaško strokovno IU (v nadaljevanju OVSIU) za podčastnike in častnike; 
– dopolnilno vojaško strokovno IU (v nadaljevanju DVSIU), ki se izvaja kot nadaljevalno, 

funkcionalno ali dodatno DVSIU; 
– usposabljanje (pretežno po metodah samoizpopolnjevanja in urjenja, kamor prištevamo 

tudi kondiciranje v streljanju in vzdrževanje telesne pripravljenosti) posameznika na 
dolžnosti (v nadaljevanju UpnD). 

V okviru usposabljanja skupin, poveljstev in enot pa izvajamo urjenja skupin, poveljstev in 
enot, taktične vaje poveljstev in enot, taktične vaje z bojnim streljanjem, študijske vaje….  
 
Koncept VIU v SV (SV 2003, 4) razlikuje še  nekatere druge delitve VIU v SV, in sicer: 
– z vidika organizacije (redno, izredno, ob delu, iz dela, na daljavo); 
– po namenu (splošno, specialistično); 
– glede na subjekte (vojaki, podčastniki, častniki, vojaški uslužbenci, PEZ);  
– glede na sestavo (stalna sestava SV, pogodbena rezerva SV, vojaški obvezniki na služenju 

vojaškega roka, mirnodobna sestava SV, vojna sestava SV); 
– glede na namembno organizacijo sil (sile za posredovanje, glavne sile, dopolnilne sile); 
– glede na naloge (za bojevanje, za delovanje v podporo miru, za zaščito in reševanje);  
– glede na vsebine IU (splošno, specialistično, vzdrževanje stopnje 

usposobljenosti/izurjenosti, vzdrževanje telesne pripravljenosti, jezikovno usposabljanje, 
usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije, učenje učiteljev); 

– glede na organizacijske oblike VIU (samoizobraževanje in samoizpopolnjevanje, 
predavanja, seminarji, študij na daljavo, tečaji, prikazi, inštrukcije in konzultacije, 
kondiciranja, učni nastopi, učne delavnice, stažiranja, vaje). 

 
Celoten sistem VIU in njegova organiziranost, izhajajoča iz Koncepta VIU v SV (SV 2003), 
je grafično prikazan in razviden iz slike 5. 
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Slika 5: Koncept VIU v SV 
 

Vir: SV 2003. 

3.3 Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje 

Osnovni dokument, ki ureja organizacijo in delovanje PDRIU je Standardni operativni 
postopkovnik (v nadaljevanju SOP PDRIU) za organizacijo in delovanje PDRIU (SV, 2009a), 
ki določa izhodišča za učinkovito in usklajeno načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo 
delovanja PDRIU in s tem omogoča izvajanje temeljnih nalog PDRIU skladno z Zakonom o 
obrambi. 
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V SOP PDRIU (SV 2009a, 3) je opredeljeno, da je PDRIU organ poveljevanja in kontrole z 
zavodi, ki jih predstavljajo šole in centri v njegovi sestavi, ter ostalimi podrejenimi 
organizacijskimi enotami. Osnovno poslanstvo PDRIU je VIU za popolnitev dolžnosti v PEZ 
SV, zagotavljanje doktrinarnih, razvojnih, znanstvenoraziskovalnih dejavnosti in 
tehnološkega razvoja ter izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. Z 
doktrinarno in znanstvenoraziskovalno dejavnostjo pa neposredno podpira GŠSV. Pri 
izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom kot tudi s primerljivimi 
sistemi znotraj zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega poveljstva za 
transformacijo. 
 
V SOP PDRIU (SV 2009a, 3) so opredeljene bistvene naloge PDRIU, in sicer: 
– izvajanje TVSU, 
– izvajanje OVSIU, 
– izvajanje DVSIU in UpND, 
– razvojne dejavnosti, 
– podporne dejavnosti. 
 
Prav tako je v SOP PDRIU (SV 2009a, 3) opredeljenih veliko ostalih nalog PDRIU: 
– zagotavljanje poveljevanja in kontrole nad podrejenimi poveljstvi, enotami in zavodi, 
– izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, 
– razvoj sil (rodov, služb, dejavnosti, področij in sistemov), 
– razvoj in uvajanje oborožitve, opreme in sistemov, 
– razvoj izobraževanja in usposabljanja, 
– sodelovanje z zunanjimi in tujimi izobraževalnimi institucijami, 
– izdelava doktrin in vojaškostrokovne literature, 
– evaluacija strokovne literature, oborožitve, opreme, sistemov, VIU, 
– nabava, strokovna obdelava in distribucija knjižničnega gradiva, 
– organiziranje, izvajanje in ocenjevanje taktičnih vaj in urjenj z bojnimi streljanji, 
– organiziranje in izvajanje pomoči pri evaluaciji bojnega usposabljanja enot in poveljstev, 
– zagotavljanje učenja tujih jezikov po standardih Nata,  
– zbiranje, dokumentiranje, hranjenje, proučevanje in raziskovanje vojaške zgodovine, 
– organiziranje in delovanje vrhunskih športnikov v SV v podporo VIU in promocije SV. 
 
Organiziranost PDRIU je opredeljena v SOP PDRIU (SV 2009a, 4), kjer je navedeno, da 
PDRIU svoje poslanstvo in naloge opravlja skladno s strateškimi odločitvami NGŠSV, 
samostojno in v sodelovanju s Poveljstvom sil in njemu podrejenimi poveljstvi in enotami, 
ustreznimi organizacijskimi enotami civilnega dela MORS, izobraževalnimi in 
znanstvenoraziskovalnimi institucijami doma in v tujini, delovnimi telesi NATO in EU ter 
drugimi ustanovami. PDRIU je organiziran po sistemu vodenja in poveljevanja. PDRIU vodi 
poveljnik PDRIU (v nadaljevanju PPDRIU), pri tem mu pomaga njegov namestnik. 
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V SOP PDRIU (SV 2009a, 4) so navedene organizacijske enote PDRIU: 
- Poveljstvo PDRIU, 
- Center za doktrino in razvoj (v nadaljevanju CDR), 
- Poveljniško-štabna šola (v nadaljevanju PŠŠ), 
- Šola za častnike (v nadaljevanju ŠČ), 
- Šola za podčastnike (v nadaljevanju ŠPČ), 
- Center za usposabljanje (v nadaljevanju CU). 
- Center za bojno usposabljanje (v nadaljevanju CBU), 
- Šola za tuje jezike (v nadaljevanju ŠTJ), 
- Gorska šola (v nadaljevanju GORŠ), 
- Avtošola (v nadaljevanju AŠ), 
- Oddelek za raziskave in simulacije (v nadaljevanju ORIS), 
- Knjižnično-informacijski center (v nadaljevanju KIC), 
- Vojaški muzej (v nadaljevanju VM), 
- Športna enota (v nadaljevanju ŠPE), 
- Poveljniško-logistični vod (v nadaljevanju POVLOGV). 

 

 
 

Slika 6: Organigram PDRIU 
 

Vir: SV 2009a. 
 
Na sliki 6 je razvidna organizacijska struktura PDRIU z vsemi organizacijskimi enotami. 
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3.4 Načrtovanje VIU v PDRIU 

Načrtovanje VIU v okviru PDRIU je povezano z obrambnim načrtovanjem v SV, zato bomo 
v nadaljevanju najprej v strnjeni obliki predstavili obrambno načrtovanje, da bi prikazali, kje 
znotraj tega sistema se nahaja načrtovanje VIU. V nadaljevanju pa se bomo osredotočili na 
samo načrtovanje VIU v PDRIU.   
 
Barjaktarevič (2006, 3) navaja, da obrambno načrtovanje lahko časovno razdelimo na 
dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno. Poleg časovne delitve poznamo tudi delitev po 
vrstah obrambnega načrtovanja. Tako imamo načrtovanje sil, načrtovanje sredstev in 
načrtovanje virov kot osnovne sestavine obrambnega načrtovanja. V nadaljevanju avtor bolj 
podrobno opredeli posamezen nivo načrtovanja, in sicer: 
– Dolgoročno obrambno načrtovanje ponavadi zajema obdobje 15 do 20 let in daje splošne 

usmeritve za razvoj obrambnega sistema. V ZObr-UPB1 je v 82. členu navedeno, da 
Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje obrambe in pri tem 
sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in opremljanja SV. Ta dokument je 
ReSDPROSV25, ki jo je sprejel Državni zbor leta 2010 in usmerja razvoj SV do leta 
2025.  

– Srednjeročno obrambno načrtovanje ima svojo podlago v 12. točki ReSDPROSV25, kjer 
je predvideno, da se bo ReSDPROSV25 izvajal s srednjeročnimi obrambnimi programi, 
katere potrjuje Vlada RS na predlog MORS. Srednjeročni obrambni programi se 
izdelujejo praviloma vsaki dve leti za desetletno plansko obdobje.  

– Kratkoročno obrambno načrtovanje je izvedbeno načrtovanje. Osnovni načrti so različni 
dvoletni ali letni načrti.  

 
Drugi dokument, ki ureja področje obrambnega načrtovanja, je Pravilnik o planiranju v 
MORS (MORS 2005b), kjer je obrambno načrtovanje v 4. členu opredeljeno kot planiranje 
zmogljivosti, katero je dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno. 
 
V Srednjeročnem obrambnem programu 2007–2012 (MORS 2006c, 51) je navedena vloga 
VIU in PDRIU, ki je opredeljena kot ključni nosilci VIU. Poleg PDRIU so še ključne za VIU 
enote ter poveljstva SV. Poveljniki enot in poveljstev SV so odgovorni za usposobitev celot 
(enote, skupine) za izvajanje nalog. V nadaljevanju je navedeno, da se z načrtnim 
usposabljanjem posameznikov znotraj poveljstev enot dosega standardizirana usposobljenost, 
ki podpira seznam bistvenih nalog enot. Podlaga za načrtovanje usposabljanja enot so 
operativni cikli. Usposabljanje v poveljstvih in enotah poteka pretežno po metodi urjenja, kar 
zagotavlja izurjenost posameznikov, skupin, poveljstev in enot kot celote za izvajanje bistvenih 
nalog. Obseg in vsebine nalog usposabljanja so povezane s fazami operativnega cikla 
poveljstev in enot. PDRIU podpira usposabljanje le-teh z dejavnostmi svojih organizacijskih 
enot. 
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Načrtovanje VIU je opredeljeno v PSSV, kjer je v 106. točki navedeno, da se IU vojaških 
oseb načrtuje in izvaja v skladu s predpisi in letnimi načrti. Prednost pri vključevanju v 
izobraževalne programe imajo tiste vojaške osebe, za katere je takšno izobraževanje 
predvideno po karierni poti in imajo višjo službeno oceno. VIU se izvaja v skladu z letnimi 
načrti in programi v SV, MORS, v javnih šolah ali v šolah drugih držav. Kriteriji za izbor 
kandidatov za IU se določijo s programi ali akti poveljevanja. 
 
Krovni dokument za izvajanje načrtovanja IU v SV je Metodologija načrtovanja IU v SV (v 
nadaljevanju Metodologija), v kateri je opredeljeno (SV 2001, 16), da GŠSV izdela Direktivo 
za načrtovanje, organiziranje in izvedbo izobraževanja in usposabljanja v SV, v kateri se 
določa načrtovanje za obdobje dveh let. Direktiva temelji na srednjeročnih načrtih razvoja in 
opremljanja SV, katerih osnovna vsebina so splošne usmeritve za izvajanje IU v 
srednjeročnem obdobju. Nosilec izdelave direktive je J-3 GŠSV, sodelujejo vse 
organizacijske enote GŠSV, izda pa jo načelnik GŠSV.  
 
Prav tako je v Metodologiji (SV 2001, 17) opredeljeno, da GŠSV na osnovi direktive in 
nekaterih drugih dokumentov izdela Letni plan dela SV (v nadaljevanju LPD) v katerem je 
tudi točka Izobraževanje in usposabljanje. V tej točki načelnik GŠSV opredeli pomembnejše 
aktivnosti na področju VIU za posamezno leto, ki so tudi finančno ovrednotene. Na osnovi 
LPD izdelajo podrejene enote do ravni bataljona lastne LPD, kjer upoštevajo tudi usmeritve iz 
imenovane točke.  
 
V Metodologiji (SV 2001, 18) je določeno, da na osnovi LPD izdela GŠSV vsako leto Letni 
načrt IU v SV, kateri določa naloge in težišča, obseg in vsebino IU, nosilce ter potrebna 
finančna sredstva. Pri načrtovanju vsaka raven poveljevanja povzema iz načrta nadrejenega 
poveljstva tiste naloge, katerih nosilec je na svoji ravni, v katerih sodeluje in dodaja lastne 
naloge ter naloge za podrejena poveljstva in enote. Z letnim načrtom IU se načrtuje IU v 
obdobju od 1. januarja do 31. decembra načrtovanega leta in se izdeluje na vseh ravneh 
poveljevanja v SV, vključno s poveljstvom bataljona. 
 
Pri načrtovanju VIU pa je treba poznati in upoštevati tudi Navodilo in začasni priročnik za 
usposabljanje poveljstev in enot (v nadaljevanju Navodilo in začasni priročnik), ki določa (SV 
2006a) izvedbo usposabljanja v poveljstvih in enotah SV. 
 
Zgoraj navedenim procesom načrtovanja in dokumentom pri načrtovanju VIU v PDRIU sledi 
generacijsko načrtovanje, ki ima svojo podlago v Metodologiji in Navodilu in začasnem 
priročniku ter v naslednjih dveh pomembnih dokumentih, na osnovi katerih se izvaja 
generacijsko načrtovanje, in sicer: 
– SOP – 03/009 Načrtovanje VIU v PDRIU (v nadaljevanju SOP VIU), 
– Postopkovnik za načrtovanje VIU v PDRIU (v nadaljevanju Postopkovnik VIU). 
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Generacijsko načrtovanje obsega predvidene aktivnosti in postopke načrtovanja VIU, 
predvideno načrtovalno in podporno dokumentacijo VIU, vezano na posamezno generacijo ali 
program. 
 
V SOP VIU (SV 2010b, 2) je opredeljeno, da so generacijski dokumenti vsi dokumenti 
načrtovanja, izvajanja in zagotovitve VIU v eni generaciji. Izdelujejo jih v CU, ŠPČ, ŠČ, PŠŠ 
ter ostale enote PDRIU za izvedbo tečajev in drugih oblik usposabljanja. Z generacijskimi 
dokumenti konkretiziramo izvedbo določenega  programa VIU, kjer natančno določimo 
organizacijo, priprave in izvedbo posameznega programa.  
Generacijski dokumenti so: 
– Podrobni učni načrt, 
– Tematski načrt VIU,  
– Načrt materialne zagotovitve VIU, 
– Pregled in koordinacija nalog in aktivnosti. 
 
Poleg naštetih dokumentov spadajo k generacijskemu načrtovanju še (SV 2010b, 2): 
– Ukaz za organizacijsko in izvedbo VIU posamezne generacije,  
– Načrt priprav in izvedbe,  
– Pregled predmetnih nosilcev, 
– Analiza pogojev in možnosti za izvedbo VIU. 
 
Nadaljnje načrtovanje VIU v PDRIU je opredeljeno v SOP VIU (SV 2010b, 7) in poteka v 
okviru mesečnega načrtovanja, ki zajema: 
– priprave za izvedbo koordinacije VIU in VU, 
– mesečno koordinacijo VIU in VU ter drugih aktivnosti na ravni PDRIU, 
– izdelavo mesečnih načrtov dela v organizacijskih enotah, 
– izdelavo mesečnih načrtov–urnikov VIU. 
 
Podlaga za mesečno načrtovanje VIU so LPD organizacijskih enot, generacijski dokumenti, 
programi VIU in dodatne naloge, določene v aktih SV. 
 
V okviru mesečnega načrtovanja,organizacijske enote (SV 2010b, 7): 
– izdelajo Mesečni načrt dela (v nadaljevanju MND) organizacijske enote (za naslednji 

mesec), 
– izdelajo Mesečne načrte VIU – urnike, 
– uskladijo in izpolnijo Načrt koordinacije aktivnosti (za dva meseca naprej), 
– izdelajo Prilogo C (Priloga potreb podpore za izvedbo VIU, za dva meseca naprej), 
– posredujejo zahtevke za sodelovanje enot SV v procesu VIU (za naslednji mesec), 
– načrtujejo UpnD stalne sestave organizacijske enote (za naslednji mesec), 
– izdelajo koledar aktivnosti in koordinacije (za dva meseca naprej). 
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Izvedenim aktivnostim načrtovanja in izvajanja VIU sledijo tudi analize in poročila, in sicer: 
– redna poročila o izvedenih aktivnostih, 
– mesečno poročilo o realizaciji MND organizacijske enote (za prejšnji mesec), 
– obdobno poročilo o izvedbi MND organizacijske enote (za preteklo obdobje), 
– letno poročilo o realizaciji LND organizacijske enote (za prejšnje leto), 
– fazna poročila o izvedbi posamezne faze programa ali tečaja (za posamezno fazo), 
– generacijska poročila o izvedbi programa ali tečaja (za posamezno generacijo). 
 
Vsa zgoraj navedena poročila so posledica izvedbe predhodnih analiz, ki morajo biti 
načrtovane v LND oziroma MND. Udeležijo se jih vsi udeleženci, ki so tudi pisno 
povabljeni. Pri izvedbi teh aktivnosti se vodi tudi zapisnik. 
 
V zgoraj navedenih vsebinah je predstavljen celoten postopek načrtovanja in izvedbe VIU v 
PDRIU po posameznih segmentih. Grafični prikaz teh postopkov je razviden v sliki 4 (v 
spodnjem delu slike) te magistrske naloge ter spodaj v sliki 7. 
  

 

Slika 7: Potek generacijskega načrtovanja VIU v PDRIU 
 

Vir: SV 2005. 
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4 PREDSTAVITEV ŠČ IN RAZVOJ PROGRAMOV OVSIU ZA ČASTNIKE 

Šola za častnike je danes edina vojaška institucija v RS, ki izvaja program OVSIU kandidatov 
za častnike, kar je zelo zahtevna in odgovorna naloga. Njena vloga v obrambnem sistemu je 
izjemnega pomena, saj zagotavlja bodočim častnikom SV tista potrebna osnovna znanja in 
veščine, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju nalog na svoji poklicni poti. Teh znanj in 
veščin kandidati ne morejo pridobiti v nobeni drugi vojaški organizacijski enoti v RS, kakor 
tudi ne v javnem izobraževalnem sistemu RS. 
 
Temeljna pravna osnova za ustanovitev in delovanje ŠČ je 64. člen ZObr-UPB1, kjer je 
določeno, da MORS organizira VIU v okviru ŠPČ, ŠČ, PŠŠ in drugih šol ter centrov.  
 
Na osnovi tega zakona je v PDRIU izdelan SOP PDRIU, ki v točki 2b (SV 2009a, 3) 
opredeljuje v okviru svojih bistvenih nalog tudi izvajanje OVSIU, kar je v domeni ŠČ ter v 
točki 3 (SV 2009a, 4) navaja ŠČ kot eno izmed organizacijskih enot PDRIU. Zelo pomemben 
za delovanje ŠČ je SOP PDRIU (SV 2009a) tudi zato, ker v prilogi 1 opredeljuje poslanstvo, 
bistvene in ostale naloge ŠČ, kar je osnova za delovanje ŠČ. 

4.1 Zgodovinski oris razvoja ŠČ 

Zgodovinski razvoj ŠČ imajo v ŠČ kronološko opredeljen v Kroniki ŠČ (SV 1993a), iz katere 
v nadaljevanju povzemamo vsebine, vezane na razvoj ŠČ od osamosvojitve pa vse do 
današnjih dni.  
 
V Kroniki ŠČ (SV 1993a) je navedeno, da razvoj ustanove sega v leta pred osamosvojitvijo 
RS, saj so se ideje o lastnem častniškem zboru pojavljale že veliko prej in so predstavljale 
osnovo za dejansko realizacijo po vzpostavitvi ustreznih političnih razmer leta 1991. Leta 
1992 je bila vzpostavljena delovna skupina IC MORS v Mostah, ki je v decembru istega leta 
pripravila posvet o programu šolanja na ŠČ ter v nadaljevanju pripravila in izdelala vse 
osnove generacijske dokumente ter zagotovila pogoje za izvedbo OVSIU prve generacije ŠČ.  
 
Kronika ŠČ (SV 1993a) navaja, da je prva generacija ŠČ začela OVSIU 1. februarja 1993 v 
Poljčah, kar se šteje tudi kot dan ustanovitve ŠČ in dan ŠČ. Kot prvi načelnik šole je bil 
imenovan stotnik Mitja Miklavc s skupino, ki je vzpostavila temelje za oblikovanje modela 
usposabljanja kandidatov za častnike. V procesu izobraževanja so sodelovali tako pripadniki 
SV kot tudi priznani strokovnjaki iz civilnih struktur. S tretjo generacijo se je izvedla prva 
večja sprememba lokacije. Teoretična faza je bila izvedena v Ljubljani, v bivši vojaški 
gimnaziji, namesto v Poljčah. Program je ostal nespremenjen. Predavatelji so bili po novem 
postavljeni tudi v vlogo vodij učnih enot. V tem času je prišlo do menjave načelnika šole, kar 
se je do danes zgodilo še večkrat.  
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V Kroniki ŠČ (SV 1993a) je navedeno, da je bila 25. marca 1993 na podlagi ugotovljenih 
potreb MORS poleg ŠČ ustanovljena še Šola za častnike vojnih enot (v nadaljevanju ŠČVE). 
Sedež šole je bil v vojašnici Franc Rozman Stane v Mostah, kjer je 13. decembra 1993 začela 
usposabljanje prva poskusna generacija tridesetih nabornikov. Analiza prve generacije je 
pokazala izredno visoko stopnjo motiviranosti. Prva generacija je zaključila usposabljanje 14. 
aprila 1994 in si pridobila osebni čin vodnika. Na slovesnosti je bil prisoten državni politični 
vrh, vključno s predsednikom. Nova sprememba lokacije ŠČVE, omenjena v Kroniki ŠČ (SV 
1993a), je bila izvedena 1. septembra 1996, ko se je šola preselila na lokacijo v Šentvid, kjer 
je delo v začetku oktobra 1996 začela 5. generacija kandidatov. Posebno prelomnico v razvoju 
ŠČVE predstavlja leto 1997, ko se je začelo izvajati usposabljanje po novem programu. 
ŠČVE je delovala do leta 2003, ko je bila zaradi prenehanja usposabljanja nabornikov 
ukinjena. Vodilni moto šole, ki je ves čas spremljal kandidate in kolektiv ŠČVE, je bil »Šola 
za ljudi z jasnim ciljem«, kar ostaja še danes vodilo ŠČ.     
 
