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POVZETEK 

 

Program vojaškega izobraţevanja in usposabljanja podčastnikov predvideva 

selekcijski postopek kandidatov, katerega namen je zagotoviti ustrezen izbor 

kandidatov, ki bodo sposobni uspešno zaključiti šolanje na Šoli za podčastnike.  

Temeljni cilj, ki sem si ga zastavil pred pisanjem diplomskega dela, je raziskati 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvedbe selekcijskega postopka za sprejem 

kandidatk in kandidatov v Šolo za podčastnike. V prvi vrsti sem ţelel raziskati v 

kolikšni meri je uspeh posameznega kandidata na selekcijskem postopku odvisen od 

osebnih  dejavnikov kot so spol, starost, izobrazba, fizična pripravljenost in čas 

zaposlitve v Slovenski vojski. Preveril sem tudi zadovoljstvo kandidatov z rezultatom, 

doseţenim na selekcijskem postopku ter uresničitev njihovih pričakovanj. V 

diplomskem delu sem upošteval  še izvajalce selekcijskega postopka, katerih visoka 

strokovnost, naravnanost za timsko delo ter osredotočenost k skupnemu cilju (s 

poudarkom na evalvaciji) zagotavlja objektivnost rezultatov izvedenega postopka. 

Raziskavo sem izvedel na podlagi dveh ločenih anketnih vprašalnikov v okviru 

katerih sem, po zaključku šolanja 24. generacije na Šoli za podčastnike v Postojni, 

diplomante (36 ali 94,70 odstotkov moških ter 2 ali 15,38 odstotkov ţensk)  in 

izvajalce selekcijskega postopka (11 ali 84,62 odstotkov moških ter 3 ali 15 odstotkov 

ţensk) povprašal o njihovem mnenju, pričakovanjih in zadovoljstvu z doseţenimi 

rezultati.  

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je bilo več kot dve tretjini diplomantov z 

rezultatom, doseţenim na selekcijskem postopku zadovoljnih. Moški so bili na 

selekcijskem postopku bolj uspešni kot ţenske in so bili zato uvrščeni višje na 

seznamu za sprejem na šolanje. Glede na izraţeno mnenje kandidatov izobrazbena 

struktura, starost in čas priprave posameznikov na preverjanje, na končni uspeh niso 

imeli odločilnega vpliva. V uspešnosti posameznih kandidatov so bile ugotovljene le 

manjše razlike, kar je pripisati upoštevanju vstopnih pogojev za prijavo in kriterijev za 

izbiro kandidatov, kot jih določa Program vojaškega izobraţevanja in usposabljanja. 

Zasluga za to gre navsezadnje tudi izvajalcem selekcije, ki pri izvedbi programa 

posvečajo veliko pozornost primerni organizaciji, timskemu delu in uspešni 

komunikaciji v timu izvajalcev.     
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ABSTRACT  

The Program of Military Education and Training determines the Selection procedure 

for candidates to ensure an adequate selection of personnel being able to 

successfully complete the training at the School for Non-Commissioned Officers 

(NCO’s).  

The objective of the diploma thesis is to determine factors with impact on the success 

of the selection procedure for the admission to the School for NCO’s.  Primarily, I 

wanted to establish the extent to which the success depends on personal factors like 

gender, age, qualification, physical readiness and the time of employment in the 

Slovenian Army. As well, I was interested whether the candidates were satisfied with 

the results achieved in the selection process and if their expectations were met. In 

the diploma thesis, the evaluation personnel were also taken in account, because 

their professionalism, attitude to the teamwork and focus towards a common goal, 

with emphasis on evaluation, ensures the objectivity of the selection process results. 

After graduation of the 24th generation of candidates at the School for NCO’s in 

Postojna, the graduates (of which 36 or 94,70% were male and 2 or 5,30% were 

female) and the evaluators (of which 11 or 84,62% were male and 2 or 15,38% were 

female) were submitted with two separate sets of questionnaires to determine their 

opinion and the difference between their expectation and the obtained results.  