Preglednica 2: Evidenca števila kandidatov ŠČVE  po generacijah 

 
Vir: SV 1993d. 
 
Iz preglednice 2 lahko razberemo, da je OVSIU na ŠČVE uspešno zaključilo 716 kandidatov, 
ki naj bi bili po zaključenem šolanju z činom vodnika prerazporejeni v enote rezervne 
strukture, kar pa se dejansko v večini primerov ni zgodilo. 
 
V Kroniki ŠČ (SV 1993a) je posebej poudarjeno obdobje združitve obeh šol (ŠČ in ŠČVE), ki 
se je dejansko zgodilo s premestitvijo ŠČVE v vojašnico Šentvid leta 1996 in uveljavitvijo 
novega programa IU leta 1997. Z združitvijo sta šoli v prvih sedmih mesecih dela 
generacijsko delovali skupaj. Program je predvideval skupno usposabljanje kandidatov ŠČVE 
in ŠČ v prvih treh fazah (splošni, oddelčni fazi in specialistični), kar je trajalo sedem 
mesecev. V začetku sta bili sicer organizacijsko popolnoma ločeni enoti, vendar pa se je kot 
posledica kadrovskih in organizacijskih sprememb v letu 1999 vzpostavila šola z dvema 

Generacija Obdobje šolanja Začelo  
OVSIU 

Zaključilo 
OVSIU 

Niso  
zaključili 

1. 13. 12. 1993 - 10. 6. 1994 30 25 5 
2. 22. 8. 1994 - 22. 2. 1995 68 57 11 
3. 2. 10. 1995 - 18. 2. 1996 82 71 11 
4. 4. 3. 1996 - 19. 9. 1996 35 35 0 
5. 1. 10. 1996 - 17. 4. 1997 92 81 11 
6. 3. 3. 1997 - 18. 9. 1997 57 48 9 
7. 6. 10. 1997 - 5. 5. 1998 97 77 20 
8. 28. 9. 1998 - 26. 4. 1999 95 86 9 
9. 27. 9. 1999 - 26. 4. 2000 60 55 5 
10. 25. 9. 2000 - 24. 4. 2001 80 78 2 
11. 24. 9. 2001 - 23. 4. 2002 81 71 10 
12. 23. 9. 2002 - 27. 3. 2003 32 32 0 

SKUPAJ 809 716 93 
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oddelkoma. Prvi oddelek je prevzel usposabljanje pripadnikov stalne sestave iz bojnih enot, 
torej je prevzel delo predhodne ŠČ, drugi oddelek pa usposabljanje kandidatov ŠČVE. Takšen 
režim dela je bil vzpostavljen do leta 2003, ko je bila zaradi prenehanja usposabljanja 
nabornikov ukinjena. 
 
V Kroniki ŠČ (SV 1993a) je navedeno, da so se od 13. generacije naprej, ko se je prenehalo 
izvajati IU ŠČVE, na ŠČ usposabljali samo poklicni pripadniki SV. Omenjena generacija je 
bila zadnja, ki je delala po programu s petimi fazami usposabljanja. Novi program, ki ga je 
preizkusila 14. generacija, je prinesel velike spremembe v procesu OVSIU, saj je OVSIU 
prešlo iz petih faz v trifazno VIU, in sicer v okviru splošne faze, specialistične faze in faze 
stažiranja. Organizacijsko je ta sprememba prinesla tudi to, da so splošno fazo izvajali na ŠČ 
v sodelovanju z izvajalci iz CDR ter izvajalci iz PEZ SV, medtem ko so specializacijo in 
stažiranje izvajale rodovske enote specializacij v posamezni generaciji. Struktura ŠČ se je 
zmanjšala na 12 pripadnikov, funkcija ŠČ pa je vedno bolj postajala organizacijska in vedno 
manj izvedbena.  
 
Naslednja sprememba je bila uvedba selekcije za vstop v ŠČ, ki so jo na ŠČ do danes izvedli 
od 15. generacije leta 2004 pa do 22. generacije leta 2010. Osnova za izvedbo selekcij je bil 
do leta 2008 Program selekcije za sprejem kandidatk in kandidatov v ŠČ (MORS 2005a, 3), 
katerega cilj je bil zagotoviti kader (kandidate), ki ima sposobnosti in spretnosti, da v času 
šolanja na ŠČ pridobi s programom šolanja predpisana vojaškostrokovna znanja, spretnosti, 
navade in vrednote in s tem zagotoviti primerne kandidate za delo na začetnih častniških 
dolžnostih. Program selekcije je bil na osnovi izkušenj in analiz prenovljen v letu 2008. 
Prenovljen Program selekcije (MORS 2008b) in Učni program selekcije (MORS 2008c) so 
prvič izvedli v okviru izvedbe selekcije 20. generacije leta 2008.  
 
V letu 2008 je bila izvedena tudi prenova Učnega programa ŠČ SV in večine Učnih načrtov 
specializacij. Sprememba programa je povzročila organizacijske novosti, prav tako pa je 
prišlo tudi do sprememb v sami programski vsebini in v procesu načrtovanja OVSIU. 
Prenovljeni program so na ŠČ prvič izvedli v okviru OVSIU 20. generacije. Poudarek na 
prenovi tega programa je v naslednjih poglavjih magistrske naloge, saj je ravno ta program 
osnova empiričnega dela naloge.  
 
Zadnja velika in zelo pomembna sprememba v ŠČ je bila selitev večinskega dela PDRIU iz 
Šentvida v Maribor v Kadetnico. Selitev ŠČ so izvedli v sredini januarja 2009. Selitev je 
pomenila dvig standardov s področja VIU (boljša opremljenost učilnic, sodobna 
avdiovizualna tehnologija, dostop do spleta v učilnicah in sobah, bližina strelišča Apače, lažji 
dostop do knjižnice …),  kot s področja delovanja ŠČ (visok standard bivanja, več učilnic, 
sodobna opremljenost delovnih prostorov in učilnic, izvajalci VIU lažje dosegljivi ...).   
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V ŠČ je do konca leta 2010 zaključilo OVSIU 20 rednih generacij in 5 izrednih generacij. V 
nadaljevanju predstavljamo preglednice s statistični podatki o navedenih generacijah.  
 
Preglednica 3: Evidenca števila kandidatov ŠČ po generacijah – redni program  
 

 
Opombe:  - skupaj;  M – moški;   Ž –ženske;  PPRS – kandidati, pripadniki pogodbene rezerve. 
Vir: SV 1993b. 
 
Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je na ŠČ v obdobju do zaključka OVSIU 21. generacije 
vstopilo v sistem VIU skupaj 736 kandidatov, od tega 635 kandidatov in 101 kandidatka.  Od 
tega jih je bilo 21 pripadnikov pogodbene rezerve. OVSIU je uspešno zaključilo 697 
kandidatov, od tega 608 kandidatov in 89 kandidatk. Med njimi je uspešno zaključilo OVSIU 
20 pripadnikov pogodbene rezerve. V generacije so se vključevali tudi častniki SV, ki so 
prišli opravit samo specialistično fazo, uspešno je zaključilo 35 slušateljev in slušateljic.10 

                                                
9 Zaradi prehoda na nov način štetja generacij, so iz 8. generacije prešli na 10. generacijo,  terminsko 
pa se je 10. generacija začela tako, kot bi se dejansko morala začeti 9. generacija. 
10 V Ukazu za organizacijo in delovanje ŠČ (SV 2008, 8) je v 39. točki opredeljena razlika med 
kandidatom in slušateljem:  
–   kandidat vojaška oseba, ki sodeluje v procesu VIU in je kandidat za častnika,  
–   slušatelj je vojaška oseba, ki sodeluje v procesu VIU in je že častnik SV. 

Začelo OVSIU Zaključilo OVSIU 

G
en

er
ac

ija
 

Obdobje šolanja 
 M Ž  PPRS  M Ž  PPRS 

N
is

o 
za

kl
ju

či
li 

Sl
uš

at
el

ji 
- 

sp
ec

ia
liz
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1. 1. 2. 1993 - 27. 12. 1993 16 16 0 0 14 14 0 0 2 0 
2. 1. 10. 1993 - 30. 9. 1994 53 51 2 0 53 51 2 0 0 0 
3. 5. 9. 1994 - 31. 8. 1995 28 26 2 0 27 25 2 0 1 0 
4. 2. 10. 1995 - 1. 10. 1996 22 19 3 0 18 16 2 0 4 0 
5. 4. 11. 1996 - 1. 12. 1997 39 37 2 0 39 37 2 0 0 0 
6. 6. 10. 1997 - 6. 11. 1998 38 35 3 0 36 33 3 0 2 0 
7. 28. 9. 1998 - 28. 10. 1999 40 34 6 0 39 33 6 0 1 0 
8. 27. 9. 1999 - 26. 10. 2000 74 64 10 0 71 62 9 0 3 0 

10.9 25. 9. 2000 - 24. 10. 2001 53 42 11 0 51 42 9 0 2 0 
11. 24. 9. 2001 - 23. 10. 2002 52 44 8 0 50 42 8 0 2 0 
12. 23. 9. 2002 - 22. 10. 2003 57 48 9 0 54 46 8 0 3 1 
13. 14. 10. 2003 - 12. 11. 2004 38 32 6 0 36 32 4 0 2 24 
14. 15. 3. 2004 - 15. 4. 2005 9 6 3 0 8 5 3 0 1 4 
15. 2. 2. 2005 - 7. 3. 2006 26 23 3 0 26 23 3 0 0 6 
16. 2. 2. 2006 - 15. 3. 2007 30 24 6 0 28 22 6 0 2 0 
17. 4. 9. 2006 - 2. 10. 2007 25 21 4 5 24 21 3 5 1 0 
18. 2. 2. 2007 - 14. 3. 2008 31 29 2 1 28 26 2 1 3 0 
19. 3. 9. 2007 - 30. 9. 2008 43 33 10 8 37 29 8 7 6 0 
20. 29. 9. 2008 - 25. 9. 2009 29 24 5 3 29 24 5 3 0 0 
21. 28. 9. 2009 - 24. 9. 2010  33   27 6      4   29 25  4  4 4 0 

SKUPAJ-VIU 736 635 101 21 697 608 89 20 39 35 
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Preglednica 4: Evidenca števila kandidatov ŠČ po generacijah - izredni program  
 

 
Opombe:  - skupaj;  M – moški;   Ž –ženske;   
Vir: SV 1993c. 
 
Iz preglednice 4 razberemo, da je na ŠČ v obdobju do zaključka OVSIU 5. izredne generacije 
vstopil v sistem VIU skupaj 301 kandidat, od tega 212 kandidatov in 89 kandidatk. OVSIU je 
uspešno zaključilo 263 kandidatov in kandidatk, od tega 195 kandidatov in 68 kandidatk.  

4.2 Poslanstvo, naloge in organizacijska struktura ŠČ 

Poslanstvo ŠČ je opredeljeno v Ukazu za organizacijo in delovanje ŠČ (SV 2008, 2). V tem 
dokumentu je navedeno, da je ŠČ organizacijska enota PDRIU, katere vsebina dela je OVSIU 
kandidatov za častnike stalne in rezervne sestave, ki  je izraženo z razvijanjem poklicnega 
profila in ustvarjanjem pogojev, kar se dosega z nadgrajevanjem izvajanja predpisanih 
programov in z napredkom metodike IU. Posebej pomembno je pri tem dejstvo, da šolanje na 
šoli pomeni vstopna vrata za pridobitev vojaškega poklica »častnik« različnih vojaških 
specialnosti. Iz vsebine dela in iz splošnega poslanstva šole izhajajo naloge šole.  
 
Na osnovi poslanstva so v Ukazu za organizacijo in delovanje ŠČ (SV 2008, 2) opredeljene 
bistvene naloge in ostale naloge, in sicer: 
– Bistvene naloge ŠČ so, da načrtuje, organizira, vodi, izvaja in kontrolira naloge po 

Programu OVSIU kandidatk in kandidatov za častnike, po Programu selekcije za sprejem 
kandidatk in kandidatov v ŠČ in po Programu Vojaškega tabora za študente. 

– Ostale naloge, ki jih ŠČ izvaja so sodelovanje pri razvoju sistema VIU, sodelovanje pri 
razvoju programov IU, sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju IU 
častniškega kadra in promocija častniškega poklica. 

 
Organizacijska struktura in organizacija poveljevanja sta opredeljeni v 8. in 9. točki Ukaza za 
organizacijo in delovanje ŠČ (SV 2008, 3), kjer je določeno, da je ŠČ organizirana po sistemu 
vojaškega vodenja in poveljevanja. Organizacijska shema ŠČ je določena s formacijo, po 

Začelo OVSIU Zaključilo OVSIU 

G
en

er
ac

ija
 

Obdobje šolanja 
 M Ž  M Ž 

Niso 
zaključili 

1. 29. 1. 1995 - 29. 2. 1996 73 56 17 64 52 12 9 
2. 15. 4. 1996 – 4.  4. 1997 79 68 11 77 67 10 2 
3. 13. 10. 1997 - 6. 11. 1998 79 46 33 59 36 23 20 
4. 29. 9. 2000 - 27. 9. 2002 42 21 21 37 20 17 5 
5. 27. 9. 2002 - 24. 6. 2004 28 21 7 26 20 6 2 

SKUPAJ-VIU 301 212 89 263 195 68 38 
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kateri ŠČ sestavlja vodstvo in štiri (4) učne enote s predvideno stalno sestavo. Za izvajanje IU 
je ŠČ organizirana tako, da pokriva naslednja področja: 
– vodenje in poveljevanje, ki ga  izvajajo načelnik ŠČ, v njegovi odsotnosti njegov 

namestnik, načelniki učnih enot in inštruktorji; 
– operativne in učne zadeve izvajata pomočnik za operativne učne zadeve, ki je hkrati 

namestnik načelnika ŠČ in  referent za usposabljanje, ki je hkrati glavni podčastnik ŠČ; 
– logistične zadeve izvaja referent za logistiko; 
– administrativne zadeve izvaja referent za splošne zadeve in knjižničarstvo. 
 
Struktura poveljevanja in kontrole v ŠČ, predstavljena v sliki 8, izhaja iz organiziranosti ŠČ, 
opredeljene v formaciji. Zaradi potreb se lahko s ciljem učinkovitega delovanja ŠČ uveljavi 
začasna struktura poveljevanja in kontrole, s katero se ob veljavni organiziranosti ŠČ 
posameznim vodstvenim pripadnikom ŠČ dodeli pristojnost vodenja delovnih skupin. 
Poveljevanje na ŠČ izvaja načelnik ŠČ, v času njegove odsotnosti ga nadomešča njegov 
namestnik, ki je POUZ ali častnik ŠČ, ki ga za enkratno nadomeščanje pooblasti NŠČ. 
Poveljevanje v ŠČ se izvaja v skladu z ZObr, PSSV ter drugimi normativnimi akti in akti 
poveljevanja, ki jih predpišeta NGŠSV in PPDRIU. 
 

 
 

Slika 8: Organizacijska struktura ŠČ 
 

Vir: SV 2008. 

4.3 Predstavitev Programa Šole za častnike Slovenske vojske 

Skozi obdobja razvoja OVSIU častnikov SV so v ŠČ večkrat spreminjali sistem samega 
izobraževanja ter spreminjali in prenavljali tudi program OVSIU. Trenutno veljavni Program 
Šole za častnike (MORS 2006a) je bil sprejet leta 2006. Na njegovi osnovi je bil leta 2008 
prenovljen in verificiran Učni program Šole za častnike (MORS 2008a), evalvacije tega 
programa je cilj te magistrske naloge.  
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Osnova za izdelavo in oblikovanje programov IU v SV je predpisana z Navodilom o 
programskem oblikovanju VIU v SV (v nadaljevanju Navodilo). V Navodilu (MORS 2006b, 
3) je opredeljeno, da je temeljni cilj programskega oblikovanja zagotoviti take temeljne 
dokumente VIU, ki bodo v sistemu VIU v SV zagotavljali pridobivanja tistih znanj, veščin in 
navad, ki jih posamezni pripadnik SV potrebuje za kakovostno izvajanje nalog v poveljstvih, 
enotah in zavodih SV v miru, krizi in v vojni. 
 
Programsko oblikovanje v SV je v Navodilu (MORS 2006b, 3) opredeljeno kot standardiziran 
postopek, s katerim načrtno in usklajeno pridobimo ustrezno izdelane in preverjene 
programske dokumente VIU, na podlagi katerih načrtujemo, organiziramo ter izvedemo 
procese VIU posameznika. 
 
Programi VIU so opredeljeni v Navodilu (MORS 2006b, 4) kot dokumenti VIU, s katerimi 
minister za obrambo določi izvajanje VIU na določenem področju in predstavlja prvi temeljni 
dokument, na podlagi katerega se izdelujejo učni programi VIU. En program VIU je lahko 
osnova za izdelavo več učnih programov VIU. 
 
Učni programi VIU so opredeljeni v Navodilu (MORS 2006b, 5) kot dokumenti, s katerimi 
NGŠSV na podlagi programa VIU, določi konkretne usmeritve za izvajanje VIU, kot so 
področje VIU, utemeljenost VIU, ciljno skupino, temeljne pogoje za vključitev v VIU, 
programski cilj in posledice VIU. Prvi temeljni namen učnega programa je določitev 
predmetnika VIU. V predmetniku določimo predmete in obseg ur. V učnem programu za vsak 
predmet določimo jasne predmetne izobraževalno-učne cilje za izvajanje posameznega 
predmeta. V okviru učnega programa je treba določiti in opredeliti organizacijo in 
organizacijske oblike izvedbe VIU ter natančno opredeliti načine preverjanja znanj in 
usposobljenosti. Pomembno pa je tudi, da določimo še obliko in vsebino listine, ki jo prejme 
udeleženec ob zaključku VIU. V učnem programu določimo tudi minimalne strokovne 
kompetence, ki jih mora imeti izvajalec posameznega dela učnega programa VIU. 
 
Učni načrti VIU, opredeljeni v Navodilu (MORS 2006b, 6), so dokumenti, izdelani na podlagi 
učnega programa, s katerimi poveljnik PDRIU določi izvedbo VIU. Pri njihovi izdelavi 
povzamemo določila učnega programa, in sicer programski cilj, posebne cilje ter predmetnik 
VIU. Za vsak predmet posebej povzamemo predmetni cilj ter določimo izvedbo predmeta. 
Izvedbo predmeta določimo tabelarično, tako da za vsak predmet posebej določimo vsebine 
VIU, izobraževalno-učni cilj, standarde znanja/usposobljenosti, metode in merila, s pomočjo 
katerih ocenimo, ali posameznik ima/nima zahtevano znanje, oziroma je/ni usposobljen za 
izvedbo postopka, naloge ter za vsako vsebino (temo) natančno določimo najmanj 
izobraževalno-učni cilj. V učnem načrtu za vsako navedeno vsebino predmeta določimo treba 
materialno zagotovitev izvedbe. Za vsak predmet posebej določimo obvezno in priporočljivo 
literaturo, ki jo mora kandidat pri izobraževanju in usposabljanju uporabljati.  
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Na osnovi Navodila (MORS 2006b) je izdelan tudi Program ŠČ SV (MORS 2006a) in iz 
njega izhajajoči Učni program ŠČ (MORS, 2008a), katerega so na ŠČ v sodelovanju s 
strokovnjaki iz CDR in PEZ SV v letu 2008 prenovili in ga uvedli v izobraževali proces. 
Osnova za imenovani Učni program je bil prej veljavni Program OVSIU kandidatov za 
častnike (MORS 2003a).  
 
V nadaljevanju predstavljamo prenovljen in trenutno veljaven Učni program ŠČ SV (MORS 
2008a), po katerem so na ŠČ do sedaj izvedli OVSIU dveh generacij (20. in 21. generacije) in 
po katerem trenutno izvajajo OVSIU 22. generacije. 
 
Učni program ŠČ (MORS 2008a, 5) je utemeljen kot učni program OVSIU kandidatk in 
kandidatov za častnice in častnike SV, ki zagotavlja pridobivanje tistih znanj, veščin in navad, 
ki jih potrebuje vsaka kandidatka ali kandidat za častnico/častnika za opravljanje začetnih 
častniških dolžnosti v vojski. Na tej osnovi se nadgrajujejo visokošolska znanja, veščine in 
navade z znanji in veščinami, ki jih kandidat potrebuje za poklicno kariero v vojski ali za 
opravljanje nalog v rezervni sestavi SV. Namenjen je kandidatom in kandidatkam za častnice 
in častnike stalne sestave in pogodbene rezerve, ki izpolnjujejo pogoje po 88. členu ZObr-
UPB1, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za posamezno generacijo ter pred napotitvijo uspešno 
opravijo selekcijo.11 
 
Učni program ŠČ (MORS 2008a, 5) opredeljuje programski izobraževalni cilj, ki je v prvem 
delu zagotoviti, da kandidati pridobijo skupna jedra potrebnih vojaških znanj veščin in navad, 
za opravljanje začetnih častniških dolžnosti ne glede na rod in službo. V drugem delu pa 
moramo kandidatom zagotoviti pridobivanje tistih znanj, spretnosti in navad, ki jih častnik 
potrebuje za opravljanje začetnih častniških dolžnosti posameznega rodu ali službe, predvsem 
izvajanje nalog poveljevanja vodu pri izvajanju bojnega, stabilizacijskega ali podpornega 
delovanja v miru, krizi ali v vojni. Pred zaključkom šolanja je treba kandidatom omogočiti 
usposabljanje za opravljanje dolžnosti v enoti (stažiranje), tako da pridobijo spretnosti in 
izkušnje, ki jih potrebujejo za imenovanje v čin poročnika in za začetek uspešne častniške 
kariere. Opredeljeni so tudi posebni cilji programa, ki jih bomo podrobneje opredelili v 
empiričnem delu naloge.  
 
 

                                                
11 Selekcija se izvaja na osnovi  programa (MORS 2008b) in učnega programa (MORS 2008c), kjer 
kandidate preverjajo v psihofizičnih in vodstvenih sposobnostih ter jih na osnovi rezultatov razvrstijo 
po ciljnih skupinah, ki so osnova za izbor, katerega izvedene načelnik GŠSV na kadrovskem kolegiju:  
– skupina so kandidati, ki so zaposleni v SV in so predvideni za častniško dolžnost,  
– skupina so tisti, ki se v javnem izobraževalnem sistemu izobražujejo za častnika po modularnem 

sistemu, 
– skupina so drugi posamezniki, ki kandidirajo za zaposlitev na častniško dolžnost v SV. 
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Učni program (MORS 2008a, 7) je organizacijsko in vsebinsko povezan s programom TVSU 
in s programi dodiplomskega izobraževanja v javnem izobraževalnem sistemu in predstavlja 
njihovo vojaškostrokovno in veščinsko nadgradnjo. VIU po tem učnem programu je 
primerljivo z vojaškimi vsebinami učnih programov vojaških šol tujih vojska, ki VIU 
kandidatov  za  častnike izvajajo na podoben način. 
 
OVSIU se po tem učnem programu (MORS 2008a, 8)  izvaja po sistemu študija iz dela ali pa 
se del izvaja kot vzporedni študij na študijskih programih – modulih za kandidate za poklicne 
in rezervne častnike. Program se izvede oziroma organizira kot interni program šolanja 
kandidatov za častnike SV v celoti ali kot vzporedno izobraževanje na dodiplomski ravni po 
kreditno vrednotenem sistemu, pri čemer se deli programa izvajajo kot del programa javnega 
izobraževanja na fakulteti.  
 
IU kandidatov za častnike v ŠČ SV se organizira v treh fazah, ki so opredeljene v Učnem 
programu (MORS 2008a, 8) in so razvidne v preglednici 5, in sicer:    
– Splošna faza se izvede z vsemi kandidati skupaj. Izvajalec je ŠČ v sodelovanju z CDR in 

PEZ SV. Obsega 17 splošnih vojaških in strokovnih vojaških predmetov. Faza traja okoli 
6 mesecev v obsegu 892 ur. 

– Specialistična faza se izvede v učnih skupinah rodov SV in v Letalski šoli. Predmetniki so 
različni po specializacijah. Faza traja okoli 4 mesece v obsegu 675 ur. 

– Usposabljanje za delo na dolžnosti (stažiranje) se izvede v enotah in zavodih SV. Izvede 
se  po posebnem programu in traja okoli 1 mesec, v obsegu 184 ur. 

 
Preglednica 5: Faze OVSIU glede na razpoložljivo število ur 
 

Aktivnost oz. faza VIU 
Splošna 

Faza 
(ur) 

Specialistična 
faza 
(ur) 

Stažiranje 
 

(ur) 

SKUPAJ 
 

(ur) 
Predmeti splošnega vojaškega 
predmetnega področja  874 3  0 877 

Predmeti vojaško specialističnega 
usposabljanja  0 664 0 664 

Usposabljanje za delo na  dolžnosti – 
stažiranje 0 0 160 160 

Zagovor zaključnih nalog, preverjanje 
in rezervni čas 18 8 24 50 

Skupaj ur 892  675 184 1751 
  
Vir: MORS 2008a, 8. 
 
V nadaljevanju programa (MORS 2008a, 8) je navedeno, da OVSIU po tem programu traja 
12 mesecev, vključno z letnim dopustom. Prekvalifikacija častnikov za drugo specialistično 
področje pa se izvaja samo po specialističnem delu programa,  vključno s stažiranjem.  
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Preglednica 6: Predmetnik splošne faze OVSIU za častnike SV 
 

Predmetno področje  in predmeti 
Splošna 

faza 
(ur) 

Specialistična 
faza 
(ur) 

Stažiranje 
 

(ur) 
1 Nacionalnovarnostni sistem  25 
2 Pravo za častnike in ustavna ureditev 60 
3 Oprema, oborožitev in streljanja  65 
4 Taktika  213 
5 Vojaška geografija in topografija 34 
6 Zveze in informacijska tehnologija 30 
7 Osnove poveljevanja  67 
8 Osnove vojaške logistike  25 
9 Vojaška obveščevalno–varnostna dejavnost 20 

10 Vojaško voditeljstvo  30 
11 Vojaška psihologija 30 
12 Vojaška didaktika 30 
13 Vojaška zgodovina  53 
14 Sanitetni pouk in prva pomoč na bojišču 20 
15 Strokovna terminologija v tujem jeziku 60 
16 Vojaško vedenje in navade 26 
17 Športna vzgoja 86 
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Skupaj ur 892 675 184 
 
Vir: MORS 2008a, 10. 
 
V preglednici  6 je predstavljen predmetnika splošne faze OVSIU ŠČ z urno razporeditvijo po 
predmetnih področjih. Podrobnejša razporeditev po predmetih je razvidna v učnih načrtih 
posameznih predmetov, sama izvedba pa v podrobnih učnih načrtih, ki jih za posamezni 
predmet izdelajo nosilci predmetov.  
 
Preglednica 7: Predmetnik specialistične  faze OVSIU za častnike pehote SV 
 

Pehota (VED 31101) Specialistična faza 
(ur) 

1 Taktika pehote  408 
2 Oborožitev in oprema pehote s poukom streljanja 201 
3 Sredstva vodenja, poveljevanja in kontrole  35 
4 Motorna vozila pehote  20 
 Športna vzgoja – PGS 3 
 Rezervni čas 8 

SKUPAJ: 675 
 
Vir: MORS 2008a, 11. 
 
V preglednici 7 je kot primer predstavljen eden izmed predmetnikov specializacij, katere 
organizira ŠČ, izvedejo pa jih z ukazom NGŠSV določene rodovske enote v sodelovanju s ŠČ 
in strokovnjaki posameznih rodov iz CDR. V preglednici je predstavljen predmetnik 
specializacije pehote. 
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Slika 9: Proces VIU od vstopa do produkta 
 

V sliki 9 je ponazorjen celoten proces izobraževanja, v katerega se vključujejo različni 
pripadniki SV od vstopa v SV pa skozi vse možne različice VIU, ki se izvajajo v okviru SV.  
 
Kandidat po uspešno opravljenem OVSIU, predpisanim s tem programom (MORS 2008a, 
29), izpolni pogodbeno obveznost skladno z 92. členom ZObr-UPB1 in pridobi: 
– vojaško evidenčno dolžnost (VED),  
– vojaške pogoje za imenovanje v čin poročnika, 
– poklicno kvalifikacijo za opravljanje začetnih častniških dolžnosti v SV, 
– pogoje za nadaljevanje VIU po programih SV ter  
– zaključi pripravništvo. 
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5 EVALVACIJA V VOJAŠKEM IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU  

V tem poglavju bomo proučili pridobljeno gradivo ter poskušali ugotoviti stanje zakonodaje 
in predpisov na področju evalvacij v VIS in njen vpliv na samo izvajanje evalvacij v VIS.  
 
Brožič in Sušnik (2010, 11) navajata, da so evalvacije kot proces vrednotenja v teoretičnem in 
praktičnem smislu povsem ustrezne in primerne za izvajanje na področju vojaškega 
izobraževanja iz dveh temeljnih razlogov. Prvi je, da vojaško izobraževanje poteka po enakih 
zakonitostih kot vsako drugo izobraževanje, bodisi da imamo v mislih javnoveljavno 
izobraževanje ali druge organizacijske oblike izobraževanja, ki so bolj poznane kot 
usposabljanje in izpopolnjevanje. Drugi razlog je, da v RS vojaško izobraževanje predstavlja 
enega izmed procesov izobraževanj, ki so sestavni del javne uprave in ne sodi v sistem 
javnega šolstva. Slovensko vojaško izobraževanje tako ne deluje po načelu in v soodvisnosti 
konkurenčnosti med posameznimi fakultetami ali univerzami, kjer bi lahko s številom 
vpisanih, diplomiranih ali s kakšno drugo metodo pridobivali povratne informacije v smislu 
doseganja kakovosti izobraževanja kot izobraževalnega procesa.  
 
V SV do leta 2010 niso imeli predpisane metodologije izvajanja evalvacij, vendar so se 
nekatere evalvacije vseeno izvajale, še posebej na področju VIU v VIS. Opredelitev 
evalvacije najdemo le v redkih vojaških predpisih, ki urejajo področje VIU. 
 
Evalvacija je omenjena v Konceptu VIU v SV (SV 2003, 4) v okviru opredelitve VIU v SV, 
kjer je navedeno, da je sistem VIU postavljen z vidika organizacije in nalog (poslanstva) 
procesov, kadrov (udeležencev in izvajalcev) programov, tehnologije ter realizacije in 
evalvacije. Vendar v nadaljevanju dokumenta ni več govora o evalvaciji. 
 
Evalvacija programov VIU je predpisana tudi z Navodilom o programskem oblikovanju VIU 
v SV (MORS 2006b, 11), kjer je navedeno, da je pomemben proces programskega 
oblikovanja tudi določitev ocenjevanja kakovosti (izvedljivi/neizvedljivi procesi VIU, 
dosegljivi/nedosegljivi cilji ...) dokumentov VIU oziroma kakovosti izvedbe procesov VIU in 
na tej podlagi seveda določitev procesov dopolnjevanja dokumentov VIU. Pri tem je 
evalvacija VIU celostna dejavnost, ki jo izpeljemo s ciljem, da bi ugotovili ali so rezultati 
VIU dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, ali je VIU izvedljiv tako, kot je predvideno v 
Programu oziroma Učnem programu, in ali dosegamo fazne cilje in podobno. Vse izvedbe 
VIU, v okviru katerih poteka evalvacija, se izvajajo kot poizkusne. 
 
Evalvacija pa je bila dejansko v VIS uradno vpeljana v letu 2010, ko je izšlo Navodilo o 
evalvaciji VIU v SV (MORS 2010). Namen tega navodila je doseči enovit pristop pri 
izvajanju evalvacij v vojaških izobraževalnih ustanovah in je strokovna podlaga evalvacijskim 
skupinam za izvajanje evalvacij. Cilj navodila je uvedba evalvacij izobraževalnih procesov v 
izobraževalne ustanove za zagotavljanje stalne kakovosti pri procesih VIU.   
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V Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 3) so opredeljene pristojnosti in 
odgovornosti posameznih udeležencev, ki v procesu evalvacije sodelujejo in sicer so to 
strokovni svet, evalvacijska skupina za notranjo evalvacijo, evalvacijska skupina za zunanjo 
evalvacijo ter šole, enote in druge ustanove, kjer se izvaja VIU. V nadaljevanju je  
opredeljeno, da se evalvacijska skupina seznani z ugotovitvami samoevalvacij,12 določi cilje 
notranje evalvacije, izdela načrt izvedbe in pripravi zaključno poročilo, šole so odgovorne za 
samoevalvacijo izobraževalnega procesa, ki ga izvajajo. 
 
V Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 4) so opredeljena področja evalvacij. 
Evalvacija VIU se lahko izvede tako, da vključi celoten izobraževalni proces ali samo določen 
del procesa VIU (ugotavljanje potreb po VIU, doseganje ciljev VIU, oblikovanje in 
načrtovanje VIU, usposabljanje (pouk), udeleženci VIU, izobraževalna infrastruktura, 
izobraževalne metode, predavatelji, gradivo in literatura, nosilci in organizatorji VIU, 
materialna sredstva, pisni izdelki udeležencev in druge posebnosti glede na določen VIU).  
 
Področje izvajanja evalvacij na ŠPČ predstavi Močnik (2009, 37), kje navaja, da ŠPČ 
evalvacije programov v pravem pomenu besede ne izvaja oziroma je še ni izvajala. Po 
končanem posameznem programu je šola dolžna pripraviti analizo programa, ki je osnova 
Oddelku za prenovo programov v CDR za morebitne spremembe programov. Štabne 
obravnave ali konference, na katerih bi z združenimi močmi sinergijsko izvedli evalvacijo 
programa in to izrazili v prenovi programa, do sedaj ni bilo. V nadaljevanju naloge izvede 
evalvacijo s področja potreb po izvajanju evalvacij na ŠPČ. 
 
Iz pridobljenih dokumentov je moč razbrati izvedbo evalvacije v ŠČ v letih  2005–2008, 
čemur bomo večjo pozornost namenili v empiričnem delu naloge.  
 
Na PŠŠ pa so v letu 2008 prvič izvedli evalvacijo in sicer je bil cilj evalvacije program Višje-
štabnega šolanja. Predmet evalvacije so bili cilji programa VŠŠ, vsebina, predavatelji, 
študijsko gradivo, znanja in veščine po končanem šolanju ter organizacija šolanja Potek 
evalvacije in rezultati so razvidni v Zaključnem poročilu evalvacije (SV 2009c).  
 
Iz zgoraj navedenega je moč ugotoviti, da je področje evalvacij v VIS šele na začetku, da ni 
nabranih veliko izkušenj s tega področja, da pa je z uvedbo Navodila o evalvaciji VIU v SV 
(MORS 2010) področje evalvacij postalo obvezno, kar bo vsekakor koristilo razvoju VIU. 

                                                
12 Samoevalvacija je opredeljena v Navodilu o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010, 2) kot proces 
opredeljevanja, zbiranja in analiziranja kvalitativnih (samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) 
in kvantitativnih informacij (dejstev), ki vodi do odločitev o predvidenih (možnih) modifikacijah, 
izpopolnjevanju in nadaljevanju ciljev VIU. Je obvezna oblika vrednotenja izobraževalnega procesa v 
organizacijski enoti, ki izvaja izobraževalni proces. Vključuje udeležbo vseh tistih, ki jih zadevajo 
vprašanja kakovosti in pomeni prvi korak v evalvacijskem procesu. 
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6 EVALVACIJA UČNEGA PROGRAMA ŠOLE ZA ČASTNIKE  

V empiričnem delu magistrske naloge bomo na osnovi teoretičnih osnov, analize zbranih 
pisnih virov ter analize vprašalnikov ovrednotili veljavni Učni programa ŠČ.    

6.1 Analiza pisnih virov 

V ŠČ so od ustanovitve večkrat prenavljali programe OVSIU, pri tem pa so prenove temeljile 
do leta 2004 na izvedenih analizah in poročilih izvajalcev usposabljanja. Šele leta 2004 se je v 
izobraževalnem procesu ŠČ pojavila evalvacija. Razlog za uvedbo evalvacije je bil prenovljen 
in v tem letu uveden Program osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja 
kandidatov za častnike, številka 811-04-2/2003-1 z dne 23. 10. 2003 (MORS 2003a), ki se je 
prvič izvajal v sklopu 14. generacije ŠČ. Z uvedbo tega programa je prenehal veljati do tedaj 
veljavni Program IU kandidatov za častnike, številka 810-04-1/98 z dne 2. 9. 1998.  
 
Osnova za uvedbo evalvacije v ŠČ je bil akt NGŠSV imenovan Evalvacija Programa 
osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike, številka 811-01-
1/2004-20 z dne 21. 6. 2004. V uvodu tega dokumenta (SV 2003a, 1) je navedeno, da je 
namen evalvacije Programa OVSIU kandidatov za častnike pridobiti objektivne informacije 
in podatke o tem, ali je program ustrezen in kako bi ga bilo treba spremeniti oziroma 
dopolniti. V dokumentu so izdelana: 
1. Izhodišča za pripravo načrta evalvacije Programa OVSIU kandidatov za častnike, ki 

opredeljujejo predmet evalvacije, izvajalca, čas, subjekte, tehnike in metode. 
2. Načrt evalvacije Programa OVSIU kandidatov za častnike, v katerem so podrobno določeni 

namen, cilj, predmet evalvacije, evalvacijska skupina, čas, instrumenti, tehnike in metode 
ter priloge v katerih so izdelani vprašalniki za vsa predvidena področja. 

3. Evalvacijski instrumentarij kot priloga načrta (vprašalniki za predvidena področja). 
 
Menimo, da je bila dokumentacija izdelana strokovno in je dobra osnova za izvedbo prve 
evalvacije programa na ŠČ. Vendar do tega ni prišlo, kar lahko razberemo iz dokumenta 
Evaluacija programa in učnih načrtov osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja 
kandidatov za častnike, številka 810-04-3/2004-83 z dne 25. 4. 2006. V tem dokumentu (SV 
2006b, 1) je navedeno, da je bila v Načrtu evaluacije iz leta 2004 določena skupina za 
evaluacijo, ki naj bi začela delo v času usposabljanja 14. generacije, vendar ta skupina ni 
nikoli začela dela. V tem dokumentu (SV 2006b, 1) je v nadaljevanju  navedeno, da je CDR v 
letu 2005 izdal nov dokument Ukaz za izvedbo evaluacije programa in učnih načrtov 
osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike, številka 811-01-
2/2005-33 z dne 11. 4. 2005 ter dva dni pozneje še en Ukaz za izvedbo evaluacije programa 
in učnih načrtov OVSIU kandidatov za častnike, številka 811-01-7/2005-80 z dne 13. 4. 2005,  
s katerim je določena nova skupina, ki je začela evalvacijo v 15. generaciji ŠČ. Da je skupina 
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začela postopek evalvacije, je moč razbrati v nadaljevanju dokumenta (SV 2006b, 2), kjer je 
navedeno, da so bili evalvirani programi in načrti: 
– Program OVSIU kandidatov za častnike, številka 811-01-1/2004-20, 
– Učni načrt za Program OVSIU kandidatov za častnike, številka 811-04-2/2003-3, 
– Program OVSIU kandidatov za častnike logistike in služb, številka 811-01-16/2005-2, 
– Učni načrt OVSIU kandidatov za častnike logistike in služb, številka 811-01-3/2005-131. 
 
Iz dokumenta (SV 2006b) lahko razberemo, da je celoten postopek potekal v sodelovanju s 
ŠČ, kandidati 15. generacije ŠČ ter predavatelji, ki so sodelovali v procesu. Predstavljena je 
podrobna analiza ugotovitev iz vseh področij raziskav ter ukrepi in predlogi. Navedeni 
dokument (SV 2006b) je dejansko končno poročilo o izvedbi evalvacije. Rezultati evalvacije, 
ki se ja na podlagi novega ukaza nadaljevala še v okviru OVSIU kandidatov 16. generacije, 
pa so bili osnova za izdajo Sprememb in dopolnitev Učnih načrtov k programu OVSIU 
kandidatov za častnike v prvi fazi usposabljanja, številka 603-39/2006-5, z dne 10. 5. 2006. V 
okviru tega dokumenta (SV 2006c) je bila izvršena prenova predmetnika prve faze, in sicer se 
je zmanjšalo število ur pri predmetu Zveze in informacijska tehnologija, predmet Osnove 
poveljevanja in vojaškega voditeljstva se je razdelil v dva predmeta in sicer  na Osnove 
poveljevanja in Vojaško voditeljstvo, uveden je bil predmet Vojaške navade in vljudnosti, 
spremembe pa se še v vsebinah nekaterih predmetov. Z uvajanjem sprememb se je v letu  
2007 pripravljala sprememba celotnega Učnega programa ŠČ SV, istočasno pa so potekali 
posveti o prilagajanju šolskega sistema modularnemu študiju in bolonjskemu sistemu. V letu 
2006 je bilo izdano tudi Navodilo o programskem oblikovanju vojaškega izobraževanja in 
usposabljanja v SV (MORS 2006b), ki je spremenilo programsko dokumentacijo z dveh na tri 
ravni. Prej so imeli program in iz njega izhajajoče učne načrte, po novem pa so nastale tri 
ravni, ki smo jih že podrobno opredelili na 40. strani magistrske naloge. 
 
Če povzamemo, se je v obdobju od leta 2004, torej od uvedbe evalvacije v ŠČ pa do leta 
2008, ko je bil verificiran nov Učni program ŠČ, izvajala programska prenova: 
– izvajala se je evalvacija v okviru OVSIU 15. in 16. generacije, 
– uvajali so se novi prenovljeni Učni načrti posameznih specializacij in prve faze, 
– uveden je nov, še vedno veljaven Program ŠČ SV, št. 603-7/2006-158, z dne 22. 12. 2006,  
– pripravljale so se osnove za izdelavo predpisanega učnega programa (MORS 2006b), 
– izvajale so se aktivnosti povezovanja OVSIU z TVSU, od koder  prihajajo kandidati v ŠČ, 
– izvajali so se posveti v zvezi s prilagajanjem OVSIU modularnemu študiju,13  
– izvajali so se posveti o prilagoditvi izobraževalnega procesa na ŠČ bolonjskim procesom, 
– uveden je bil Učni program ŠČ SV, številka 603-31/2008-80 z dne 17. 7. 2008, na podlagi 

katerega so v ŠČ do sedaj  izvedli OVSIU 20. in 21. generacije, trenutno pa izvajajo 
OVSIU v 22. generaciji. Ta učni program je tudi cilj evalvacije te naloge. 

                                                
13 Modularni študij poteka med MORS in FDV, kjer študentje del vojaških obveznosti opravijo na 
fakulteti in se po zaključenem študiju ter po uspešno opravljeni selekciji vključijo v OVSIU na ŠČ. 
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6.2 Analiza vprašalnikov 

Za izvedbo empiričnega dela v povezani z raziskovanjem tretjega raziskovalnega vprašanja 
smo uporabili podatke, pridobljene z izvedenim anketiranjem treh skupin udeležencev: 
– Skupina A – celotna populacija častnikov SV, zaposlenih v enotah SV, ki so bili kandidati 

v 20. in 21. generaciji ŠČ. 
– Skupina B – celotna populacija častnikov, ki so bili ali so še zmeraj prvonadrejeni 

pripadnikom skupine A. 
– Skupina C – celotna populacija izvajalcev OVSIU v ŠČ na podlagi sedaj veljavne 

programske osnove, v okviru 20. in 21. generacije ŠČ. 
– Prav tako bomo v empiričnem delu upoštevali izpolnjene vprašalnike Skupine OVSIU, 

torej kandidatov 20. in 21. generacije, ki so ankete izpolnili ob zaključku OVSIU na ŠČ, 
še preden so bili prerazporejeni na častniške dolžnosti v enote SV.  

 
Preglednica 8: Struktura skupin anketirancev 
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V preglednici 8 prikazujemo strukturo skupin, in sicer lahko razberemo sledeče podatke: 
– stolpec posredovane ankete – število oseb posameznih skupin, katerim smo posredovali 

vprašalnike (izražen v številu in odstotku ter razmerje med moškimi in ženskami); 
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– stolpec vrnjene ankete - število oseb posameznih skupin, od katerih smo prejeli izpolnjene 
vprašalnike (izražen v številu in odstotku ter razmerje med moškimi in ženskami); 

– stolpec povprečna starost – prikazuje povprečno starost anketirane skupine; 
– stolpec izobrazbena struktura – prikazuje izobrazbeno strukturo anketirane skupine. 
 