The results show that more than two thirds of the graduates were satisfied with the 

outcome of the selection process. Males were more successful than females and 

they were ranked higher for school admission. According to the candidates’ opinion, 

the educational background, their age, as well as the time spent in preparation for the 

test, didn’t have significant influence on the final results. In the performance of 

individual candidates only minor differences were identified. This is to attribute to the 

application conditions and selection criteria, determined by the Program of Military 

Education and Training. Last but not least, the merit goes, to the evaluation 

personnel, giving special attention to adequate organisation, teamwork and good 

communication within the team. 

 

Keywords: selection process, success factors, teamwork, training, competencies, 

evaluation   
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I TEORETIČNI DEL 

 

UVOD 

 

Zaupati moraš  sebi.  
Če oceniš, da so tvoji cilji pošteni in dobri potem pozabi na simpatije in antipatije.  

Svoje zamisli skušaj uresničiti ne glede na težave.   
Upoštevaj, da ne bodo škodljive za druge, in kljub težavam, ki jih ima vsak človek, bodi 

zadovoljen z življenjem. 
 

Dr. Pavle Kornhauser, pediater 

 

V današnji druţbi je izobraţevanje in v povezavi s tem uspešnost ter napredek  

posameznika velikega pomena za njegovo osebno rast in kvalitetno ţivljenje. Samo 

izobraţevanje otrok, mladine in odraslih pa je pomembno tudi za razvoj druţbe kot 

take in njen napredek. Tudi v tako specifičnem okolju, kot je vojaško okolje, vsa  

znanja, ki jih posameznik poseduje na vseh področjih, vključuje v svoje delo in jih 

uravnava.  

 

V času, v katerem ţivimo, je medsebojna povezava civilno vojaškega izobraţevanja 

nujna in učinkovita, saj se znanje pridobljeno na obeh področjih izmenjuje, dopolnjuje 

in izpopolnjuje, s tem pa  zagotavljamo in dajemo moţnost posamezniku, da je v 

ţivljenju bolj uspešen in kompetenten.  

 

Ministrstvo za Obrambo Republike Slovenije in Slovenska vojska poudarjata 

pomembnost sodobnega, kvalitetnega izobraţevanja in usposabljanja njenih 

pripadnikov, kar je ključnega pomena za učinkovitost in delovanje vojaškega sistema. 

Poseben poudarek je namenjen vodilnemu kadru, ki je odgovoren za kvaliteto, 

realizacijo in strokovno podkovanost vodenih na civilno-vojaškem področju. 

 

Da bi v vojaškem izobraţevalnem sistemu z bodočimi kandidati za podčastnike  

zmogli dosegati visoke standarde na področju vojaških veščin, moramo pri izbiri 

kandidatov za vstop na vojaško izobraţevalno ustanovo zagotoviti ustrezen 

selekcijski postopek. Na podlagi doseţenih rezultatov bomo dobili kandidate, ki se 
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bodo uvrstili na šolanje. To je predpisan in edini način preko katerega kandidati za 

podčastnike vstopajo v izobraţevalni proces šolanja. 

 

Osebje, ki dela na vzgojno izobraţevalnem področju, mora kljub njihovim 

osebnostnim razlikam zagotavljati vsem kandidatom  enake pogoje, pristop in 

obravnavo, pri vključitvi v izobraţevalni sistem. 

 

Na poti izobraţevanja do končnega cilja, kar predstavlja pravno formalni naziv, se 

kandidati in izobraţevalni kader srečujejo z mnogimi ovirami, preprekami, ţeljami in 

potrebami. 

 

Z diplomskim delom smo se usmerili na področje formalnega izobraţevanja in 

usposabljanja. Obravnavali smo vlogo in pomen le tega v Ministrstvu za obrambo 

Republike Slovenije (MORS-u). Podrobneje je predstavljen Program selekcije za 

sprejem kandidatk in kandidatov v Šolo za podčastnike.  