V nadaljevanju predstavljamo posebnosti posameznih skupin. 
 
Skupina A – V vsaki generaciji (20. in 21.) je bilo po 29 kandidatov, skupno je 58 častnikov. 
Pri tem pa je treba upoštevati, da je bilo v obeh generacijah skupaj 7 kandidatov pripadnikov 
pogodbene rezerve (20. generacija 3 in 21. generacija 4 kandidati), ki niso zaposleni v SV in z 
njimi ni bilo mogoče opraviti raziskave. Na osnovi zgoraj navedenega ugotavljamo, da je 
dejansko skupno število skupine A 51 častnikov, katerim smo posredovali vprašalnike. Prejeli 
smo 31 izpolnjenih vprašalnikov, kar je 61 % celotne populacije. Treba pa je povedati, da je 
bil odziv anketirancev pričakovano nekoliko nižji, saj je veliko njih na raznih izobraževanjih 
ali pa na različnih nalogah v okviru rednega dela ter v okviru MOM, od koder smo nekatere 
vprašalnike tudi prejeli. Kandidati v skupini so zaposleni v SV v povprečju 5 let in 2 meseca 
in vsi so bili po končanem šolanju na ŠČ prerazporejeni na najnižje častniške dolžnosti in 
sicer 29 na dolžnost poveljnika voda14 (v nadaljevanju PV) in 2 na dolžnost pilota začetnika. 
 
Skupina B – celotna populacija častnikov, ki so bili ali so še zmeraj prvonadrejeni 
pripadnikom skupine A. V okviru te skupine smo imeli težavo pridobiti podatke o 
prvonadrejenih častnikih kandidatom skupine A. Podatke smo pridobivali na osnovi vrnjenih 
vprašalnikov s strani kandidatov, ki so nam skupaj z vprašalnikom posredovali tudi podatke o 
svojih nadrejenih. Na osnovi tega smo posredovali vprašalnike anketirancem skupine B in 
prejeli 14 izpolnjenih vprašalnikov za 24 častnikov iz skupine A. Tu gre dejansko za možnost, 
da je bil en častnik populacije B ali je še vedno nadrejen več častnikom skupine A, kar je tudi 
res. Prav tako je razlog v pričakovani nižji odzivnosti v odsotnosti častnikov skupine B, kajti 
večina jih je na dolžnostih poveljnikov nižjih taktičnih enot SV,15 ki so večinoma na 
usposabljanjih v terenskih razmerah ali na MOM. Odzivnost je zadovoljiva, ocenjujemo, da je 
v tej populaciji okoli 30 častnikov, kar pomeni, da imamo podatke za 47 % populacije (14 
častnikov, in sicer 8 nadporočnikov in 6 stotnikov).  
 
Skupina C – celotna populacija izvajalcev OVSIU v ŠČ na podlagi sedaj veljavne programske 
osnove v okviru 20. in 21. generacije ŠČ. Naj poudarimo, da se je med generacijama 
zamenjalo kar nekaj nosilcev in tudi izvajalcev predmetnih področij, zato je bilo treba 
analizirati vsa predmetna področja in ugotoviti vse izvajalce, ki so sodelovali v samem 
procesu IU ter jim posredovati vprašalnike. Ker je raziskava usmerjena in osredotočena na 

                                                
14 Poveljnik voda je najnižja častniška dolžnost v večini enot SV. Častnik poveljnik voda poveljuje trem 
oddelkom, katere sestavljajo vojaki in podčastniki. V vodu cca. 30 pripadnikov, odvisno od vrste enote.  
15 Večina častnikov skupine B so poveljniki vodov in poveljniki čet. 
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splošni del OVSIU, v okviru katerega je 17 predmetnih področij, smo v prvi vrsti posredovali 
vprašalnike vsem izvajalcem tega dela usposabljanja. Prav tako smo za nadgradnjo in večjo 
kakovost rezultatov raziskave posredovali vprašalnike tudi izvajalcem specializacij, ki so bile 
izvedene v okviru teh dveh generacij. Treba je poudariti, da so med izvajalci OVSIU 
strokovnjaki z različnih področij, ki so po svojem položaju in činu na civilnih, podčastniških 
in častniških dolžnostih ter tudi na dolžnostih vojaških uslužbencev. V okviru te populacije 
smo posredovali 30 vprašalnikov izvajalcem splošne faze ter 15 vprašalnikov izvajalcem 
specializacij, skupaj torej 45 vprašalnikov za enako število izvajalcev. Prejeli smo 31 
izpolnjenih vprašalnikov, kar je 69 % celotne populacije (31 izvajalcev, od tega 5 
podčastnikov, 23 častnikov in 3 višji vojaški uslužbenci), od tega 22 vprašalnikov izvajalcev 
splošnega dela ter 9 vprašalnikov izvajalcev specializacij. Prejeli smo odgovore izvajalcev 
predmetnih področij splošnega dela za 12 predmetnih področij, za 5 predmetnih področij pa 
smo potrebne podatke pridobili s proučevanjem generacijskih zaključnih analiz. Iz 
navedenega smo lahko zadovoljni z odzivnostjo izvajalcev OVSIU, ki želijo ustvarjalno 
prispevati pri izvedbi evalvacije ter morebitnem izboljšanju samega programa.  
 
V raziskavo so vključeni tudi kandidati 20. in 21. generacije kot skupina OVSIU, kateri je ob 
zaključku OVSIU izpolnila vprašalnike. Na tej populaciji smo izvedli raziskavo s 
proučevanjem že izpolnjenih vprašalnikov ob zaključkih šolanj obeh generacij v letih 2009 in 
2010. V okviru 20. generacije je bilo 29 kandidatov in v okviru 21. generacije je bilo 29 
kandidatov, tako da je bilo skupaj v obeh generacijah 58 kandidatov. Vprašalnike so korektno 
izpolnili vsi kandidati, tako da imamo za to populacijo 100 % izpolnitev anketiranja. 
 
Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da bomo v empiričnem delu raziskave obdelali 134 
vprašalnikov od skupno predvidenih 184, kar znaša 73 %. Iz izdelanih vprašalnikov bomo 
poskušali ugotoviti, v kakšni meri se skozi proces načrtovanja in izvajanja OVSIU kandidatov 
za častnike uresničujejo programsko zadani cilji ter kakšne in katere predloge ponujajo 
anketiranci za izboljšanje procesa izobraževanja in izboljšanje same vsebine programa.  
 
Pred izvedbo anketiranja smo izvedli pilotno anketiranje dveh kandidatov iz predhodnih 
generacij, dveh izvajalcev VIU v PDRIU ter dveh častnikov iz PEZ SV. Vprašalniki so se 
pokazali kot razumljivi, zavedamo pa se problema, da bodo samo vsebino programa 
pripadniki skupine B ocenjevali omejeno, saj vsebine programa ne poznajo dovolj podrobno. 

6.3 Predstavitev rezultatov anketiranja 

V tem poglavju predstavljamo ugotovitve na podlagi analize rezultatov, pridobljenih iz 
vprašalnikov po posameznih skupinah. Obrazložitev je zasnovana tabelarno in grafično za 
vsako vprašanje iz vprašalnika z obrazložitvijo, v nadaljevanju pa ugotovitve interpretiramo 
in podamo priporočila, ki so jih podali anketiranci v preostalem delu ankete. 
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Programski cilj: Kandidati se usposobijo za opravljanje dolžnosti poveljnika voda oziroma 
začetne častniške dolžnosti tako, da so po zaključku VIU pripravljeni za prevzem dolžnosti. 
 
Trditev 1: Po končanem šolanju na ŠČ so kandidati dovolj dobro usposobljeni in pripravljeni 
za uspešno opravljanje nalog na svoji prvi častniški dolžnosti. 
 
Preglednica 9 : Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 1 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 1   3 1   7 3 10 2   3 
4 – strinjam se 10 32 4 29 9 29 12 21 
3 – delno se strinjam 12 39 7 50 16 52 27 47 
2 – se ne strinjam 6 19 2 14 2   6 13 22 
1 – nikakor se ne strinjam 2   7 /  / 1   3 4   7 
Povprečna ocena 2,99 3,29 3,35 2,91 
 

T1: DOBRA USPOSOBLJENOST ZA PRVO ČASTNIŠKO DOLŽNOST
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Slika 10: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 1 

 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da trditev 1 lahko sprejmemo. Skupine se v večji meri z njo 
strinjajo, in sicer A–74 %, B–86 %, C–91 % in OVSIU–72 % v povprečju. Pripadniki skupine 
A so mnenje obdržali v primerjavi z mnenjem ob koncu OVSIU in na osnovi pridobljenih 
praktičnih izkušenj. Obstajajo razlike v rezultatih med generacijama v prid 21. generacije, kar 
je lahko posledica menjave izvajalcev OVSIU. S trditvijo se najbolj strinjajo izvajalci 
OVSIU. Zanimiva je primerjava povprečnih ocen obeh generacij ob koncu OVSIU (20.G.–
8,2816 in 21.G.–8,4917), kar pomeni, da so izvajalci veliko bolje ocenili usposobljenost 
kandidatov kot kandidati sami. Pri prenovi programa bi bilo smiselno upoštevati predloge 
anketirancev. 

                                                
16 Vir: SV 2009b. 
17Vir: SV 2010a.   
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Zahteva programa: Usposabljanje se organizira in izvaja na način, ki omogoča kandidatom 
pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj. Več kot 50 % vojaškostrokovnih vsebin se izvede v 
praktičnih oblikah dela. 
 
Trditev 2: V okviru procesa izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo več teoretičnih kot 
praktičnih znanj – izobraževanje na ŠČ je preveč teoretično naravnano. 
 
Preglednica 10: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 2 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 6 19 4 29 6 19 35 60 
4 – strinjam se 13 42 7 50 7 23  / / 
3 – delno se strinjam 9 29 2 14 3 10  / / 
2 – se ne strinjam 3 10 1   7 11 35  / / 
1 – nikakor se ne strinjam  / /  / / 4 13 23 40 
Povprečna ocena 3,75 4,00 3,00 3,41 
 

T2: OVSIU V ŠČ JE NARAVNANO PREVEČ TEORETIČNO
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Slika 11: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 2 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da trditev 2 lahko sprejmemo, saj se vse skupine v večji meri z 
njo strinjajo, in sicer skupina A–90 %, B–93 %, C–52 % in OVSIU–60 % v povprečju. 
Pripadniki  skupine A so po pridobljenih izkušnjah in delu v enotah SV popravili svoje 
mnenje glede na mnenje ob zaključku OVSIU v prid trditve. V prilogi 8 je prikazano razmerje 
v okviru vseh predmetov (17) splošne faze med teorijo (55 %) in prakso (45 %), kar potrjuje 
trditev. Pripadniki skupine B na osnovi spoznanj o delu svojih podrejenih najbolj potrjujejo 
preveč teoretično naravnanost procesa OVSIU, saj kandidatom v praksi manjkajo praktična 
znanja. 
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Zahteva programa: Usposabljanje po tem programu traja 12 mesecev, vključno z letnim 
dopustom, če se izvaja kot samostojni interni program VIU. 
 
Trditev 3: Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede na obseg vsebin programa in 
potrebna znanja za delo v enotah SV.   
 
Preglednica 11 : Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 3 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 2   6 1   7 6 19 25 43 
4 – strinjam se 3 10 3 22 7 23 / / 
3 – delno se strinjam 9 29 8 57 3 10 / / 
2 – se ne strinjam 13 42 2 14 11 35 / / 
1 – nikakor se ne strinjam 4 13 / / 4 13 33 57 
Povprečna ocena 2,59 3,21 3,00 2,72 
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Slika 12: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 3 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da se s trditvijo 3 strinjajo pripadniki skupine B–86 % in C–52 % 
v povprečju. Pripadniki skupine A in OVSIU so pri tej trditvi precej razdeljeni saj jih potrjuje 
trditev le A–45 % in OVSIU–43 % v povprečju. Pri tem pa prihaja do zanimivega paradoksa, 
da se kandidati ne morejo natančno opredeliti, ali je izobraževanje na ŠČ predolgo ali 
prekratko. Če pogledamo odgovore skupine A (priloga 6 – ocenjujejo 19 prekratko in 3 
predolgo) in skupine OVSIU (priloga 9 – ocenjujejo 11 prekratko in 22 predolgo). Na osnovi 
navedenega lahko ugotovimo, da so mnenja glede dolžine zelo enotna, če trditve združimo 
(skupaj ocenjujejo 30 prekratko in 25 predolgo). Trditev lahko delno sprejmemo. 
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Zahteva programa: V okviru predmetnika splošnega dela programa je 17 predmetov iz 
različnih vojaškostrokovnih  področij in obsega 892 ur v času šestmesečne izvedbe. 
 
Trditev 4: V okviru programa ŠČ je glede na potrebna znanja v PEZ SV preveč predmetov. 
 
Preglednica 12: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev  4 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 8 26 4 29 11 36 / / 
4 – strinjam se 12 39 5 35 14 46 / / 
3 – delno se strinjam 6 19 4 29 2   6 / / 
2 – se ne strinjam 5 16 1   7 2   6 / / 
1 – nikakor se ne strinjam / / / / 2   6 / / 
Povprečna ocena 3,75 3,68 3,97 / 
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Slika 13: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 4 
 
Obrazložitev: Trditev 4 lahko v celoti sprejmemo, saj se z njo strinjajo dejansko vse skupine, 
in sicer skupina A–84 %, B–93 %, C–88 % v povprečju, za OVSIU pa jim v okviru 
vprašalnika ni bilo zastavljeno to vprašanje. Pri tem gre za podobna mnenja vseh 
anketirancev, saj v rezultatih v povprečju ni bistvenih razlik. Na osnovi rezultatov lahko 
sklepamo, da je predmetov v splošni fazi preveč in da bi bilo smiselno predmetnik v 
prihodnosti preurediti. 
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Programski cilj: Z dobro načrtovanim in visoko dinamičnim VIU zagotoviti, da kandidati 
dobijo ustrezna znanja, na podlagi katerih bodo uspešno izvajali usposabljanje voda v miru, 
vojni, v stabilizacijskih in podpornih delovanjih. 
 
Trditev 5: Ob zaključenem šolanju so kandidati dovolj dobro usposobljeni za uspešno 
načrtovanje in izvajanje usposabljanj v enoti zaposlitve. 
 
Preglednica 13: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 5 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam / / 2 14 12 39 4   7 
4 – strinjam se 11 35 3 21 10 32 20 34 
3 – delno se strinjam 10 32 5 36 4 13 18 31 
2 – se ne strinjam 8 26 4 29 4 13 12 21 
1 – nikakor se ne strinjam 2   7 / / 1   3 4   7 
Povprečna ocena 2,88 3,21 3,93 3,14 
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Slika 14: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 5 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 5 sprejmemo, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin, in sicer skupina A–67 %, B–71 %, C–84 % in OVSIU–62 % v 
povprečju. Pripadniki skupine B so večinoma zadovoljni s teoretičnim znanjem kandidatov, 
na kar kaže visok odstotek njihovih odgovorov. Pripadniki skupine C ocenjujejo to področje 
zelo visoko, kjer v oceni očitno odstopajo od ostalih anketirancev. Pri pripadnikih skupine A 
in skupine OVSIU pa prihaja do razhajanj v oceni. Kandidati OVSIU so ob zaključku šolanja 
imeli visoko mnenje o pridobljenih znanjih v ŠČ, kar so pa očitno na osnovi izkušenj in dela v 
enotah SV spremenili, na kar kaže odstotek skupine A.  
 
 



 

57 

Programski cilj: Z dobro načrtovanim in visoko dinamičnim VIU zagotoviti, da kandidati 
dobijo ustrezna znanja, na podlagi katerih bodo izvajali vodenje voda v miru, vojni, v 
stabilizacijskih in podpornih delovanjih. 
 
Trditev 6: Ob zaključenem šolanju so kandidati dovolj dobro usposobljeni za uspešno 
poveljevanje vodu pri izvajanju bojnih/stabilizacijskih delovanj. 
 
Preglednica 14: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 6 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam / / / / 13 42 3   5 
4 – strinjam se 13 42 5 36 8 26 17 29 
3 – delno se strinjam 11 36 5 36 5 16 21 36 
2 – se ne strinjam 5 16 4 29 4 13 15 26 
1 – nikakor se ne strinjam 2  6 / / 1   3 2   4 
Povprečna ocena 3,09 3,07 3,90 3,07 
 

T6: DOBRA USPOSOBLJENOST ZA POVELJEVANJE VODU 
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Slika 15: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 6 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 6 sprejmemo, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin, in sicer skupina A–78 %, B–72 %, C–84 % in OVSIU–80 % v 
povprečju. Pripadniki skupine B so znanja podrejenih ocenili v večji meri kot delno se 
strinjam, kar kaže na delno pomanjkljivost iz tega področja pri pripadnikih skupine A. 
Pripadniki skupine C dajejo temu področju velik poudarek, kar kažejo njihove visoke ocene, 
glede na pripadnike drugih skupin. Pripadniki skupine A so mnenje glede na njihovo oceno 
po zaključku šolanja večinoma ohranili, saj praktično ni razlike v njihovi oceni. Torej tudi 
izkušnje in spoznanja iz dela in prakse niso spremenile njihovega mnenja o tem vprašanju. 
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Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU pridobili občutek za 
samostojno sprejemanje odločitev, pridobili na samoiniciativnosti in odgovornosti. 
 
Trditev 7: V času izobraževanja na ŠČ si kandidati pridobijo občutek samoiniciativnosti in 
dovolj znanj za samostojno odločanje in prevzemanje odgovornosti. 
 
Preglednica 15: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 7 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 1   3 1   7 13 42 3   5 
4 – strinjam se 10 32 5 36 14 45 17 29 
3 – delno se strinjam 16 52 7 50 3 10 21 36 
2 – se ne strinjam 3 10 1   7 1   3 15 26 
1 – nikakor se ne strinjam 1   3 / / / / 2   4 
Povprečna ocena 3,44 3,43 4,26 3,07 
 

T7: PRIDOBLJEN OBČUTEK SAMOINICIATIVNOSTI, SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
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Slika 16: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 7 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 7 v celoti sprejmemo, saj se z njo v večji meri 
strinjajo pripadniki vseh skupin, in sicer skupina A–87 %, B–93 %, C–97 % in OVSIU–80 % 
v povprečju. Pripadniki skupine A so svojo strinjanje s to trditvijo še bolj podkrepili glede na 
stanje ob koncu OVSIU, kar pomeni, da so lahko svoje iz šolanja pridobljene osnove s pridom 
nadgradili v praksi na novih dolžnostih. Prav tako pripadniki skupine B visoko ocenjujejo 
svoje podrejene, kot odgovorne, samostojne in samoiniciativne. Izvajalci VIU ocenjujejo to 
področje zelo visoko, glede na druge pripadnike, kar nam je lahko pokazatelj, da VIU izvajajo 
v smeri zagotavljanja tega programskega cilja.  
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Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU pridobili sposobnost za 
reševanje človeških problemov,18  za delo z ljudmi in občutek skrbi za podrejene.19 
 
Trditev 8: V času izobraževanja na ŠČ si kandidati pridobijo dovolj znanj za uspešno delo z 
ljudmi in občutek skrbi za podrejene. 
 
Preglednica 16: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 8 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam / / / / 17 55 4   7 
4 – strinjam se 6 19 3 21 11 35 13 22 
3 – delno se strinjam 15 49 5 36 2   7 18 31 
2 – se ne strinjam 9 29 6 43 1   3 12 21 
1 – nikakor se ne strinjam 1   3 / / / / 11 19 
Povprečna ocena 2,81 2,78 4,42 2,78 
 

T8: PRIDOBLJENIH DOVOLJ ZNANJ ZA DELO Z LJUDMI IN SKRB ZA PODREJENE 
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Slika 17: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 8 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da trditev 8 ne moremo v celoti sprejeti, saj so ocene med 
skupinami precej različne, in sicer skupina A–68 %, B–57 %, C–97 % in OVSIU–60 % v 
povprečju. Pripadniki skupine A in OVSIU o trditvi niso povsem prepričani, saj jih kar 32 % 
skupine A v povprečju meni, da so na tem področju v času šolanja pridobili premalo znanja, 
kar potrjuje tudi rezultat skupine OVSIU, ki znaša 30 % v povprečju. Prav tako te trditve ne 
moremo v celoti potrdi na osnovi rezultatov skupine B, kjer se jih s trditvijo ne strinja 43 % v 
povprečju. Izvajalci usposabljanja pa trditev ocenjujejo zelo visoko. 

                                                
18 Problemi podrejenih (njihove osebne težave, družinske, službene, interesi, opravljanje nalog ...). 
19 Gre za sprotno reševanje problemov podrejenih, v smislu skrbi za razvoj in napredek podrejenih, v 
smislu podpore, korektnega in poštenega odnosa do vseh podrejenih, vodenja z vzgledom … 
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Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU pridobili sposobnost 
reševanja konfliktov in  obvladovanja stresnih situacij. 
 
Trditev 9: V času izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo dovolj znanj za uspešno reševanje 
konfliktnih in stresnih situacij. 
 
Preglednica 17: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 9 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 1   3 / / 6 19 4   7 
4 – strinjam se 4 13 3 21 14 45 13 22 
3 – delno se strinjam 11 35 6 43 8 26 18 31 
2 – se ne strinjam 13 42 3 21 3 10 12 21 
1 – nikakor se ne strinjam 2   7 2 15 / / 11 19 
Povprečna ocena 2,57 2,64 3,74 2,78 
 

T9: PRIDOBLJENIH DOVOLJ ZNANJ ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN STRESNIH SITUACIJ 
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Slika 18: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 9 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da trditve 9 ne moremo sprejeti v celoti, saj so mnenja med 
skupinami precej različna in sicer trditev v večji meri podpirajo skupina A–51 %, B–64 %, C–
90 % in OVSIU–60 % v povprečju. Pri tem kandidati skupine A v 49 % v povprečju trdijo, da 
so na tem področju pridobili malo znanj, še več glede na rezultate pripadnikov skupine 
OVSIU, je to prepričanje še naraslo. Tudi pripadniki skupine B to trditev ocenjujejo nižje, na 
osnovi česar lahko sklepamo, da pripadniki skupine A po prihodu na častniške dolžnosti niso 
bili najbolj uspešni na tem področju. Na drugi pa izvajalci VIU zelo visoko ocenjujejo to 
trditev, saj ocenjujejo, da je njihova usmerjenost izvedbe VIU v smeri doseganja tega cilja 
zelo visoka. 
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 Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU pridobili sposobnost za 
timsko delo, prevzemanje pobude in  pripravljenost na sodelovanje. 
 