 

Nadaljevanje diplomskega dela predstavlja področja dela in znanja, ki ga strokovno 

izobraţevalno osebje v primeru selekcije potrebuje za kakovostno in odgovorno 

izvedbo programa selekcije. Prikazali smo tudi pomen in vlogo znanja s področja 

specialne rehabilitacijske pedagogike. Na področju preizkusa znanja, spretnosti in 

sposobnosti kandidatov se je navedeno znanje izkazalo kot izredno koristno za 

uspešno izvedbo vseh  izbirnih postopkov.  

 

Teoretična vsebina diplomskega dela se navezuje na sam selekcijski postopek, 

njegovo vlogo in pomen ter cilje le tega. Nakazali smo potrebe selekcijskega 

postopka na področju zagotovljenih kadrovskih in materialnih resursov. Predstavljeni 

so pogoji za vključitev in dokončanje Programa selekcije. Delo nakazuje organizacijo 

in izvedbo selekcije, ki vključuje preverjanje gibalnih sposobnosti, psiho diagnostični 

pregled in oceno kandidata. Selekcija vključuje tudi vojaško strokovna znanja in 

spretnosti. Poglavje se zaključuje v smeri merskih inštrumentov za ocenjevanje in 

izdelave seznama kandidatov, torej uvrstitve kandidatov na podlagi doseţenih 

rezultatov.  
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V petem poglavju diplomskega dela obravnavamo dejavnike uspešnosti v 

izobraţevalnem procesu vojaškega izobraţevanja in usposabljanja. Opredelili smo 

dejavnike uspešnosti posameznika na evalvacijskem postopku ter kandidatova 

pričakovanja po uspešno opravljeni selekciji. 

 

Selekcijski postopek ni uspešen brez timskega dela članov tima, njihove povezanosti, 

soodvisnosti in učinkovitosti. V šestem poglavju smo predstavili značilnosti, prednosti 

in slabosti ter pomen dela v tako oblikovani skupini.  

 

Na koncu teoretičnega dela predstavljamo še vsebino s področja evalvacije: njene 

opredelitve, modele in vrste ter pomen evalvacije za obravnavani selekcijski 

postopek.  

 

Raziskovalni del je predstavljen v treh ločenih sklopih. Prvi sklop se nanaša na 

pripravljenost, teţavnost, seznanitev, zadovoljstvo, pričakovanja kandidatk in 

kandidatov ter pomen in vpliv rezultatov, dobljenih v selekcijskem postopku, za 

sprejem na Šolo za podčastnike. Drug sklop anketnega vprašalnika smo namenili 

izvajalcem Programa selekcije. Nanaša se na njihovo zaznavanje selekcijskega 

postopka, angaţiranost udeleţencev, sodelovanja v skupini in evalvacije programa. 

V tretjem sklopu se nahaja metodologija potrjevanja hipotez. 

 

Diplomsko delo obravnava problematiko dejavnikov uspešnosti posameznika v 

selekcijskem postopku. Vsebina se navezuje na vstop na Osnovno vojaško 

izobraţevanje in usposabljanje na Šoli za podčastnike. Večletno delo in izkušnje na 

področju izobraţevanja in usposabljanja so bile povod za predstavitev in zapis v dani 

obliki.  

 

1 VLOGA IZOBRAŢEVANJA IN USPOSABLJANJA V MORS 

 

1. 1 Opredelitev izobraţevanja  

 

Učenje in izobraţevanje nas spremlja skozi ţivljenje in lahko poteka formalno ali 

neformalno. Četudi se ne izobraţujemo v uradni instituciji, vseeno vsak dan širimo 
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naše znanje in vedenje. Na potrebo po izobraţevanju in nenehnem učenju ne 

vplivajo spol, status v druţbi ali starost. Tudi v vsakdanjem ţivljenju se moramo ves 

čas izpopolnjevati. Doma se moramo npr. naučiti, kako uporabljati nov alarmni 

sistem, v sluţbenem okolju moramo osvojiti nov računalniški program, ki ga vsaki dve 

leti posodobijo. 