Trditev 10: V  času  izobraževanja na  ŠČ kandidati  pridobijo dovolj znanj in sposobnosti za 
izvajanje timskega dela in razvijanje timskega duha v enoti. 
 
Preglednica 18: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 10 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 2   6 / / 9 29 3   5 
4 – strinjam se 7 23 6 43 17 55 13 22 
3 – delno se strinjam 14 45 7 50 3 10 23 40 
2 – se ne strinjam 7 23 1   7 2  6 12 21 
1 – nikakor se ne strinjam 1   3 / / / / 7 12 
Povprečna ocena 3.01 3,36 4,06 2,88 
 

T10: PRIDOBLJENIH DOVOLJ ZNANJ ZA RAZVOJ TIMSKEGA DELA IN TIMSKEGA DUHA 
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Slika 19: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 10 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 10 sprejmemo, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin, in sicer skupina A–74 %, B–93 %, C–94 % in OVSIU–67 % v 
povprečju. Vseeno pa je treba biti pozoren na mnenje kandidatov, kjer se jih s trditvijo v 
skupini A ne strinja 26 % v povprečju in tudi v skupini OVSIU 33 % v povprečju. Gre za 
dovolj velik delež, ki mu je treba posvetiti pozornost. Pripadniki skupine B so v večji meri 
zadovoljni z  delovanjem podrejenih in njihovo angažiranostjo v lastnih kolektivih. Ocene 
izvajalcev VIU pa so v primerjavi z ocenami ostalih skupin tudi v tem primeru v velikem 
razkoraku.  
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Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU pridobili sposobnost 
izvajanja pogajanj in argumentiranega zagovarjanja in predstavljanja svojih pogledov in 
stališč. 
 
Trditev 11: V času izobraževanja na ŠČ kandidati razvijejo pogajalske sposobnosti ter 
pridobijo občutek in samozavest zagovarjanja lastnih stališč. 
 
Preglednica 19: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 11 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 2   6 2 14 5 16 / / 
4 – strinjam se 7 23 4 29 17 55 / / 
3 – delno se strinjam 13 42 5 36 4 13  / 
2 – se ne strinjam 8 26 3 21 4 13 / / 
1 – nikakor se ne strinjam 1   3 / / 1   3 / / 
Povprečna ocena 2,95 3,36 3,68 / 
 

T11: POGAJALSKE SPOSOBNOSTI  IN  SAMOZAVEST ZAGOVARJANJA LASTNIH STALIŠČ  
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Slika 20: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 11 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 11 sprejmemo, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin, in sicer skupina A–71 %, B–79 %, C–84 % v povprečju, za skupino 
OVSIU pa to vprašanje ni bilo zastavljeno v vprašalniku. Pripadniki skupine A ocenjujejo 
trditev deljeno, saj se jih 29 % v povprečju strinja s trditvijo in enak delež se jih ne strinja, 
torej je odklon od sredine enak, zato ne moremo v njihovem primeru popolnoma potrditi 
trditve. Argument za potrjevanje trditve nam dajejo ocene pripadnikov skupine B in C, kateri 
pa trditev potrdijo prepričljivo.  
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Programski cilj: Zagotovi je treba, da bodo kandidati v času VIU spoznali etične norme in 
vrednote v SV  ter jih uveljavljali v praksi pri delu z ljudmi oziroma pri vodenju enote. 
 
Trditev 12: V času IU na ŠČ kandidati zelo dobro spoznajo etične norme in vrednote SV ter si 
razvijejo sposobnosti prenosa le-teh na podrejene. 
 
Preglednica 20: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 12 
 

A (31) B (14) C (31) OVSIU (58) Ocena / Skupina (število) št. % št. % št. % št. % 
5 – v celoti se strinjam 1   3 2 14 11 35 / / 
4 – strinjam se 8 26 5 36 16 52 / / 
3 – delno se strinjam 13 42 6 43 3 10 / / 
2 – se ne strinjam 7 23 1   7 1   3 / / 
1 – nikakor se ne strinjam 2   6 / / / / / / 
Povprečna ocena 2,97 3,57 4,19 / 
 

T12: POZNAVANJE IN SPOŠTOVANJE ETIČNIH NORM IN VREDNOT  
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Slika 21: Rezultati anket vseh skupin anketirancev – trditev 12 
 
Obrazložitev: Ugotavljamo, da lahko trditev 12 sprejmemo, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki treh skupin in sicer skupina A–71 %, B–93 %, C–97 % v povprečju, za skupino 
OVSIU pa to vprašanje ni bilo zastavljeno v vprašalniku. Iz rezultatov lahko ugotovimo  
samokritičnost kandidatov, ki imajo pri tej trditvi enak odklon od sredine, in  sicer se jih v 
povprečju 29 % strinja s trditvijo in enak delež se jih ne strinja. Vendar je tu vseeno treba 
vzeti v obzir mnenje njihovih nadrejenih (skupina B), kateri so zelo prepričani, da kandidati 
poznajo etične norme in vrednote v SV  ter jih uspešno v praksi prenašajo na podrejene. 
Ocene izvajalcev VIU pa so v primerjavi z ocenami ostalih skupin tudi v tem primeru višje.  
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7 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA 

V poglavju bomo predstavili rezultate raziskave, ki temeljijo na  spoznanjih iz proučevanja 
literature, na ugotovitvah iz empiričnega dela ter na lastnih izkušnjah. Najprej bomo 
interpretirali rezultate analize vprašalnikov, nato bomo podali odgovore na raziskovalna 
vprašanja ter na koncu še podali priporočila za izboljšave.  

7.1 Interpretacija analize rezultatov vprašalnikov 

Trditev 1 (preglednica 9) je bila ocenjena, kot splošno sprejeta, saj se vse skupine v večji meri 
strinjajo z njo. Najmanj se s trditvijo strinjajo kandidati OVSIU, kar je lahko razumljivo, saj 
le-ti še nimajo dokončne predstave o vrednosti pridobljenega znanja v praksi. Dejstvo je, da je 
večina kandidatov OVSIU šele na začetku svoje vojaške kariere in večina nima izkušenj iz 
področja vodenja enot in dela s podrejenimi, zato njihov kritični pogled ni nič presenetljivega. 
Prav tako so samokritični pripadniki skupine A, ki so že pridobili nekaj izkušenj, vendar 
lahko v njihovi oceni razberemo več optimizma. Njihovo usposobljenost pa ocenjujejo kot 
dobro nadrejeni, kar potrjuje trditev in doseganje cilja. Nekateri nadrejeni so zelo zadovoljni s 
teoretičnimi znanji svojih podrejenih, nekoliko manj pa s praktičnimi znanji, kar pa je 
razumljivo, saj bodo prakso pridobivali tekom svojega dela. Vsi pripadniki podajajo predloge 
za izboljšanje procesa OVSIU, katere bi bilo smiselno upoštevati pri prenovi programa. 
 
Trditev 2 (preglednica 10) je bila ocenjena kot splošno sprejeta pri čemer je med kandidati na 
usposabljanju in prvonadrejenimi ocena višja kot med predavatelji. Ob dejstvu, da gre za 
izobraževanje se delež teoretičnih vsebin, ki znaša nekaj več kot 50 % zdi logičen, sicer bi se 
program imenoval usposabljanje in ne izobraževanje. Med kandidati so tudi osebe, ki so šele 
prišle v VIS in SV, zato je primerno in odgovorno, da se kandidati v okviru OVSIU dobro 
podprejo s teoretičnimi osnovami, ki pa jih je treba načrtovano povezati s prakso. Iz 
rezultatov lahko sklepamo na željo, tako kandidatov kot prvonadrejenih, po večji praktični 
naravnanosti procesa VIU. S ciljem večje praktične naravnanosti je smiselno razmisliti in 
preučiti možnosti za uvedbo drugačnih pristopov pri podajanju snovi, kjer bi iz klasičnega 
predavanja lahko prešli na izobraževalne metode, ki bi vključevale večji delež praktičnega 
dela, vaj, nastopov in timskega dela, seveda pri vsebinah, kjer je to mogoče in smiselno. 
 
Trditev 3 (preglednica 11) je bila ocenjena kot delno sprejeta, saj jo potrjujejo pripadniki 
skupine B in C, medtem ko se z njo delno strinjajo kandidati iz obeh skupin, ki se ne morejo 
opredeliti ali je izobraževanje na ŠČ predolgo ali prekratko. Ocena, da je šolanje predolgo 
prevladuje pri skupini OVSIU, kjer je lahko vzrok temu tudi ravno kar zaključeno enoletno 
šolanje in želja po čimprejšnjem odhodu na prvo častniško dolžnost. Na drugi strani pa so 
pripadniki skupine A, dejansko kandidati, ki imajo izkušnje iz dela v enotah SV, kar je lahko 
posledica njihove ocene, da je šolanje prekratko. Vendar na osnovi celotnega pogleda na vse 
anketirance lahko podamo mnenje, da je šolanje trenutno časovno ustrezno.  
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Trditev 4 (preglednica 12) je bila ocenjena kot popolnoma sprejeta. Vse anketirane skupine so 
trditev potrdile z visoko odstotno vrednostjo. Dejstva na katera opozarjajo pripadniki skupin 
OVSIU in A so, da je program predmetno preveč razdrobljen, da je 17 predmetov v splošni 
fazi preveč. S tem se strinjajo tudi načrtovalci OVSIU v ŠČ, ki opozarjajo na temu posledično 
težavo kakovostnega načrtovanja VIU. Pripadniki skupin podajajo predloge o združevanjih 
predmetov in o ukinitvah  določenih predmetov ter o osredotočanju vsebin samega programa 
na tista znanja in področja, katera PV potrebuje za uspešno opravljanje svojih nalog v enotah 
SV. Seveda pri tem ne smemo pozabiti na splošno razgledanost sodobnega častnika, ki jo 
kandidati pridobijo skozi vsebine splošnih vojaških predmetov, katerim sami dajejo najmanj 
praktične in uporabne vrednosti. Ocenjujemo, da bi bilo smiselno razmisliti o prenovi 
predmetnih področij v smeri podanih predlogov, pri tem pa je treba najti pravo mero vsebin in 
predmetom s ciljem, ustvariti častnika bojevnika in častnika intelektualca.     
 
Trditev 5 (preglednica 13) je ocenjena kot splošno sprejeta, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin. Pripadniki skupin A, B in OVSIU so večinoma zadovoljni z 
osvojenim teoretičnim znanjem, poudarjajo pa, da jim manjkajo praktične izkušnje. 
Ocenjujejo, da bi morali v času IU več praktično delati z vojaki, torej sami organizirati in 
izvajati usposabljanja. To bi pomenilo, da bi morali v SV imeti na razpolago enoto vojakov 
(vsaj vod-30 vojakov), ki bi bila namenjena za potrebe izvajanja in podpore VIU. Pripadniki 
skupine C ocenjujejo, da v svojih predmetnih področjih, dajejo velik poudarek na področje 
organizacije in izvajanja usposabljanja, zato je tudi njihova ocena visoka. V prihodnje bi bilo 
smiselno zagotoviti bolj kakovostno načrtovanje in sodelovanje med ŠČ in PEZ SV, ter na ta 
način omogočiti kandidatom tudi več praktičnega dela z vojaki. Seveda pa bi bilo idealno, če 
bi v okviru VIS zagotovili lastno enoto vojakov za podporo VIU vseh organizacijskih enot.   
 
Trditev 6 (preglednica 14) je ocenjena kot splošno sprejeta, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin Pri tem gre za zelo podobne ocene, kot pri trditvi 5, le da lahko tukaj 
ugotovimo večjo zaupanje kandidatov obeh skupin v lastno vojaškostrokovno znanje. 
Kandidati (A, OVSIU) so mnenje večinoma ohranili, pri tem pa svoje pobude usmerjajo v 
povečanje terenskih usposabljanj, v povezovanje med specializacijami, v večji poudarek na 
specializacijah in stažiranju v enotah SV ter na ta način večjemu pridobivanju izkušenj.  
 
Trditev 7 (preglednica 15) je sprejeta v celoti, saj se z njo v večji meri strinjajo pripadniki 
vseh skupin. Pripadniki skupine A so svojo strinjanje s to trditvijo še bolj podkrepili glede na 
stanje ob koncu OVSIU, in sicer na osnovi izkušenj in spoznanj pridobljenih pri delu v 
enotah, nekateri med njimi pa so lahko svoje sposobnosti preverili tudi v MOM. Pripadniki 
skupine B se strinjajo, da so kandidati samoiniciativni, da se znajo samostojno odločati in so 
pripravljeni prevzeti tudi odgovornost. Izvajalci OVSIU navajajo, da skozi proces VIU 
nenehno gradijo kandidate in od njih zahtevajo osebno angažiranost ter sprejemanje 
odgovornosti za svoja dejanja. Pri mnogih predmetih so kandidati velikokrat v vlogi vodje, 
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poveljujočega in morajo s svojimi podrejenimi opraviti dobljene naloge, kar od njih zahteva 
odgovornost, samostojnost in velikokrat tudi sprejemanje odločitev.  
 
Trditev 8 (preglednica 16) in Trditev 9 (preglednica 17) nista v celoti sprejeti, saj so mnenja 
med skupinami precej različna. Čeprav so ocene kandidatov obeh skupin usmerjene navzgor, 
pa ne smemo prezreti deleža kandidatov, ki imajo nasprotno mnenje. Ta delež je razumljiv, 
saj so v izobraževalnem procesu kandidati, ki imajo različne sposobnosti, predznanja in 
izkušnje. V okviru VIU se jim podajajo vsebine teh področij, ki pa jih lahko resnično osvojijo 
in nadgradijo le z lastnim delom in spoznanji na konkretnih primerih in v konkretnih 
situacijah. Prav tako ti trditvi ne moremo v celoti sprejeti na podlagi ocene prvonadrejenih, ki 
prav tako zagovarjajo večjo praktično naravnanost. Izvajalci usposabljanja pa z večino 
ocenjujejo, da je to ena izmed prioritet njihovega izobraževalnega pristopa. Na osnovi 
pridobljenih ocen je smiselno usmeriti pozornost prenove programa na ti področji. 
 
Trditev 10 (preglednica 18) je ocenjena kot splošno sprejeta, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki vseh skupin. Osnovno oceno sposobnosti delovanja kandidatov v timu, ugotavljajo 
na ŠČ že v času selekcije, kjer njen praktični del poteka v težkih terenskih razmerah in so 
kandidati nenehno razporejeni v manjših enotah. Že tu se jih spremlja, kako se obnašajo 
znotraj tima in v kakšni vlogi vidijo sebe znotraj tima. Prav tako pa je poudarek na to 
področje usmerjen skozi celotno obdobje izobraževanja na ŠČ. Pomembno je že v tej stopnji 
izobraževanja ugotoviti sposobnosti in vrline kandidatov, saj jih nimajo vsi enakih. 
Sposobnost timskega dela je izjemnega pomena za delovanje častnika v enotah SV. Nekoliko 
preseneča samokritičnost kandidatov, še posebej zato, ker jih njihovi nadrejeni na tem 
področju ocenjujejo dobro. Prav tako to področje visoko ocenjujejo izvajalci OVSIU, ki so 
prepričani, da v svojih predmetih dajejo velik poudarek tem vsebinam. Ocenjujemo, da bi bilo 
smiselno analizirati metode izvajanja VIU ter preučiti možnosti za uvedbo pristopov, ki bi 
vključevali več timskega dela. 
  
Trditev 11 (preglednica 19) je ocenjena kot splošno sprejeta, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki anketiranih skupin. V tem primeru gre za neodločenost med pripadniki skupine A, 
saj se jih v povprečju strinja s trditvijo enak delež, kot se jih s trditvijo ne strinja. Argument za 
potrjevanje trditve nam dajejo pripadniki skupine B in C, kateri pa veliko bolj prepričljivo 
potrdijo trditev. Vsekakor lahko ocenimo, da se ta cilj v izobraževalnem procesu dosega, da 
pa bi lahko temu področju posvetili večjo pozornost. Suvereni častnik, ki zaupa v svoje znanje 
in sposobnosti je pomemben cilj programa, kar pa lahko dosežemo s pravilnimi pristopi in 
metodami izvajanja VIU, skozi vsa predmetna področja.  
 
Trditev 12 (preglednica 20) je ocenjena kot splošno sprejeta, saj se z njo v večji meri strinjajo 
pripadniki anketiranih skupin. Program ŠČ namenja temu področju veliko vsebine v okviru 
različnih predmetov, prav tako pa tudi izvajalci dajejo poudarek na vrednotah in etiki. Tudi 
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kandidati ŠČ, kot bodoči in sedanji častniki SV, morajo spoznati izjemen pomen poznavanja 
etičnih norm in vrednot SV ter le te z lastnim zgledom prenašati na podrejene. Ocenjujemo, 
da kandidati te vsebine v procesu OVSIU dobro spoznajo, kritičnost z njihove strani pa je 
lahko posledica neizkušenosti ali pa prevelike samokritičnosti, še posebej na področju prenosa 
teh znanj na podrejene. Vseeno pa ocenjujemo, da bi bilo smiselno temu področju posvetiti 
več pozornosti, saj je le-to temelj vrednot SV.   
 
1. Vprašanje: Navedite vsebine in področja, ki bi jim bilo treba posvetiti več časa. 
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Slika 22: Grafični prikaz pomembnih področij OVSIU 
 
Obrazložitev: Ugotovimo lahko, da vse ciljne skupine ocenjujejo področje podobno, saj 
podajajo zelo podobne predloge glede vsebin, katerim je treba posvetiti več pozornosti v 
procesu VIU na ŠČ. Med vsemi predlogi prikazujemo 6 najpogostejših predlogov pri vseh 
skupinah. Največ anketirancev, in sicer 48, je dalo prednost vsebinam iz Taktike, sledijo 
Administracija PV – 36, Oborožitev – 32, Vojaški predpisi in vodenje različnih postopkov – 
28, Psihologija v povezavi z delom z ljudmi – 23 in Poveljevanje, kot vodenje enote in ljudi – 
21. Pri tem je pomembna ugotovitev, da je zahteva po administrativnih znanjih PV ter 
poznavanju in izvajanju predpisov in postopkov dobila največjo odziv od pripadnikov iz enot 
SV (skupina A). Častniki SV, se vsakodnevno srečujejo z različnimi problemi pri delu v 
enotah SV, kateri zahtevajo poznavanje predpisov in postopkov, ki morajo biti v danem 
trenutku izpeljani korektno in po predpisih. Tu gre za oceno iz prakse, za oceno pridobljeno 
na osnovi izkušenj in dela v enotah SV, ki je po mnenju pripadnikov skupine A premalo 
poudarjena v izobraževalnem procesu. Prav tako na ta področja usmerjajo svoje predloge 
pripadniki skupine B, ki ocene podajajo na osnovi spremljanja delovanja svojih podrejenih, 
torej pripadnikov skupine A. Omejeno podajanje vseh zgoraj navedenih vsebin ugotavljajo 
tudi izvajalci VIU, ki se zavedajo, da je na ta področja v programu in predmetniku OVSIU 
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vsebina omejena. Na osnovi zgoraj navedenih predlogov in ugotovitev, bi bilo smiselno 
upoštevati predloge pripadnikov skupin, še posebej pri morebitni prenovi programskih vsebin. 
 
2. Vprašanje: Podajte komentar o kakovosti programa ter predloge za njegovo izboljšanje. 
 
Preglednica 21: Združeni predlogi za izboljšanje procesa OVSIU 
 
 Z.š. Predlog za izboljšanje Število % 
1 Proces VIU na ŠČ usmeriti v bolj praktično naravnanost. 70 36 
2 Ukiniti predmete neprimerne za raven PV, povečati število ostalih 

predmetov ter jih medsebojno bolj kakovostno povezati in uskladiti v 
celoto. 

44 22 

3 Povečati zahtevnost OVSIU – šola naj postane tudi selekcija. 23 12 
4 Bolj načrtno sodelovanje z enotami SV, zagotoviti tudi vojake iz enot. 15 8 
5 Večji poudarek dati na tretjo fazo – stažiranje, ki naj bo daljša. 9 5 
6 Večji poudarek dati na drugo fazo – specializacijo, ki naj bo daljša. 8 4 
7 Poenotiti standarde doseganja znanja in ocenjevanja. 7 3 
8 Uvesti nov predmet Administrativno poslovanje.  7 3 
9 Po zaključku OVSIU kandidate razporediti na njihove specialistične 

dolžnosti. 3 2 

10 Za učitelje / izvajalce OVSIU mora biti VIU prioritetna naloga in ne 
dodatna. 3 2 

11 Kandidatom ob prehodu v PEZ SV zagotoviti mentorja za obdobje 
uvajanja. 3 2 

12 V času šolanja opraviti licence (PUCH, Mercedes CDI) 2 1 
 
Obrazložitev: V preglednici 21 so združeni predlogi izboljšanja kakovosti programa ŠČ na 
podlagi izkušenj, ki so jih podali anketiranci vseh skupin. Ugotavljamo, da anketiranci podali 
194 predlogov, ki so bili medsebojno povezani tako, da smo jih lahko združili v 12 
posameznih postavk. Anketiranci predloge v večji meri usmerjajo v večjo praktično 
naravnanost procesa VIU, za kar so namenili 36 % vseh predlogov. Razmerje med teorijo in 
prakso, katero je trenutno v dobro teorije, se jim zdi pomembno in treba obrniti ter izvedbo 
OVSIU bolj praktično naravnati. Tu v svojih razlagah ne usmerjajo samo pozornosti na 
spremembo predmetnika, ampak tudi na spremembo miselnosti izvajalcev VIU, kateri bi 
morali proces izvajanja VIU skozi metode poučevanja bolj praktično usmeriti. Drugi najbolj 
poudarjen predlog je sprememba predmetnika, kjer v 22 % podanih predlogov ocenjujejo, da 
so nekateri predmeti in njihove vsebine nepotrebne, neprimerne ali na previsoki ravni za PV, 
ki je končni cilj in produkt izobraževalnega procesa. Te predmete in vsebine bi na podlagi 
predlogov in ocen anketirancev bilo treba prenoviti ali ukiniti, njihove pomembnejše vsebine 
pa povezati z drugimi predmeti. Področje selekcije je dobilo 12 % pozornosti, saj anketiranci 
ocenjujejo, da je selekcija izgubila svojo vrednost, da jo je treba prenoviti, prav tako po mora 
samo šolanje v prihodnosti postati bolj selekcijsko. Program selekcije je po ocenah 
anketirancev potreben prenove, vsebine je treba usmeriti v preverjanje motivacije in 
voditeljskih sposobnosti. Naslednji predlog je načrtno sodelovanje med VIS in enotami SV. 
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Sodelovanje mora postati bolje načrtovano in kakovostno, kar ocenjujejo anketiranci, ki so 
temu področju namenili 8 % predlogov. Gre za večjo povezanost bojnega dela SV z VIS, 
predvsem pri podpori izvajanja VIU za bolj kakovostno izvedbo izobraževalnih procesov. 
Podani so še nekateri drugi odgovori, ki so razvidni v preglednici 21. 
 