 

Vzgojo in izobraţevanje Jereb (1998) razlaga v najširšem smislu kot posebno 

druţbeno dejavnost, usmerjeno k doseganju določenega vzgojno izobraţevalnega 

cilja. Pri tem navaja, da je vzgoja predvsem celovit in dolgotrajen proces razvoja in 

oblikovanja človekove osebnosti, pri čemer se usmerjeno oblikuje osebnost vsakega 

posameznika ter se ga prilagaja zahtevam druţbenega okolja, katerega vrednote in 

norme naj bi sprejel. K doseganju tako opredeljenega vzgojnega smotra pa prispeva 

tudi izobraţevanje, ki ga lahko opredelimo kot dolgotrajen in načrten proces 

razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v 

druţbeno ţivljenje in delo ter oblikujejo znanstveni pogled na svet. Na podlagi 

napisanega moramo sklepati, da sta vzgoja in izobraţevanje prepleteni in 

medsebojno pogojeni dejavnosti, ki ju med seboj ne moremo ločevati. 

 

»Izobraţevanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematično pridobivanje novega 

znanja z različnimi oblikami izobraţevanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, 

nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic, 

samoizobraţevanje s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje novostim v stroki). [… 

]. Zaposleni, ki so zainteresirani za vključevanje v izobraţevanja, se zavedajo, da je s 

tem tesno povezana njihova nadaljnja delovna kariera. Kariera je načrtovano ali 

nenačrtovano zaporedje dela ali aktivnosti, ki vključuje elemente napredovanja. 

Napredovanje je lahko konkretno merljivo ali pa subjektiven občutek, 

samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem času« (Račnik, 2008). 

 

Vsak posameznik si pri vstopu v organizacijo do neke meje sam postavlja cilje na 

področju izobraţevanja in izpopolnjevanja. Vzporedno organizacija postavlja svoje 

zahteve, ki jih zaposleni izpopolnjujejo za potrebe svojega dela. Od posameznikove 

samoiniciativnosti je odvisno, po kateri poti se bo karierno izpolnjeval. V primeru 

visoke motiviranosti in moţnosti, ki jih organizacija ponuja, lahko zaposleni poseţe 

po vodstvenih mestih ali poloţajih. 
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Z izobraţevanjem v vojski se posameznik seznani s specifičnimi znanji ter mnogimi 

priloţnostmi za pridobitev profesionalnih certifikatov, s katerimi svoje znanje 

poglablja. Vojska nudi profesionalno urjenje in certifikate, s katerimi je posameznik, ki 

se je udeleţil urjenja in izobraţevanja lahko uspešen v vojaškem in civilnem okolju. 

Šola za podčastnike nudi kandidatom edinstveno priloţnost za pridobivanje vojaško-

strokovnih veščin, sposobnosti vodenja in poveljevanja manjšim enotam. 

Usposabljanje se izvaja tako na terenu kot v predavalnici, je zelo intenzivno in 

kandidatom nudi izziv za dokazovanje njihovih sposobnosti.  

 

1. 2 Pomen usposabljanja 

 

Sama formalna izobrazba ne zagotavlja vsega potrebnega znanja, izkušenj in veščin, 

ki jih zaposleni pri svojem delu potrebujejo. Dolgoletne izkušnje še ne pomenijo, da 

pri nastopu novega delovnega mesta ali nove naloge ni potrebno dodatno 

usposabljanje. Torej lahko sklepamo, da izobrazba sama po sebi ne zadostuje za 

nastop dela brez določenega usposabljanja, ki ga delovno mesto zahteva.  Pomen 

usposabljanja se kaţe v tem, da z njim omogočimo zaposlenemu uspešen začetek 

opravljanja dela in nalog. Vseţivljenjsko učenje je nujen pogoj za kakovostno 

opravljanje poklica v sodobnem času.  

 

»Proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega 

konkretnega dela v okviru določene dejavnosti, najbolj pogosto označujemo s 

pojmom usposabljanje. Daljši ali krajši čas usposabljanja ja danes nujna sestavina 

vsakega vzgojno izobraţevalnega procesa. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da je 

vsako usposabljanje povezano z vzgojo in izobraţevanjem, da so vzgoja, 

izobraţevanje in usposabljanje v medsebojnem odnosu. Ko namreč govorimo o 

razvijanju znanja, spretnosti in navad, kot osnovnih sestavin vsakega izobraţevanja, 

imamo v mislih vedno tudi usposabljanje človeka za izvajanje določenih poklicnih in 

ţivljenjskih nalog in opravil.« (Jereb, 1998, str. 17). 
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Tabela 1: Proces usposabljanja 
 

PROCES USPOSABLJANJA 

KAZALCI POTREB PO USPOSABLJANJU:  

- problemi izvedbe, 

- tehnološke spremembe, 

- zahteve ali pritoţbe porabnikov, 

- preoblikovanje dela, 

- nova zakonodaja, 

- novi proizvodi, 

- pomanjkanje temeljnih spretnosti. 

ANALIZA ZAPOSLENIH:  

- ali obstaja problem motiviranosti, oblikovanja dela ali usposabljanja, 

- kdo potrebuje usposabljanje , 

- ali so zaposleni pripravljeni na usposabljanje. 

ANALIZA ZAPOSLENIH:   

- določitev nalog, 

- opredelitev znanja, spretnosti in vedenje. 

ANALIZA ORGANIZACIJE:  

- kako ustreza usposabljanje strateškim ciljem podjetja ali organizacije, 

- ali so v podjetju na voljo viri za usposabljanje, 

- ali managerji in zaposleni podpirajo usposabljanje. 

Vir: Treven, 1998, str. 212 

 

S. Treven (1998) navaja faze v usposabljanja in sicer: 

- določitev potreb po usposabljanju; 

- določitev ciljev usposabljanja; 

- oblikovanje  načrta programov usposabljanja; 

- izvedba usposabljanja; 

- ocenitev usposabljanja. 

 

Organizacije za potrebe usposabljanj lahko najemajo zunanje izvajalce ali pa se 

posluţujejo notranjih mentorjev in učiteljev.   

Tabela 2: Prednosti notranjih in zunanjih izvajalcev 
 

PREDNOSTI NOTRANJIH IZVAJALCEV PREDNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV 

- programi so prilagojeni internim izobraţevalnim 

potrebam, vsebine so uporabne, problemi so aktualni. 

- medsebojno poznavanje izobraţencev, ugodna 

socialna klima, dobre komunikacije. 

- moţnost prilagajanja izobraţevalnih procesov naravi 

delovnih procesov ter specifičnim razmeram in 

pogojem organizacije. 

- manjši stroški. 

- izmenjava izkušenj s strokovnjaki iz drugih 

organizacij.  

- spoznavanje lastnih problemov.  

- boljši pogoji za izvajanje izobraţevalnega procesa. 

- učitelji niso obremenjeni z vsakodnevno prakso v 

organizaciji. 

- posredovanje najnovejših spoznanj. 

- medsebojni stiki. 

- primerjanje z drugimi organizacijami. 

Vir: Merkač Skok, 2005, str. 173 
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Tabela 3: Slabosti notranjih in zunanjih izvajalcev 
 

SLABOSTI NOTRANJIH IZVAJALCEV SLABOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV 

- relativna zaprtost izbranih in obravnavanih 

problemov. 

- ni moţnosti za izmenjavo izkušenj s strokovnjaki 

zunaj organizacije. 

- teţko je vzpostaviti izobraţevalno atmosfero, ki je 

odvisna od medsebojnih odnosov. 

- slepota za lastne probleme. 

- izobraţevalni proces je pogosto moten. 

- včasih je usposobljenost učiteljev neustrezna. 

- programi so neprilagojeni konkretnim problemom in 

razmeram in niso dovolj aplikativno naravnani. 

- teţji prenos znanj, sposobnosti in navad. 

- udeleţenci izobraţevanja so manj motivirani in manj 

aktivni. 

- konkretni problemi organizacije so obravnavani le 

izjemoma.  

- večji stroški. 