3. Vprašanje: Razvrstite z oceno od 1 do 5 uporabnost znanj posameznih predmetov splošne 
faze programa ŠČ za uspešno opravljanje nalog na vaši prvi častniški dolžnosti v SV.  
 
Preglednica 22: Rezultati razporeditve predmetnih področij   
 

Skupina A ZNANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ 20. G. 21. G. Skupaj 

Oprema, oborožitev in streljanja  4,17 4,37 4,27 
Športna vzgoja 4,00 4,42 4,21 
Pravo za častnike in ustavna ureditev 4,00 4,32 4,16 
Taktika  4,08 4,16 4,12 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 3,75 4,05 3,90 
Osnove poveljevanja  3,92 3,74 3,83 
Zveze in informacijska tehnologija 3,50 3,84 3,67 
Vojaška geografija in topografija 3,58 3,63 3,61 
Vojaško voditeljstvo  3,50 3,53 3,52 
Vojaška didaktika 3,58 3,42 3,50 
Vojaško vedenje in navade 3,25 3,16 3,21 
Osnove vojaške logistike  3,17 3,21 3,19 
Vojaška psihologija 2,50 3,58 3,04 
Vojaška obveščevalno varnostna dejavnost 2,75 3,26 3,01 
Nacionalnovarnostni sistem  2,58 3,32 2,95 
Sanitetni pouk in prva pomoč na bojišču 3,08 2,74 2,91 
Vojaška zgodovina  2,25 2,58 2,42 

 
Obrazložitev: Iz preglednice 22 lahko razberemo, kako pripadniki skupine A v povprečju 
razporejajo predmetna področja Programa ŠČ glede na njihovo uporabno vrednost. Kot 
predmet z najuporabnejšimi vsebinami so v povprečju ocenili predmet Oprema, oborožitev in 
streljanja s povprečno oceno 4,27, kot najmanj uporabnega pa Vojaška zgodovina s 
povprečno oceno 2,42. V ospredju po pomembnosti so vojaško strokovni predmeti, katerim 
kandidati dajejo večjo vrednost in veljavo, medtem, ko splošnim vojaškim predmetom ne 
dajejo tako velikega pomena. To bi lahko sprejeli tudi kot razumljivo, saj se na tej stopnji 
VIU gradijo častniki za opravljanje dolžnosti na taktičnih nivojih, kjer pa so pomembna 
predvsem praktična vojaško strokovna znanja. Če primerjamo rezultate med generacijama se 
med nekaterimi predmeti pojavljajo razlike, kar je lahko posledica tudi menjave učiteljskega 
kadra, skupno gledano pa so si kandidati generacij v povprečju enotni.  
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4. Vprašanje: Podajte pripombe in predloge, kaj bi bilo treba v ŠČ kot organizacijski enoti 
spremeniti za dvig kakovosti samega izobraževanja.  
 
Preglednica 23: Predlogi za izboljšanje delovanja ŠČ   
 

Z.š. Predlog za izboljšanje Število % 

1 Izvajalci VIU ter pripadniki ŠČ morajo biti strokovni, izobraženi in izkušeni. 39 39 
2 Izboljšati odnose med kandidati in pripadniki UE ŠČ. 15 15 
3 Standardizirati in stabilizirati učiteljski kader v šolah vsaj za dobo 5 let. 10 10 
4 Redno pomlajevati in rotirati kader na ŠČ od 3 do 5 let.   8 8 
5 Zagotoviti na ŠČ več inštruktorjev. 8 8 
6 Povečati zahtevnost selekcije in vrniti selekciji njeno vlogo.  7 7 
7 Ukiniti 24-urno obveznost bivanja v ŠČ.  5 5 
8 Na šoli so nadstandardni pogoji, preiti v bolj špartanske pogoje dela. 4 4 
9 Prihodnost ŠČ je v njeni samozadostnosti. 3 3 

10 Dvigniti izobrazbene kriterije izvajalcev OVSIU (mag., dr.). 1 1 
 
Obrazložitev: V preglednici 23 so združeni predlogi izboljšanja kakovosti delovanja ŠČ, ki so 
jih v okviru vprašalnikov podali anketiranci vseh skupin. Anketiranci so skupaj podali 100 
predlogov. Predlogi so bili medsebojno povezani tako, da smo jih lahko združili v 10 zgoraj 
predstavljenih postavk. Največ predlogov so anketiranci namenili izvajalcem VIU in 
pripadnikom ŠČ in sicer 39 %, za katere navajajo, da morajo biti strokovni, izobraženi ter 
izkušeni pri delu v sistemu SV ter tudi izkušeni na področju delovanja v MOM. Pri tem ne 
ocenjujejo, da je trenutno stanje slabo, pač pa, da bi bilo v prihodnje smiselno nameniti temu 
predlogu več pozornosti. Nekateri navajajo potrebo po izboljšanju odnosov na relaciji med 
kandidati in pripadniki ŠČ, čemur so anketiranci namenili 15 % predlogov. Odnosi so v večji 
meri korektni, se pa dogaja, da občasno prihaja med kandidati in nadrejenimi do trenj in 
nesoglasij. Tretji najbolj pogost predlog, ki je prejel 10 % je usmerjen v stabiliziranje 
izvajalcev VIU, ki se zelo pogosto menjavajo med generacijami. Tu ocenjujejo, da bi 
predavatelji morali izvajati predmetno področje dalj časa, ga na podlagi izkušenj in spoznanj 
tudi prenavljati in razvijati. Prav tako je na podlagi predlogov smiselno upoštevati tudi 
predlog 4, ki je prejel 8 %, kjer anketiranci navajajo, da je treba v izobraževalnem procesu 
pomlajevati in sistemsko menjavati kader. Anketiranci ocenjujejo, da je v izobraževalnem 
procesu na ŠČ premalo inštruktorjev, katerih bi bilo treba v prihodnje zagotoviti več. Podani 
so še nekateri drugi odgovori in predlogi s strani anketirancev vseh ciljnih skupin, ki so 
razvidni v preglednici 23. 

7.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V tem podpoglavju bomo poskušali na zastavljena raziskovalna vprašanja pogledati celovito, 
kot to izhaja tako iz teoretičnega kot iz empiričnega dela te naloge. 
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Raziskovalno vprašanje 1: Kako zakonodaja in predpisi vzpodbujajo evalvacijske procese v 
slovenskem vojaškem izobraževalnem sistemu? 
 
Iz analize pridobljene dokumentacije lahko ugotovimo, da v SV do leta 2010 nismo imeli 
predpisane metodologije izvajanja evalvacij, prav tako, pa je bila evalvacija, kot metoda 
omenjena in opredeljena le v redkih vojaških predpisih, ki urejajo področje VIU. Edini 
dokument, ki je konkretiziral evalavcijo je bilo Navodilo o programskem oblikovanju VIU v 
SV (MORS 2006b, 11), ki je dejansko začelo uvajati evalvacijo v procese VIU. Evalvacija je 
bila v VIS uradno vpeljana v letu 2010, ko je izšlo Navodilo o evalvaciji VIU v SV (MORS 
2010). Cilj navodila je uvedba evalvacij izobraževalnih procesov v izobraževalne ustanove za 
zagotavljanje stalne kakovosti pri procesih VIU. Zaradi nepoznavanja področja evalvacije se 
tudi sami postopki evalviranja niso izvajali, kljub mnogim prenovam programov na različnih 
stopnjah in ravneh VIU. Prenove programov in načrtov so potekale na osnovi izvedenih 
analiz, usklajevanj in predlogov strokovnjakom različnih področij Prve evalvacije so začeli 
izvajati šele v zadnjih letih, in sicer v ŠČ v letih 2005–2008, ko so izvedli evalvacijo 
programa ter ga na tej osnovi tudi prenovili. V ŠPČ je bila izvedena delna evalvacija v okviru 
specialistične naloge na Fakulteti za management, ki jo je izvedel tedanji višji častnik 
pomočnik za operativno-učne zadeve na ŠPČ. Celovita evalvacija pa je bila izvedena v PŠŠ 
na programu Višje-štabnega šolanja v letu 2008. 
 
Na osnovi zgoraj navedenega lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje. Ker do 
nedavnega ni bilo predpisanih nobenih predpisov o izvajanju evalvacije se evalvacije temu 
posledično tudi v VIS niso izvajale. Predpisi niso vzpodbujali izvajanja evalvacij, ker jih 
dejansko ni bilo. Šele, ko se je stroka v VIS zavedla vloge evalvacij za izboljšanje kakovosti 
izobraževalnih procesov, so začeli uvajati postopke evalviranja v proces VIU. Da predpisi 
niso vzpodbujali izvedbe evalvacije lahko potrdimo na primeru ŠČ, kjer je leta 2004 bil izdan 
predpis za izvedbo evalvacije, pa se ta vseeno ni izvedla. Z uvedbo Navodila o evalvaciji VIU 
v SV (MORS 2010), pa je evalvacija postala predpisana sestavina izobraževalnega procesa, 
kar bo vsekakor ne samo vzpodbudilo, ampak tudi obvezalo nosilce VIU, da začnejo to 
metodo uporabljati in izvajati. Uvedba navodila o evalvaciji programov prinaša novost v SV 
predvsem v smislu motivacije za izvajanje evalvacij na področju VIU. Pobuda in proces za 
nastanek navodila je namreč izšla iz vrst zaposlenih na področju VIU. Delo na tem področju 
je pokazalo izvajalcem VIU, da o svojih prizadevanjih nujno potrebujejo povratno 
informacijo o učinkih izobraževalnih procesov. Posamezniki in manjše skupine so izvedle 
nekatere delne evalvacije, ki so bile že omenjene. Rezultati le-teh pa so privedli do nastanka 
samega navodila o evalvacijah programov. Njegova dodana vrednost za VIU sistem se kaže 
kot obveznost izvajanja evalvacij.  
 
Evalvacije, ki so bile sprva samo motivacija nekaterih so postale normativni akt obvezujoč za 
vse izvajalce VIU. Prvi korak bo vpeljava evalvacije v vse predpise, ki opredeljujejo 
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načrtovanje, organiziranje, izvajanje ter v končni fazi evalviranje in prenovo procesov VIU. 
Drugi korak bo usposobitev izvajalcev evalvacij za samo izvajanje postopkov.  Nato pa bo 
sledila tudi izvedba teh postopkov na vseh ravneh in področjih VIU. S tem bodo v VIS 
zagotovili bolj analitično, sistematično ter tudi veliko bolj strokovno prenovo programov, 
načrtov, postopkov in drugih področij, ki jih pokriva proces evalvacije, ter s tem dvignili 
raven VIU. Najbolj pomembno pa je, da odgovorni za razvoj VIU spoznajo vrednost 
evalvacijskih postopkov ter zahtevajo od podrejenih njihov izvajanje.  
 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako so dosedanje evalvacije vplivale na spremembe programa 
Šole za častnike?  
 
Na podlagi empiričnega dela naloge, lahko ugotovimo, da so bili zametki izvajanja evalvacij 
v VIS v izvedbi prve evalvacije v ŠČ. Evalvacija je potekala od leta 2004, s ciljem 
spremljanja in evalviranja takrat uvedenega novega Programa OVSIU kandidatov za častnike, 
ki se je prvič izvajal v okviru OVSIU 14. generacije ŠČ. Evalvacijo so dejansko izvedli v 
obdobju 2005–2008, in sicer v okviru OVSIU 15. in 16. generacije, kjer je celoten postopek 
potekal v sodelovanju s ŠČ, kandidati ŠČ ter predavatelji, ki so sodelovali v procesu VIU. To 
evalvacijo lahko potrdimo kot prvo evalvacijo v VIS, ki je potekala po predpisanem 
dokumentu in po predpisanih postopkih in hkrati edino do sedaj izvedeno evalvacijo v ŠČ.  
 
Iz zgoraj navedenega lahko odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje. V 20 letnem 
razvoju SV na področju VIU sicer nismo uporabljali pojma evalvacije, je bila pa ves čas 
prisotna zavest o pomenu aktualizacije IU. K temu smo bili zavezani že zaradi naših 
obveznosti do nas samih in naših partnerjev v mednarodni varnostni skupnosti. Če smo hoteli 
primerno in uspešno sodelovati v mednarodnem okolju, smo morali imeti ustrezno izobražene 
in usposobljene vojake v najširšem zahtevnostnem smislu. Do nedavnega smo do povratnih 
informacij o njihovem IU lahko prišli preko ocen posameznikov in skupin, ki so se vračale iz 
MOM ter iz ocen njihovih nadrejenih in sodelavcev iz oboroženih sil drugih držav s katerimi 
so delovali. Le-te so bile upoštevane pri oblikovanju programov ŠČ.  
 
Dejstvo pa je, da v ŠČ do leta 2004 nismo izvajali evalvacij, kljub temu, da je bilo 
prenovljenih več programov v preteklih letih. Edina evalvacija, ki je bila izvedena v obdobju 
2005–2008, je bila osnova za prenovo takrat veljavnega programa in večine učnih načrtov 
specializacij. Končni rezultat edine do sedaj izvedene evalvacije pa je izdelava in uvedba 
veljavnega Učnega programa ŠČ SV (MORS 2008a), katerega so na ŠČ do sedaj preizkusili v 
celoti v okviru 20. in 21. generacije. Seveda pa so programi živa materija, ki jih je treba 
nenehno spremljati, evalvirati in prenavljati, skladno s spremembami na vojaškem in civilnem 
področju. Zato je smiselno izvajati evalvacije sproti in po vseh področjih izobraževalnega 
procesa, ter argumentirane ugotovitve in spoznanja upoštevati pri prenovah programov, učnih 
programov in učnih načrtov.  
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Raziskovalno vprašanje 3: Kako program Šole za častnike uresničuje doseganje programskih 
ciljev? 
 
V Učnem programu ŠČ (MORS 2008a, 5–6) so opredeljeni izobraževalni, operacionalizirani 
in posebni cilji, na katerih temelji naša evalvacija. V okviru vprašalnikov smo vprašanja 
zastavili kot trditve, tako da smo lahko pridobili konkretne odgovore glede uresničevanja 
programskih ciljev. Ocene so podajali pripadniki vseh skupin, ki so vključene v izobraževalni 
proces. Njihova ocene so se med trditvami razlikovale, vendar so večinoma osredotočene na 
srednjo vrednost, torej da se delno strinjajo s trditvijo. Pri tem lahko ugotovimo nekoliko 
večjo samokritičnost pripadnikov skupin A in OVSIU, katerih ocene so večinoma nižje, glede 
na ocene drugih dveh skupin. Tu gre za kandidate ŠČ, ki so program najbolj preizkusili in 
spoznali in ga lahko kot celoto kompetentno ocenijo. Seveda pa je pri tem treba upoštevati 
njihovo pomanjkanje izkušenj in njihov čustveni odnos do izobraževalnega procesa, kar lahko 
vpliva na višino ocene. Pripadniki skupine B ocenjujejo doseganje ciljev na podlagi 
ocenjevanja dela podrejenih (pripadnikov skupine A). Njihova skupna ocena doseganja ciljev 
je 3,30 v povprečju. Pri tem se je treba zavedati, da je njihovo poznavanje programa nekoliko 
slabše, zato ocene temeljijo na občutkih in spoznanjih, pridobljenih pri delu s podrejenimi. To 
se izkušeni častniki, ki lahko ocene podajo verodostojno. Ocene izvajalcev usposabljanja 
večinoma prevladujejo na visoki ravni, saj je njihova skupna ocena uresničevanja ciljev 3,79 
v povprečju. Izvajalci ocenjujejo svoje delo visoko v smislu doseganja ciljev, kar kaže na 
njihovo prizadevnost, da skozi proces VIU podajo kandidatom vse bistvene vsebine in znanja, 
ki so potrebna za uresničevanje predvidenih ciljev. To so večinoma izkušeni strokovnjaki 
svojega področja, ki lahko kompetentno podajo svojo oceno. Pri tem pa ne moremo 
spregledati možnosti, da zaradi delovanja v VIS izgubijo stik z dejanskim stanjem v bojnem 
delu SV, kar lahko vpliva ne nekoliko višje vrednotenje in ocenjevanje posameznih trditev. 
Uresničevanje posameznih ciljev smo interpretirali v prejšnjih poglavjih, kjer smo predstavili 
ocene in probleme pri njihovem uresničevanju. Če povzamemo so udeleženci evalvacije 
potrdili uresničevanje večine zadanih ciljev, pri nekaterih pa smo njihovo doseganje lahko 
potrdili le delno.  
 
Na osnovi izvedbe celotne evalvacije lahko odgovorimo na tretje raziskovalno vprašanje, in 
sicer lahko potrdimo, da trenutno veljavni program, načrtovanje in izvajanje OVSIU 
zagotavljajo doseganje programsko opredeljenih ciljev. Torej Učni program ŠČ v SV po 
zaključeni evalvacije dosega optimalne programske cilje, obstaja pa veliko možnosti za 
razpravo o tem, kako ga še izboljšati. Vsi sodelujoči v procesu OVSIU na ŠČ potrjujejo bolj 
ali manj kakovostno uresničevanje predpisanih ciljev. Pri tem pa predlagajo spremembe 
programskih vsebin v smeri praktične naravnanosti, povezanosti, aktualnosti in uporabnosti 
vsebin s potrebami v realnih razmerah, torej za delo v enotah SV. Izobraževalni sistem in 
bojni del SV bosta morala uskladiti in bolj konkretizirati znanja in veščine, da bo to znanje, ki 
ga osvojijo kandidati v ŠČ tudi takoj uporabno v PEZ SV.  
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7.3 Priporočila za izboljšave 

Na osnovi proučene literature, izvedene evalvacije ter lastnega poznavanja problematike v 
VIS smo pripravili nekatere predloge za izboljšanje delovanja sistema VIU ter izboljšanje 
kakovosti programa ŠČ, katere v nadaljevanju prestavljamo: 
– Izdelati je treba seznam znanj, veščin in kompetenc, ki jih mora poznati častnik SV ter na 

podlagi tega prenoviti programe na vseh ravneh izobraževanja častnika v njegovi karieri. 
– Opredeliti moramo kakšnega častnika na začetku njegove kariere sploh želimo imeti v 

prihodnosti ter v tej smeri prenoviti program ŠČ (častnik bojevnik, častnik intelektualec, 
kombinacija). 

– V procesu VIU moramo zagotoviti izobražene, izkušene in habilitirane strokovnjake 
posameznih področij, ki bodo izvajali VIU ter istočasno z raziskovalnim delom razvijali 
svoje področje. 

– V kariernem modelu častnika je treba določiti pogoj, da mora častnik del kariere opraviti v 
VIS, kar bo povečalo zanimanje in večjo izbiro kakovostnega kadra za delo VIS ter 
istočasno prenos praktičnih znanj v proces izobraževanja in razvoj stroke. 

– Izvajalci VIU morajo v izobraževalnem procesu na svojem področju ostati daljše obdobje, 
saj samo tako lahko stroka in znanje napredujeta (ne moremo menjavati izvajalcev med 
generacijami). 

– Izdelati in uveljaviti je treba enotne standarde in kriterije ocenjevanja znanj in veščin ter 
na osnovi tega doseči poenoteno vrednotenje in ocenjevanje. 

– Prenoviti je treba program selekcije v smeri večjega preverjanja voditeljskih sposobnosti 
(v selekcijo vnesti praktične vsebine iz programa za usposabljanje inštruktorjev na 
poligonu za usposabljanje voditeljskih veščin), prav tako pa je treba dvigniti kriterije 
zahtevnosti selekcijskega preverjanja ter selekciji povrniti njeno prvobitno vlogo.   

– Zagotoviti je treba večjo kooperativnost in sodelovanje med VIS ter PEZ SV s ciljem 
skupne izgradnje strokovno podkovanega častnika, ki bo prevzel najnižje taktične enote.  

– V prakso je treba uvesti evalvacijo in jo izvesti po vseh segmentih evalviranja 
izobraževalnega procesa. Treba je upoštevati in uvajati ugotovitve v prenovo vsebin. 
Evalvacija mora postati sestavni del izobraževalnega procesa, zato jo je treba vnesti v vse 
dokumente, ki opredeljujejo VIU od načrtovanja, organiziranja, izvajanja, evalviranja in 
prenove. 

– Izvedbo programa je treba preoblikovati v večjo praktično naravnanost (ne smemo 
pozabiti, da izobražujemo in usposabljamo PV, torej častnike za najnižje taktične enote). 

– Razmisliti je treba o zmanjšanju števila predmetnih področij v Učnem programu ŠČ, 
vsebine pa povezati v zaokrožene celote znotraj predmetov, ki bi naj bili bistveni za PV. 

– Zagotoviti je treba podporno enoto (najmanj vod) v SV, ki bo vedno na razpolago v VIS 
za vsa potrebna usposabljanja in urjenja ter kot podporni element pri njihovi izvedbi. 

– Proces VIU mora častnika SV graditi, da bo postal strokoven, samozavesten, samostojen, 
samoiniciativen, razumen, odločen, praktičen, človeški, predvsem pa domoljub. V tej 
smeri mora biti naravnan program ter prenos znanj in veščin. 
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8 SKLEP 

Skozi vsa leta obstoja in razvoja SV se je tudi VIS nenehno prilagajal številnim 
reorganizacijam ter istočasno tudi zahtevam in spremembam civilnega izobraževalnega 
sistema, s katerim se je vedno bolj povezoval in primerjal. Večkratne spremembe same 
organizacijske strukture VIS ter s tem povezane spremembe v notranjih organizacijskih 
enotah VIS so posledično prinašale spremembe tudi v programskih in organizacijskih 
vsebinah posameznih izobraževalnih procesov na različnih ravneh. Taka preoblikovanja 
morajo biti smiselna, morajo imeti konkretne razloge in analitične podlage, zato se pojavljajo 
vprašanja, v kolikšni meri so bile te prenove načrtne, analitične, sistematične, koliko so 
temeljile na konkretnih rezultatih izvedenih analiz in evalvacij.  
 