Vir: Merkač Skok, 2005, str. 173 

 

V vojaškem šolstvu se kaţejo potrebe po najemu zunanjih izvajalcev na področju 

specifičnih vsebin, kot na primer šolanje letalskih tehnikov (strojništvo), laboratorijskih 

raziskav (biološki agensi), področje okolja in prostora. Zunanji izvajalci so redno ali 

občasno angaţirani za izvedbo posameznih tem in vsebinskih sklopov.  

 

1. 3 Pomen vojaškega izobraţevanja in usposabljanja za 

organizacijo 

 

Podjetja in organizacije se zavedajo, da so zaposleni največje bogastvo in so nosilci 

dejavnosti. V kolikor ţeli podjetje imeti strokovno usposobljeno osebje, ga mora ves 

čas izobraţevati in izpopolnjevati. Slovenska vojska (v nadaljevanju SV) na tem 

področju ni nobena izjema. SV kot organizacija ceni znanje svojih zaposlenih, kar 

potrjuje širok spekter znanj in veščin v SV. Vojaško izobraţevanje in usposabljanje 

pripomore k uresničitvi zastavljenih ciljev.  

 

Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraţevanja in usposabljanja ter 

znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkega razvoja v SV. 

 

Naloge, ki jih zajema: 

- izvajanje temeljnega, osnovnega, dopolnilnega in funkcionalnega vojaškega 

izobraţevanja ter usposabljanja;  

- zagotavljanje doktrinarne, razvojne in druge podlage za delovanje ter razvoj SV; 

- izvajanje muzejske in knjiţnične dejavnosti; 
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- nudenje podpore poveljstvom in enotam pri izvedbi usposabljanja (Ministrstvo za 

obrambo, 2013). 

 

Pravilnik o izobraţevanju, usposabljanju in izpopolnjevanju Ministrstva za obrambo 

(MORS, 2006), (v nadaljevanju Pravilnik VIU) pogojuje učinkovitost s celovitim, 

urejenim in usklajenim delovanjem elementov sistema v smislu usklajenosti znotraj 

procesa. Usklajenost delovanja posameznih elementov se zagotavlja z definiranjem 

procesov in urejenimi pristojnosti pri vodenju in izvajanju posameznih procesov od 

strateške do taktične ravni v SV in sicer pri procesu programiranja in vodenja VIU, 

procesih načrtovanja, organiziranja, izvajanja kontrole, procesih razvojno 

raziskovalne dejavnosti in procesih zagotovitve in podpore. 

 

Po Pravilniku VIU se izobraţevanje in usposabljanje deli na izobraţevanje in 

usposabljanje posameznika, na usposabljanje skupin, enot in poveljstev v SV. 

 

Pravilnik VIU posameznika se deli na: 

- temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TSVU) za vojaške osebe; 

- osnovno vojaško strokovno izobraţevanje (OVSU) za vojake; 

- osnovno vojaško strokovno izobraţevanje in usposabljanje (OVSIU) za 

podčastnike in častnike in osnovno usposabljanje za delo v vojski (OUDV) za 

vojaške usluţbence; 

- dopolnilno vojaško izobraţevanje in usposabljanje (DVSIU), ki se izvaja kot 

vojaško nadaljevalno, vojaško funkcionalno in dodatno IU. 

 

Vojaško usposabljanje poveljstev, enot in GŠSV (Generalštab Slovenske 

vojske) se deli na:  

- usposabljanje posameznika na dolţnosti (v nadaljevanju UPnD); 

- vojaško usposabljanje poveljstev in Generalštab Slovenske vojske (v 

nadaljevanju GŠSV); 

- vojaško usposabljanje enot. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Željko Muhič, diplomsko delo 

 

 9 

 

Pravilnik VIU določa cilje izobraţevanja in usposabljanja na naslednji način: 

- vzpostavitev takšnih materialnih, kadrovskih, organizacijskih in drugih pogojev za 

dokončno oblikovanje zmogljivosti VIU, ki bodo podpirale razvoj SV ter izboljšale 

njeno pripravljenost za delovanje; 