Bistveni namen evalvacij izobraževalnih procesov je sistematično zbiranje podatkov ter 
njihovo vrednotenje s ciljem ugotovitve kakovosti nekega programa ter temu posledično 
njegovega izboljšanja. Pri tem pa je pomembno, da je evalvacija sestavni del izobraževalnega 
procesa in se izvaja v vseh njegovih fazah. Evalvacije so metode, ki so v civilnem šolstvu po 
svetu pa tudi v RS že ustaljena praksa in stalnica, ki spremlja prenovo izobraževalnih 
procesov, medtem ko jih v VIS šele uvajamo. Spoznanje uporabne vrednosti in kakovosti 
pridobljenih rezultatov evalvacij je izjemnega pomena za samo uvajanje in izvajanje evalvacij 
v VIS, katere bodo v prihodnosti postajale sestavni del izobraževalnih procesov. Pri 
interpretaciji rezultatov vsake evalvacije mora bit evalvator pozoren na možnost uveljavljanja 
interesov posameznih skupin znotraj evalvacije. Vsaka skupina sodelujočih v evalvacij ima 
lahko v samem procesu ambicijo doseči različne interese in cilje, ki morda niso skladni s 
skupnimi cilji izobraževalnega procesa. V nalogi smo predstavili pomen, vlogo in izvedbo 
evalvacij, kot teoretično osnovo za poznejšo izvedbo empiričnega dela naloge.  
 
VIU je v SV predpisano in urejeno s številnimi akti na vseh nivojih, od IU posameznika do IU 
poveljstev in enot SV. V SV se daje na IU njenih pripadnikov velik poudarek. Znanje ter temu 
posledično tudi IU postaja vedno pomembnejši segment razvoja in kredibilnosti SV. VIU se 
izvaja v PEZ SV, bistveni del pa se izvaja v PDRIU, ki je organ poveljevanja in kontrole. 
PDRIU ima v svoji sestavi številne šole in centre ter ostale podrejene organizacijske enote s 
katerimi izvaja svoje osnovno poslanstvo. Poslanstvo je predpisano kot zagotavljanje 
doktrinarnih, razvojnih, znanstveno raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega razvoja ter 
izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. Pri izvajanju aktivnosti se 
povezuje z javnim izobraževalnim sistemom kot tudi s primerljivimi sistemi znotraj 
zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega poveljstva za transformacijo. V okviru 
PDRIU je organizacijska enota ŠČ, katera je tudi cilj naše evalvacije. 
 
ŠČ je danes edina vojaška institucija v RS, ki izvaja program OVSIU kandidatov za častnike, 
kar je zelo zahtevna in odgovorna naloga. Njena vloga v obrambnem sistemu je izjemnega 
pomena saj zagotavlja bodočim častnikom SV tista potrebna osnovna znanja in veščine, ki jih 
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bodo potrebovali pri opravljanju nalog na svoji poklicni poti. Teh znanj in veščin kandidati ne 
morejo pridobiti v nobeni drugi vojaški organizaciji v RS, kakor tudi ne v javnem 
izobraževalnem sistemu RS. ŠČ opravlja svoje predpisano poslanstvo, ki je OVSIU 
kandidatov za častnike stalne in rezervne sestave. Skozi obdobja razvoja VIS in razvoja 
PDRIU, se je tudi razvijala in preoblikovala organizacijska struktura ŠČ, ki ima danes v večji 
meri organizacijsko funkcijo OVSIU, njena izobraževalna funkcija pa se je večinoma prenesla 
na druge organizacijske enote PDRIU ter PEZ SV.  
 
V ŠČ organizirajo in izvajajo OVSIU na podlagi predpisanih in verificiranih programov, 
učnih programov in učnih načrtov, ki so se prav tako skozi razvoj ŠČ nenehno prenavljali. V 
nalogi smo se temu področju, torej vlogi evalvacij v ŠČ pri prenovi programov tudi posvetili. 
Dejstva so, da je področje evalvacij v VIS šele na začetku, da ni nabranih veliko izkušenj iz 
tega področja, da do leta 2010 nismo imeli predpisane metodologije izvajanja evalvacij, prav 
tako, pa je evalvacija, kot metoda bila omenjena in opredeljena le v redkih vojaških predpisih, 
ki urejajo področje VIU. Dejstvo je tudi, da se zaradi nepoznavanja področja evalvacij tudi 
postopki evalviranja niso izvajali, kljub mnogim prenovam programov na različnih stopnjah 
in nivojih VIU.  
 
Prenove programov in načrtov so potekale na osnovi izvedenih analiz, usklajevanj in 
predlogov strokovnjakom različnih področij. V nalogi smo okvirno predstavili tiste redke 
evalvacije, ki so bile izvedene v VIS do sedaj. Podobno se je dogajalo tudi na ŠČ, kjer so od 
nastanka ŠČ pa do leta 2005 prenovili več programov, ki pa niso temeljili na izvedenih 
evalvacijah.  Z letom 2005 pa lahko govorimo v ŠČ in tudi v VIS o prvi izvedbi evalvacije, ki 
je potekala po predpisanem dokumentu in po predpisani proceduri. Ta evalvacija je bila 
izvedena v obdobju 2005-2008 in je edina do sedaj izvedena evalvacija v ŠČ. Temu 
posledično so bile izvedene tudi prenove programa in načrtov posameznih specializacij ter v 
letu 2008 uvedba novega Programa OVSIU za častnike SV.  
 
Bistvena sprememba na področju evalvacij v VIS je uvedba Navodila o evalvaciji VIU v SV 
(MORS 2010), katerega namen je doseči enovit pristop pri izvajanju evalvacij v vojaških 
izobraževalnih ustanovah in je strokovna podlaga evalvacijskim skupinam za izvajanje 
evalvacij. Cilj navodila je uvedba evalvacij izobraževalnih procesov v izobraževalne ustanove 
za zagotavljanje stalne kakovosti pri procesih VIU. Uvedba navodila o evalvaciji programov 
prinaša novost v SV predvsem v smislu motivacije za izvajanje evalvacij na področju VIU. 
Pobuda in proces za nastanek navodila je namreč izšla iz vrst zaposlenih na področju VIU. To 
navodilo bo treba vpeljati v postopkovnike in druge predpise, ki urejajo VIU v VIS, temu 
posledično tudi v ŠČ. Pri tem bo treba postaviti evalvacijski proces tako, da bo zagotavljal 
nenehno kakovostno spremljanje in prenovo procesa VIU kot celote in po posameznih 
segmentih evalvacije. 
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V okviru empiričnega dela smo predstavili postopek evalvacije ciljev izobraževalnega 
programa zato, da bi lahko le-ta postal dostopen in razumljiv tudi drugim zainteresiranim in 
vsem tistim za katere je zavezujoč z normativnimi akti v SV. Izvedli smo enega od možnih 
primerov evalvacije, ki je bil usmerjen na uresničevanje programskih ciljev veljavnega 
učnega programa v ŠČ. Pri tem smo se osredotočili na proučevanje literature, mnenja in ocene 
vseh udeležencev v procesu OVSIU in na lastno poznavanje stanja na ŠČ, ter na osnovi 
pridobljenih ocen podali zaključke o uresničevanju predpisanih programskih ciljev. Prav tako 
pa smo na podlagi izvedene raziskave in pridobljenih ugotovitev predstavili ozadje razvoja 
evalvacij v VIS ter pripravili vsebinsko osnovo in priporočila za morebitni razmislek o 
prenovi programa v ŠČ. Vsekakor predlagamo in priporočamo, da se evalvacija v ŠČ izvede 
na vseh področjih, ki jih predpisuje Navodilo o evalvaciji VIU v SV (MORS 2010), ter da se 
na osnovi celotnega spektra ugotovitev izvede prenova programa ŠČ. 
 
V konkretni evalvaciji nismo uspeli vključiti strateško vodstvo SV, da bi lahko izvedeli 
kakšni so dolgoročni cilji in programske usmeritev na področju VIU na splošno in kakšen del 
le-teh bi bilo potrebno upoštevati pri podajanju priporočil in pri morebitni prenovi programa 
ŠČ v prihodnosti.  
 
Primerjalna analiza s katero od primerljivih vojaških izobraževalnih ustanov v drugi državi 
članici zveze NATO ali EU bi lahko bila dobrodošla v smislu iskanja podobnosti ali 
različnosti pri doseganju programskih ciljev. To je pa lahko osnova za nadaljevanje te naloge 
s ciljem nadgradnje podanih ugotovitev in priporočil izboljšanja samega programa. 
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Priloga 1 
 

Spoštovani 
 
Sem stotnik Ernest Pleh, slušatelj 14. Višje štabnega šolanja na Poveljniško štabno šoli in 
študent magistrskega študijskega programa na Fakulteti za management. Za uspešno 
dokončanje šolanja moram izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo, kjer bom pa potreboval 
tudi vašo pomoč. 
 
Naslov magistrske naloge je »Evalvacija Programa Šole za častnike«. 
 
Namen naloge je proučiti izvajanje izobraževanja kandidatov za častnike v Šoli za častnike iz 
vidika doseganja programskih ciljev ter na osnovi evalvacije podati predloge in priporočila za 
izboljšanje izobraževanja.  
 
Raziskavo bom izvedel tudi s pomočjo ankete v katero ste vključeni tudi vi, kot:  
- bivši kandidat(ka) Šole za častnike, 
- prvi nadrejeni(a) kandidatom Šole za častnike na njihovi prvi častniški dolžnosti, 
- kot izvajalec(ka) izobraževanja na Šoli za častnike. 

 
Vaši odgovori bodo pripomogli k oceni programa ter posledično k morebitnim spremembam 
in dopolnitvam samega programa in kasnejšim izvedbam le tega.  
 
Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo nekaj časa (okrog 30 minut), za kar se vam 
zahvaljujem. V odgovore pošteno vnesite svoja spoznanja in izkušnje.  
 
Zaradi omejenega časa vas prosim, da mi ankete pošljete po elektronski pošti (intranet ali 
internet). Kljub temu, da boste ankete vračali preko elektronske pošte bom zagotovil 
anonimnost izpolnjevalcev anket. 
 
Prosim, da natančno preberete navodila. Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na mene 
osebno (040-712 969  ali pleher21@gmail.com).  
 
Prosim, da Vaše odgovore vrnete v 7 dneh od prejema oziroma najkasneje do __________. 
 
S spoštovanjem! 

 
 

Maribor, _______          
                                                                                                                          Ernest Pleh 



 

 



 

 

Priloga 2 
 

ANKETA ZA ČASTNIKE SLOVENSKE VOJSKE – ČASTNIKI SV (skupina A) 
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 
Prosim Vas, da pozorno preberete vsako vprašanje ali trditev, dobro razmislite in odgovorite tako, da: 
- označite s križcem v lestvicah vaše osebno mnenje in prepričanje pri trditvah,  
- na kratko opišete svoje stališče (na predvidne črte) pri posameznih vprašanjih. 
Če ne želite odgovoriti na nobeno od vprašanj Vas prosim, da na koncu označite »Ne želim 
odgovarjati na vprašanja« in po možnosti pojasnite zakaj. Tudi če na anketo ne boste odgovarjali, vas 
prosim, da prazno – neizpolnjeno anketo vrnete. 
 

SPLOŠNI PODATKI:  
Osebni čin:  
Spol:  
Starost:  
Izobrazba:  
Čas zaposlitve v SV:  
Naziv in enota vaše sedanje dolžnosti:         
Naziv in enota vaše prve zaposlitve po ŠČ:  
 

A. DOSEGANJE PROGRAMSKIH CILJEV 
Ustrezno označite spodaj postavljene trditve vezane na doseganje programskih ciljev.  
(ocena 5 pomeni – v celoti se strinjam;  4 -  strinjam se;  3 – delno se strinjam;   2 - se ne 
strinjam; 1 - nikakor se ne strinjam - ustrezno označite s črko X). 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 

1. Po končanem šolanju na ŠČ sem bil dovolj dobro usposobljen in pripravljen   
    za uspešno opravljanje nalog na svoji prvi častniški dolžnosti.      

2. V okviru procesa izobraževanja na ŠČ sem pridobil več teoretičnih kot  
    praktičnih znanj – izobraževanje na ŠČ je preveč teoretično naravnano.      

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede na obseg vsebin  
    programa in potrebna znanja za delo v enotah SV.        

    Če se ne strinjate  - Ali menite da je izobraževanje (podčrtajte):   
PREKRATKO                                             PREDOLGO 

4. V okviru programa ŠČ je glede na  potrebna znanja v enotah SV preveč  
    predmetnih področij.      

5. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro usposobljen za uspešno  
    načrtovanje in izvajanje usposabljanj v enoti zaposlitve.      

6. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro usposobljen za uspešno  
    poveljevanje vodu pri izvajanju bojnih / stabilizacijskih delovanj.      

7.  V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek samoiniciativnosti in  
    dovolj znanj za samostojno odločanje in prevzemanje odgovornosti.      

8. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek in dovolj znanj za  
    Uspešno delo z ljudmi in skrb za podrejene.      

9. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj znanj za uspešno  
    reševanje konfliktnih in stresnih situacij.      

10. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj znanj in sposobnosti     
      za razvijanje in izvajanje timskega dela in timskega duha v enoti.      

11. V času izobraževanja na ŠČ sem razvil pogajalske sposobnosti ter  
      Pridobil občutek in samozavest zagovarjanja lastnih stališč.      

12. V času izobraževanja na ŠČ sem zelo dobro spoznal etične norme in  
      vrednote SV ter si razvil sposobnosti prenosa le teh na podrejene.      

 



 

 

B. MNENJE O PROGRAMU IN PREDMETNIH PODROČJIH 
 

13.  Razvrstite z oceno od 1 do 5 uporabnost znanj posameznih predmetov programa ŠČ, 
potrebnih za uspešno opravljanje nalog na vaši prvi častniški dolžnosti v SV.  
(ocena 5 pomeni največ uporabnih znanj, ocena 1 pomeni najmanj uporabnih znanj – 
ustrezno označite s črko X) 
 

Znanja iz predmetnih področij 5 4 3 2 1 
Nacionalno varnostni sistem       
Pravo za častnike in ustavna ureditev      
Oprema, oborožitev in streljanja       
Taktika       
Vojaška geografija in topografija      
Zveze in informacijska tehnologija      
Osnove poveljevanja       
Osnove vojaške logistike       
Vojaška obveščevalno varnostna dejavnost      
Vojaško voditeljstvo       
Vojaška psihologija      
Vojaška didaktika      
Vojaška zgodovina       
Sanitetni pouk in prva pomoč na bojišču      
Strokovna terminologija v tujem jeziku      
Vojaško vedenje in navade      
Športna vzgoja      
 
14. Naštejte vsebine, katerim bi bilo treba v izobraževalnem procesu nameniti več časa za 
doseganje večje uporabnosti znanj za delo v enotah SV.  

Vsebine 
-  
-  
 
 
15. Podajte svoj komentar o kakovosti programa ŠČ, primerljivosti in uporabnosti znanj in 
veščin, ki ste jih pridobili v ŠČ, v primerjavi s potrebami in zahtevami na častniških 
dolžnostih, na katere ste bili prerazporejeni po koncu šolanja. Vaši predlogi za izboljšanje. 

Komentari / predlogi 
-  
-  
 
 
16. Na koncu podajte še svoje pripombe in predloge, kaj bi bilo treba v ŠČ kot organizacijski 
enoti spremeniti za dvig kakovosti samega izobraževanja (izobraževalni pogoji, kader na ŠČ, 
materialna zagotovitev …….).   

 Pripombe / predlogi 
-  
-  
Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, ki ste ga izkazali z izpolnjevanjem vprašalnika.  



 

 

Priloga3 
 

ANKETA ZA ČASTNIKE SLOVENSKE VOJSKE–NADREJENI (skupina B) 
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 
Prosim Vas, da pozorno preberete vsako vprašanje ali trditev, dobro razmislite in odgovorite tako, da: 
- označite s križcem v lestvicah vaše osebno mnenje in prepričanje pri trditvah,  
- na kratko opišete svoje stališče (na predvidne črte) pri posameznih vprašanjih. 
Če ne želite odgovoriti na nobeno od vprašanj Vas prosim, da na koncu označite »Ne želim 
odgovarjati na vprašanja« in po možnosti pojasnite zakaj. Tudi če na anketo ne boste odgovarjali, vas 
prosim, da prazno – neizpolnjeno anketo vrnete. 

SPLOŠNI PODATKI:  
Osebni čin:  
Spol:  
Starost:  
Izobrazba:  
Čas zaposlitve v SV:  
Naziv vaše sedanje dolžnosti in enota zaposlitve:         
Število častnikov/kandidatov 20. in 21. G., ki ste jim bili nadrejeni:  
 

A. DOSEGANJE PROGRAMSKIH CILJEV 
Ustrezno označite spodaj postavljene trditve vezane na doseganje programskih ciljev.  
(ocena 5 pomeni – v celoti se strinjam;  4 -  strinjam se;  3 – delno se strinjam;   2 - se ne 
strinjam; 1 - nikakor se ne strinjam - ustrezno označite s črko X). 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 

1. Kandidat je po končanem izobraževanju na ŠČ dovolj dobro usposobljen za 
uspešno opravljanje nalog na svoji prvi častniški dolžnosti.      

2. Kandidat ima več teoretičnih kot praktičnih znanj – izobraževanje na ŠČ 
   je preveč teoretično naravnano.      

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede na obseg vsebin programa 
in potrebna znanja za delo v enotah SV.        

  Če se ne strinjate  - Ali menite da je izobraževanje (podčrtajte):   
PREKRATKO                                             PREDOLGO 

4. V  okviru programa ŠČ je glede na potrebna znanja v enotah SV, preveč 
predmetnih področij (v splošni fazi je 17 predmetov).      

5. Kandidat  je  dovolj dobro usposobljen za uspešno načrtovanje in     izvajanje 
usposabljanj v enoti zaposlitve.      

6. Kandidat  je  dovolj  dobro  usposobljen  za uspešno poveljevanje vodu pri 
izvajanju bojnih / stabilizacijskih delovanj.      

7. Kandidat je v času izobraževanja pridobil na samoiniciativnosti, se samostojno 
odloča in prevzema odgovornost.      

8. Kandidat  si  je  v  času  izobraževanja  pridobil  dovolj  znanja  za uspešno delo z 
ljudmi in skrb za podrejene.      

9. Kandidat  si  je  v  času  izobraževanja  pridobil  dovolj  znanj  za uspešno 
reševanje konfliktnih in stresnih situacij.      

10. Kandidat si je  v  času izobraževanja pridobil dovolj znanj in sposobnosti za 
razvijanje timskega duha v enoti in izvajanje timskega dela.      

11. Kandidat si je  v  času  izobraževanja  razvil  pogajalske  sposobnosti, je     
      samozavesten in zagovarja lastna stališča.      

12. Kandidat je v času izobraževanja spoznal etične norme in vrednote SV,  
      jih spoštuje ter jih uspešno prenaša na podrejene.      

13. Znanja  kandidata  so  po  prihodu  v  vašo  enoto  primerljiva in skladna  
      zahtevam in potrebam za delo v enoti.      



 

 

B. MNENJE O PROGRAMU IN PREDMETNIH PODROČJIH 
 
14. Naštejte vsebine, katerim bi bilo treba v izobraževalnem procesu nameniti več časa za 
doseganje večje uporabnosti znanj za delo bodočih častnikov v enotah SV. 

 Vsebine 
-  
-  
-  
-  
-  
 
 
15. Podajte svoj komentar o kakovosti programa ŠČ, primerljivosti in uporabnosti znanj in 
veščin, ki jih kandidati pridobijo v ŠČ, v primerjavi s potrebami in zahtevami na častniških 
dolžnostih, ki jih popolnjujejo kandidati v vaših enotah. Vaši predlogi za izboljšanje. 

Komentari / predlogi 
-  
-  
-  
-  
-  
 
 
16. Na koncu podajte še svoje pripombe in predloge, kaj bi bilo treba v ŠČ kot organizacijski 
enoti spremeniti za dvig kakovosti samega izobraževanja (izobraževalni pogoji, kader na ŠČ, 
materialna zagotovitev …….).    

Pripombe / predlogi 
-  
-  
-  
-  
-  
 
Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, ki ste ga izkazali z izpolnjevanjem vprašalnika.  
 



 

 

Priloga 4 
 

ANKETA ZA IZVAJALCE OVSIU V ŠČ (skupina C) 
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 
Prosim Vas, da pozorno preberete vsako vprašanje ali trditev, dobro razmislite in odgovorite tako, da: 
- označite s križcem v lestvicah vaše osebno mnenje in prepričanje pri trditvah,  
- na kratko opišete svoje stališče (na predvidne črte) pri posameznih vprašanjih. 
Če ne želite odgovoriti na nobeno od vprašanj Vas prosim, da na koncu označite »Ne želim 
odgovarjati na vprašanja« in po možnosti pojasnite zakaj. Tudi če na anketo ne boste odgovarjali, vas 
prosim, da prazno – neizpolnjeno anketo vrnete. 
 

SPLOŠNI PODATKI:  
Osebni čin/naziv:  
Spol:  
Starost:  
Izobrazba:  
Čas zaposlitve v SV:  
Naziv vaše dolžnosti :         
Enota vaše zaposlitve:  
Vaše predmetno področje na ŠČ:  
 

A. DOSEGANJE PROGRAMSKIH CILJEV 
Ustrezno označite spodaj postavljene trditve vezane na doseganje programskih ciljev.  
(ocena 5 pomeni – v celoti se strinjam;  4 -  strinjam se;  3 – delno se strinjam;   2 - se ne 
strinjam; 1 - nikakor se ne strinjam - ustrezno označite s črko X). 

 TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 

1.  Program ŠČ kot celota zagotavlja dovolj dobro usposobljenost in  
     pripravljenost kandidatov za opravljanje nalog na prvi častniški dolžnosti.      

2. Za realizacijo mojega predmetnega področja je v učnem programu ŠČ    
    predvidenih dovolj ur, glede na obseg vsebin predmeta in zadane cilje.        

3. V okviru programa kot celote je glede na potrebna znanja kandidatov v    
    Enotah SV preveč predmetnih področij (v splošni fazi je 17 predmetov).      

4. Pri izvedbi vsebin predmeta dajem poudarek na usposobljenosti    
    kandidatov za načrtovanje in izvajanje usposabljanj.      

5. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na usposobljenosti kandidatov za  
    uspešno poveljevanje vodu pri izvajanju bojnih/stabilizacijskih nalog.      

6. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na samoiniciativnosti kandidatov,  
    samostojnosti odločanja in prevzemanju odgovornosti.      

7. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in usposobljenosti   
    kandidatov za uspešno delo z ljudmi in skrbi za podrejene.      

8. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in usposobljenosti  
    kandidatov za uspešno reševanje konfliktnih in stresnih situacij.      

9. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in sposobnostih  
    kandidatov za razvijanje timskega duha in izvajanje timskega dela.      

10 Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na razvoju kandidatovih     
    pogajalskih sposobnostih ter samozavesti pri zagovarjanju lastnih stališč.      

11. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na etičnih normah in vrednotah  
     SV ter razvijanju kandidatovih sposobnosti prenosa le teh na podrejene.      

12. Moje predmetno področje je glede odnosa teorija / praksa načrtovano in izvajano v razmerju: 
 

TEORIJA_________ %;      /   PRAKSA_________% 
 



 

 

B. MNENJE O PROGRAMU IN PREDMETNIH PODROČJIH 
 
13. Naštejte vsebine, katerim bi bilo treba v izobraževalnem procesu nameniti več časa za 
doseganje večje uporabnosti znanj za delo bodočih častnikov v enotah SV.  
 

Vsebine 
-  
-  
-  
-  
-  
 
14. Podajte svoj komentar o kakovosti programa ŠČ, primerljivosti in uporabnosti znanj in 
veščin, ki jih kandidati pridobijo v ŠČ, v primerjavi s potrebami in zahtevami na častniških 
dolžnostih, ki jih popolnjujejo kandidati v enotah SV. Vaši predlogi za izboljšanje. 
 

Komentari / predlogi 
-  
-  
-  
-  
-  
 
 
15. Na koncu podajte še svoje pripombe in predloge, kaj bi bilo treba v ŠČ kot organizacijski 
enoti spremeniti za dvig kakovosti samega izobraževanja (izobraževalni pogoji, kader na ŠČ, 
materialna zagotovitev …….).    
 

Pripombe / predlogi 
-  
-  
-  
-  
-  
 
Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, ki ste ga izkazali z izpolnjevanjem vprašalnika.  



 

 

Priloga 5 
 

ANKETA ZA KANDIDATE ZA ČASTNIKE PO KONČANEM OVSIU  
(skupina OVSIU) 

 
 
Spoštovani! 
Pred vami je anketa, s katero želimo pridobiti objektivne informacije in podatke, če je 
Program osnovnega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike ustrezen, in kako 
bi ga bilo treba spremeniti oziroma dopolniti, če program ni ustrezen ali ima pomanjkljivosti. 
Pri tem nam boste pomagali z vašimi odgovori. Prosimo vas, da vprašanja pozorno preberete 
in nanje kar najbolj natančno odgovorite. Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše 
zahvaljujemo. 
 
 
1. Vprašanje: 
Kako dobro ste bili pripravljeni za opravljanje nalog poveljnika voda po končanem osnovnem 
vojaškem izobraževanju in usposabljanju na Šoli za častnike? (ustrezno oceno obkrožite)  
(Na to vprašanje pridobimo splošno častnikovo oceno o doseganju cilja izobraževanja in 
usposabljanja v Šoli za častnike) 
 
 
 
 
 
2. Vprašanje: 
Razvrstite z oceno od 1 do 5 znanja, ki ste jih pridobili med celotnim vojaškem 
izobraževanjem in usposabljanjem v Šoli za častnike! (ocena 5 pomeni največ znanj, ocena 1 
pomeni najmanj znanj) 
(Na to vprašanje pridobimo konkretno častnikovo oceno o stopnji doseganja cilja 
izobraževanja in usposabljanja, vsebini, organizacijski izpeljavi in metodi dela med izpeljavo 
programa  izobraževanja in usposabljanja) 
 

Znanja  1 2 3 4 5 Ocena 
Vodenje in poveljevanje vodu pri izvajanju taktičnih 
nalog 

      

Vodenje in poveljevanje vodu pri izvajanju ognjenih 
nalog (pri pripravi za ognjeno delovanje in med 
ognjenim delovanjem)  

      

Načrtovanje usposabljanja       
Organiziranje usposabljanja       
Vodenje usposabljanja       
Izvajanje usposabljanja       
Vodenju evidenc usposabljanja       
Delo z ljudmi pri reševanju problemov, vodenju 
sestankov in podobno 

      

Vodenje in poveljevanje vodu pri izvajanju različnih 
drugih mirnodobnih nalog 

      

 SREDNJA OCENA  
 



 

 

3. vprašanje: 
V kateri vrsti vojaškostrokovnih znanj ste po končanem osnovnem vojaškem izobraževanju in 
usposabljanju bili boljši? 
(Na to vprašanje pridobimo podatek o vsebini in metodi dela pri izpeljavi programa) 
 

Vrsta znanj Ustrezno označite s črko x 
V teoretičnih znanjih  
V praktičnih znanjih  
V obeh vrstah    
 
 
 
4. vprašanje:  
Če mislite, da ste pridobili premalo teoretičnih znanj iz nekaterih vsebin ali predmetov, jih 
napišite. 
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o vsebini in metodi dela pri izpeljavi 
programa)  
 
 
 
 
 
5. Vprašanje 
Če mislite, da ste pridobili premalo praktičnih znanj iz nekaterih vsebin ali predmetov jih 
napišite.  
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o vsebini in metodi dela pri izpeljavi 
programa) 
 
 
 
 
 
6. Vprašanje 
Katero področje ali kateri predmet naj bi vam na Šoli za častnike podal več teoretičnih znanj 
za uspešnejše opravljanje nalog poveljnika voda? (napišite tri področja ali predmete, pod 1- 
največ, 2- dosti več, 3-malo več) 
(Na to vprašanje pridobimo informacije o ustreznosti vsebin programa in metodi dela pri 
njegovi izpeljavi) 
 
1 - največ  

 
 

2 - dosti več  
 
 

3 - malo več  
 
 

 
 



 

 

7. Vprašanje 
Katero področje ali kateri predmeti naj bi vam v Šoli za častnike podali več praktičnih znanj, 
potrebnih za uspešnejše opravljanje nalog poveljnika voda? (napišite tri področja ali 
predmete, pod 1- največ, 2- dosti več, 3-malo več) 
(Na to vprašanje pridobimo informacije o ustreznosti vsebin programa in metodi dela pri 
njegovi izpeljavi) 
 
1 - največ  

 
 

2 - dosti več  
 
 

3 - malo več  
 
 

 
 
8. Vprašanje 
Znanja iz katerega področja ali predmeta, ki ste jih pridobili v šoli, najmanj rabite pri 
opravljanju nalog poveljnika voda? (napišite tri področja ali predmete, pod 1- nič, 2- zelo 
malo, 3- malo) 
(Na to vprašanje pridobimo informacije o ustreznosti vsebin programa) 
 
1 - nič  

 
2 - zelo malo  

 
3 - malo  

 
 
 
9. Vprašanje 
Če mislite, da so nekatere vsebine v programu nepotrebne, jih napišite. 
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o vsebini programa)  
 
 
 
 
 
10. Vprašanje 
Kaj mislite o dolžini osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike? 
(Ustrezno označite s črko X)  
(Na to vprašanje pridobimo informacije o ustreznosti trajanja programa) 
 

prekratko ustrezno dolgo Predolgo 
   

 
 
 



 

 

11. Vprašanje 
Ali bi za nekatere vsebine v programu namenili več časa? (napišite, katere) 
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o potrebnem času za posamezne vsebine)  
 
 
 
 
 
12. Vprašanje 
Ali bi za nekatere vsebine v programu namenili manj časa? (napišite, katere) 
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o potrebnem času za posamezne vsebine)  
 
 
 
 
 
13. Vprašanje 
Ali smatrate, da ste bili med izobraževanjem in usposabljanjem dovolj v vlogi poveljnika 
oddelka in voda? (Ustrezno označite s črko X)  
(Na to vprašanje pridobimo konkretno kandidatovo oceno o ustreznosti metode dela med 
izpeljavo programa, ki mu zagotavlja usposobitev za vodenje in poveljevanje oddelku in vodu) 
 

Da  Ne  
  

 
 
14. Vprašanje 
Iz katerih predmetov se vam zdi primernejši drugačen način preverjanja in ocenjevanja znanja 
od izpitnega načina? (napišite, kateri način) 
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o ustreznosti postopkov preverjanja in 
ocenjevanja) 
 
 
 
 
 
15. Vprašanje 
Ali so vam pred preverjanjem in ocenjevanjem vnaprej bila znana merila za posamezno 
oceno? (Ustrezno označite s črko X)  
(Na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o ustreznosti postopkov preverjanja in 
ocenjevanja) 
 

Da  Ne  
  

 
 
 
 
 
 



 

 

16. Vprašanje 
V kolikšni meri je stažiranje v enoti Slovenske vojske prispevalo k vaši usposobljenosti za 
poveljnika voda ustreznega rodu – službe? (Ustrezno označite s črko X)  
(Na to vprašanje lahko pričakujemo kandidatovo samooceno o kvaliteti stažiranja ter o 
končni usposobljenosti za opravljanje nalog poveljnika voda)  
 

0 (nič) 1 (zelo malo) 2 (zadovoljivo) 3 (zadosti) 4 (veliko) 
     

 
 
17. Vprašanje 
Ali ste, po vašem mnenju, psihofizično in vojaškostrokovno pripravljeni za opravljanje nalog 
poklicnega častnika Slovenske vojske? (Ustrezno označite s črko X)  
(Z odgovorom na to vprašanje pridobimo kandidatovo oceno o uresničitvi posebnih ciljev 
osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja.) 
 

Da  Ne  
  

 
 
18. Vprašanje 
Na koncu, dajte svoj komentar o osnovnem vojaškem izobraževanju in usposabljanju v Šoli 
za častnike ter na stažiranju, kar ni zajeto v predhodnih vprašanjih. 
(Na to vprašanje lahko pričakujemo kandidatovo oceno o programu, ki niso zajete v 
predhodnih vprašanjih in lahko posredno koristijo pri evalvaciji oziroma spremembi in 
dopolnitvi programa) 



 

 



 

 

Priloga 6 
 

REZULTATI NA OSNOVI ANALIZE VPRAŠALNIKOV SKUPINE A 
 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 Skupaj 
povprečje 

1. Po končanem šolanju na ŠČ sem bil dovolj dobro 
usposobljen in pripravljen za uspešno opravljanje nalog 
na svoji prvi častniški dolžnosti. 

1 10 12 6 2 2,99 

2. V okviru procesa izobraževanja na ŠČ sem pridobil več 
teoretičnih kot    praktičnih znanj – izobraževanje na ŠČ 
je preveč teoretično naravnano. 

6 13 9 3 / 3,75 

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede na 
obseg vsebin programa in potrebna znanja za delo v 
enotah SV.   

2 3 9 13 4 2,59 

Če se ne strinjate  - Ali menite da je izobraževanje (podčrtajte):   
PREKRATKO - 19                                             PREDOLGO – 3 

4. V okviru programa ŠČ je glede na  potrebna znanja v 
enotah SV preveč predmetnih področij. 8 12 6 5 / 3,75 

5. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro usposobljen 
za uspešno načrtovanje in izvajanje usposabljanj v enoti 
zaposlitve. 

/ 11 10 8 2 2,88 

6. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro usposobljen 
za uspešno poveljevanje vodu pri izvajanju bojnih / 
stabilizacijskih delovanj. 

/ 13 11 5 2 3,09 

7. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek 
samoiniciativnosti in dovolj znanj za samostojno 
odločanje in prevzemanje odgovornosti. 

1 10 16 3 1 3,44 

8. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek in 
dovolj znanj za uspešno delo z ljudmi in skrb za 
podrejene. 

/ 6 15 9 1 2,81 

9. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj znanj za 
uspešno reševanje konfliktnih in stresnih situacij. 1 4 11 13 2 2,57 

10. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj znanj in 
sposobnosti za razvijanje in izvajanje timskega dela in 
timskega duha v enoti. 

2 7 14 7 1 3,01 

11. V času izobraževanja na ŠČ sem razvil pogajalske 
sposobnosti ter pridobil občutek in samozavest 
zagovarjanja lastnih stališč. 

2 7 13 8 1 2,95 

12. V času izobraževanja na ŠČ sem zelo dobro spoznal 
etične norme in vrednote SV ter si razvil sposobnosti 
prenosa le teh na podrejene. 

1 8 13 7 2 2.98 



 

 



 

 

Priloga 7 
 

REZULTATI NA OSNOVI ANALIZE VPRAŠALNIKOV SKUPINE B 
 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 Skupaj 
povprečje 

1. Kandidat je po končanem izobraževanju na ŠČ dovolj dobro 
usposobljen za uspešno opravljanje nalog na svoji prvi 
častniški dolžnosti. 

1 4 7 2 / 3,29 

2. Kandidat ima več teoretičnih kot praktičnih znanj – 
izobraževanje na ŠČ je preveč teoretično naravnano. 4 7 2 1 / 4,00 

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede na 
obseg vsebin programa in potrebna znanja za delo v enotah 
SV.   

1 3 8 2 / 3,21 

4. V  okviru programa ŠČ je glede na potrebna znanja v enotah 
SV, preveč predmetnih področij (v splošni fazi je 17 
predmetov). 

4 5 4 1 / 3,86 

5. Kandidat  je  dovolj dobro usposobljen za uspešno 
načrtovanje in     izvajanje usposabljanj v enoti zaposlitve. 2 3 5 4 / 3,21 

6. Kandidat  je  dovolj  dobro  usposobljen  za uspešno 
poveljevanje vodu pri izvajanju bojnih / stabilizacijskih 
delovanj. 

/ 5 5 4 / 3,07 

7. Kandidat je v času izobraževanja pridobil na 
samoiniciativnosti, se samostojno odloča in prevzema 
odgovornost. 

1 5 7 1 / 3,43 

8. Kandidat  si  je  v  času  izobraževanja  pridobil  dovolj  
znanja  za uspešno delo z ljudmi in skrb za podrejene. / 3 5 6 / 2,78 

9. Kandidat  si  je  v  času  izobraževanja  pridobil  dovolj  znanj  
za uspešno reševanje konfliktnih in stresnih situacij. / 3 6 3 2 2,64 

10. Kandidat si je v času izobraževanja pridobil dovolj znanj in 
sposobnosti za razvijanje timskega duha v enoti in izvajanje 
timskega dela. 

/ 6 7 1 / 3,36 

11. Kandidat si je  v  času  izobraževanja  razvil  pogajalske  
sposobnosti, je samozavesten in zagovarja lastna stališča. 2 4 5 3 / 3,36 

12. Kandidat je v času izobraževanja spoznal etične norme in 
vrednote SV, jih spoštuje ter jih uspešno prenaša na 
podrejene. 

2 5 6 1 / 3,57 

13. Znanja  kandidata  so  po  prihodu  v  vašo  enoto  primerljiva 
in skladna zahtevam in potrebam za delo v enoti. 1 4 5 3 1 3,07 

 



 

 



 

 

Priloga 8 
 

REZULTATI NA OSNOVI ANALIZE VPRAŠALNIKOV SKUPINE C 
 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 Skupaj 
povprečje 

1. Program ŠČ kot celota zagotavlja dovolj dobro 
usposobljenost in pripravljenost kandidatov za 
opravljanje nalog na prvi častniški dolžnosti. 

3 9 16 2 1 3,35 

2. Za realizacijo mojega predmetnega področja je v učnem 
programu ŠČ predvidenih dovolj ur, glede na obseg 
vsebin predmeta in zadane cilje.   

6 7 3 11 4 3,00 

3. V okviru programa kot celote je glede na potrebna 
znanja kandidatov v enotah SV preveč predmetnih 
področij (v splošni fazi je 17 predmetov). 

11 14 2 2 2 3,97 

4. Pri izvedbi vsebin predmeta dajem poudarek na 
usposobljenosti kandidatov za načrtovanje in izvajanje 
usposabljanj. 

12 10 4 4 1 3,93 

5. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na 
usposobljenosti kandidatov za uspešno poveljevanje 
vodu pri izvajanju bojnih/stabilizacijskih nalog. 

13 8 5 4 1 3,90 

6. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na 
samoiniciativnosti kandidatov,  samostojnosti 
odločanja in prevzemanju odgovornosti. 

13 14 3 1 / 4,26 

7. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in 
usposobljenosti kandidatov za uspešno delo z ljudmi in 
skrbi za podrejene. 

17 11 2 1 / 4,42 

8. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in 
usposobljenosti kandidatov za uspešno reševanje 
konfliktnih in stresnih situacij. 

6 14 8 3 / 3,74 

9. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na znanjih in 
sposobnostih kandidatov za razvijanje timskega duha 
in izvajanje timskega dela. 

9 17 3 2 / 4,06 

10. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na razvoju 
kandidatovih pogajalskih sposobnostih ter samozavesti 
pri zagovarjanju lastnih stališč. 

5 17 4 4 1 3,68 

11. Pri izvedbi predmeta dajem poudarek na etičnih 
normah in vrednotah SV ter razvijanju kandidatovih 
sposobnosti prenosa le teh na podrejene. 

11 16 3 1 / 4,19 

12. Moje predmetno področje je glede odnosa teorija / 
praksa načrtovano in izvajano v razmerju: 

TEORIJA: 9 PREDMETOV - 55 %       
PRAKSA: 8 PREDMETOV - 45 % 

4 7 3 15 2 2,87 



 

 



 

 

Priloga 9 
 

REZULTATI NA OSNOVI ANALIZE VPRAŠALNIKOV SKUPINE OVSIU 
 

TRDITVE VEZANE NA PROGRAMSKE CILJE 5 4 3 2 1 Skupaj 
povprečje 

1. Po končanem šolanju na ŠČ sem dovolj dobro 
usposobljen in pripravljen za uspešno opravljanje 
nalog na svoji prvi častniški dolžnosti. 

2 12 27 13 4 2,91 

2. V okviru procesa izobraževanja na ŠČ sem pridobil 
več teoretičnih kot    praktičnih znanj – 
izobraževanje na ŠČ je preveč teoretično naravnano. 

35 / / / 23 3,41 

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede 
na obseg vsebin programa in potrebna znanja za delo 
v enotah SV.   

25 / / / 33 2,72 

Če se ne strinjate  - Ali menite da je izobraževanje (podčrtajte):   
PREKRATKO - 11                                             PREDOLGO – 22 

4. V okviru programa ŠČ je glede na  potrebna znanja v 
enotah SV preveč predmetnih področij. / / / / / / 

5. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro 
usposobljen za uspešno načrtovanje in izvajanje 
usposabljanj v enoti zaposlitve. 

4 20 18 12 4 3,14 

6. Ob zaključenem šolanju sem bil dovolj dobro 
usposobljen za uspešno poveljevanje vodu pri 
izvajanju bojnih / stabilizacijskih delovanj. 

3 13 21 17 4 2,89 

7. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek 
samoiniciativnosti in dovolj znanj za samostojno 
odločanje in prevzemanje odgovornosti. 

3 17 21 15 2 3,07 

8. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil občutek in 
dovolj znanj za uspešno delo z ljudmi in skrb za 
podrejene. 

4 13 18 12 11 2,78 

9. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj 
znanj za uspešno reševanje konfliktnih in stresnih 
situacij. 

4 13 18 12 11 2,78 

10. V času izobraževanja na ŠČ sem pridobil dovolj 
znanj in sposobnosti za razvijanje in izvajanje 
timskega dela in timskega duha v enoti. 

3 13 23 12 7 2,88 

11. V času izobraževanja na ŠČ sem razvil pogajalske 
sposobnosti ter pridobil občutek in samozavest 
zagovarjanja lastnih stališč. 

/ / / / / / 

12. V času izobraževanja na ŠČ sem zelo dobro spoznal 
etične norme in vrednote SV ter si razvil sposobnosti 
prenosa le teh na podrejene. 

/ / / / / / 

 



 

 



 

 

Priloga 10 
 

POVEZANOST VPRAŠALNIKOV PO TRDITVAH MED CILJNIMI SKUPINAMI 
 

A B C OVSIU Trditve vezane na programske cilje 
številka odgovora iz vprašalnika 

1. Po končanem šolanju na ŠČ so kandidati dovolj dobro 
usposobljeni in pripravljeni za uspešno opravljanje 
nalog na svoji prvi častniški dolžnosti.  

1 1 1 1 

2. V okviru procesa izobraževanja na ŠČ kandidati 
pridobijo več teoretičnih kot praktičnih znanj – 
izobraževanje na ŠČ je preveč teoretično naravnano. 

1 1 12 1 

3. Izobraževanje na ŠČ je časovno ustrezno dolgo glede 
na obseg vsebin programa in potrebna znanja za delo 
v enotah SV.   

    Če se ne strinjate  - Ali menite da je izobraževanje  
PREKRATKO / PREDOLGO 

3 3 2 3 

4. V okviru programa ŠČ je glede na  potrebna znanja v 
enotah SV preveč predmetnih področij. 4 4 3 / 

5. Ob zaključenem šolanju so kandidati dovolj dobro 
usposobljeni za uspešno načrtovanje in izvajanje 
usposabljanj v enoti zaposlitve.  

5 5 4 5 

6. Ob zaključenem šolanju so kandidati dovolj dobro 
usposobljeni za uspešno poveljevanje vodu pri 
izvajanju bojnih / stabilizacijskih delovanj. 

6 6 5 6 

7. V času izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo občutek 
samoiniciativnosti in dovolj znanj za samostojno 
odločanje in prevzemanje odgovornosti. 

7 7 6 7 

8. V času izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo občutek 
in dovolj znanj za uspešno delo z ljudmi in skrb za 
podrejene. 

8 8 7 8 

9. V času izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo dovolj 
znanj za uspešno reševanje konfliktnih in stresnih 
situacij. 

9 9 8 9 

10. V času izobraževanja na ŠČ kandidati pridobijo dovolj 
znanj in sposobnosti za razvijanje in izvajanje 
timskega dela in timskega duha v enoti. 

10 10 9 10 

11. V času izobraževanja na ŠČ kandidati razvijejo 
pogajalske sposobnosti ter pridobijo občutek in 
samozavest zagovarjanja lastnih stališč. 

11 11 10 / 

12. V času izobraževanja na ŠČ kandidati zelo dobro 
spoznajo etične norme in vrednote SV ter si razvijejo 
sposobnosti prenosa le teh na podrejene. 

12 12 11 / 

 



 

 

 