- zagotovitev pogojev za dokončno oblikovanje VIU, s katerim bo doseţena 

integriranost programov vojaškega izobraţevanja na  vseh ravneh v javni 

izobraţevalni sistem in povezanost s tujimi vojaškimi izobraţevalnimi institucijami; 

- vzpostavitev sodelovanja in integriranost VIU v sistem javnega izobraţevanja v 

Sloveniji skladno s podpisanimi medsebojnimi sporazumi; 

- programsko oblikovanje in opredelitev procesov OVSU in OVSIU, ki bodo 

omogočili pridobitev poklica; 

- programsko oblikovanje in opredelitev procesov dopolnilnega VIU, ki bodo 

omogočili poklicno izobraţevanje; 

- zagotovitev usposabljanja skupin, poveljstev in enot skladno s poslanstvom in 

zahtevam pripravljenosti; 

- implementacija druţbenih in vojaških vrednot v procese VIU; 

- nadaljnjo raziskovalno-razvojno dejavnost za potrebe vojske in obrambe; 

- moţnost razvoja in vzpostavitve različnih oblik vojaškega usposabljanja VU 

(vojaško usposabljanje) drţavljanov in 

- uvajanje novih pristopov in informatizacije v sistem VIU.  

 

1. 4 Pomen specialno pedagoških kompetenc pri uspešnem 

izobraţevanju na področju vojaškega izobraţevanja 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ, 2008 a) navaja, da v procesu 

selekcije delodajalci vse pogosteje iščejo dokaze, da imajo kandidati razvite 

kompetence za uspešno opravljanje nalog v okviru iskanega poklica. Predvsem jih 

zanima ali je kandidat zmoţen opraviti določeno delovno nalogo tako, kot se na 

delovnem mestu od njega pričakuje.  Da bi bili kandidati uspešni, pa ne zadostujejo 

več le poklicne specifične kompetence, temveč je nujno, da razvijajo tudi splošne, 

prenosljive kompetence, kot so prilagodljivost, timsko delo, reševanje teţav, 

komunikativnost, delo pod časovnim pritiskom ipd. Kompetence predstavljajo izkazan 
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sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, 

samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Izkazujejo to, kar kandidat lahko 

naredi, obenem pa tudi njegov odnos do dela. Kompetence se kaţejo v uspešno 

opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo 

nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri kandidatovem ravnanju v 

različnih delovnih in tudi ţivljenjskih situacijah. Znanje, zmoţnosti, veščine, 

osebnostne lastnosti, kot sestavni elementi kompetenc, predstavljajo le zmoţnost, da 

kandidat nekaj naredi, ni pa nujno, da bo to dejansko pokazal. Kompetenca torej 

pomeni, da imamo znanje in razumevanje, imamo tudi zmoţnosti in veščine za 

izvedbo, obenem smo motivirani za to, da nekaj dejansko naredimo. Na 

primer:kompetenca komuniciranje v tujem jeziku ne pomeni le, da poznamo veliko 

tujih besed in smo se naučili osnovnih slovničnih pravil. Nekdo, ki opravi nadaljevalni 

tečaj iz angleščine, potem pa na poslovnem sestanku ne upa govoriti v tujem jeziku, 

ker se boji morebitnih napak v izgovarjavi in se zato ne ţeli izpostaviti, še ni 

kompetenten govornik v angleščini. 

 

Svetlik idr. (2005) navajajo naslednje ključne kompetence: 

- socialne kompetence v smisli sposobnosti navezovanje dobrih odnosov z 

drugimi, sodelovanja oziroma dela v timih, skupinah ipd.; 

- obvladovanje maternega jezika, branje v smislu hitrega pridobivanja in 

pravilnega razumevanja pisnih informacij, pisno in ustno sporočanje, 

komuniciranje idej in informacij; 

- sposobnost divergentnega (ustvarjalnega) mišljenja, kritičnega presojanja, 

ustvarjalnosti in reševanja problemov; 

- obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

medijev ipd.; 

- medkulturna kompetentnost v smisli poznavanja splošne kulture in različnih 

kultur ter obvladovanje vsaj enega tujega jezika; 

- obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja ţivljenjske poti 

oziroma osebnega razvoja; 

- obvladovanje števil, matematike, analitičnega mišljenja in 

- podjetniška kompetenca v smislu sposobnost organiziranja, načrtovanja, vodenja, 

odločanja ipd.  
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Slika 1. Kompetentnost 
 

             Posameznik Kontekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Svetlik idr., 2005, str. 34 

 
Področje vojaškega izobraţevanja se ne razlikuje od drugih področjih, saj 

izobraţevanje v svoji osnovi zajema osnove pri prenašanju znanja, ki jih opredeljuje 

tudi specialno pedagoška dejavnost. Temeljne kompetence se nanašajo na vsa 

področja izobraţevanja, delovanja, preverjanja in ocenjevanja kandidatov. Zajemajo 

tudi načrtovanje, izvajanje evalvacije, timsko naravnanost z ostalim strokovnim 

osebjem, ki dela na področju izobraţevanja in usposabljanja. 

Predstavitveni zbornik Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko(2012) 

navaja v svojem programu splošne (generične) kompetence: 

- sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo;  

- sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov;  

- fleksibilna uporaba znanja v praksi;  

- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo) evalviranje in 

prizadevanje za kakovost;  

- splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih 

strokovnih in znanstvenih področij;  

- iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 

strokovnega usposabljanja;  

- informacijska pismenost;  

- sposobnosti za upravljanje s časom, za samo pripravo in načrtovanje, 

samokontrola izvajanja načrtov;  

Hoteti, znati, moči 
 
 
 Znanje 
 Sposobnosti 
 Motivi 
 Samopodoba 
 Vrednote 

 
 

Za uspešno delovanje: 

 

Socialno okolje 
 
 
 Reševanje problemov 
 Opravljanje nalog in 
 Izpolnjevanje vlog 
 Doseganje standardov 

       pri delu. 
 
 

Fizično okolje 
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- komuniciranje v tujem jeziku. 

 

V nadaljevanju Predstavitveni zbornik (2012) poudarja specifične kompetence in 

sicer: 

- poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihove uporabe v praksi;  

- zmoţnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih 

(diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja individualiziranih 

programov ozir. intervencij v procesu rehabilitacije;  

- zmoţnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse;  

- delo s starši, skrbniki in druţino - informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje 

čustvene opore;  

- poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, 

zagovorništva;  

- uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja 

dela), npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd.;  

- sinergistično delovanje v organizaciji /(inter)disciplinarnem timu;  

- zmoţnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni;  

- poklicno delovanje v skladu s poklicno etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 

moralno-etičnih dilem in problemov: delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, 

integriteto in dostojanstvo posameznika;  

- sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 

refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervizija) 

http://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborni

ki/srp-zbornik.pdf). 

 

Pomen specialno pedagoških kompetenc pri uspešnem izobraţevanju na področju 

vojaškega izobraţevanja se kaţe predvsem v tem, da oseba, ki izobraţuje prepozna 

in ovrednoti potrebe, ki jih kandidat izkazuje. Te potrebe ali zahteve se zrcalijo skozi 

komunikacijo s kandidati, kjer je potrebno hitro vzpostaviti odnos, ki temelji na 

poštenju, etiki, morali in vojaškem kodeksu. Pri vojaškem izobraţevanju  strokovno 

usposobljeni strokovnjaki  lahko hitreje prepoznajo kandidatove potrebe, ga 

usmerjajo in znajo pravilno uskladiti njegove ţelje in pričakovanja, ki jih je sposoben 

kandidat realizirati. Posamezniki, ki posedujejo znanje specialno pedagoške smeri so 

pri delu uspešnejši, prodornejši in delovno učinkoviti zaradi svojega strokovnega 

vpogleda v kandidatov potencial.  

http://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/srp-zbornik.pdf
http://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/srp-zbornik.pdf
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2 SELEKCIJSKI POSTOPEK KOT IZBOR KANDIDATOV  ZA 

ŠOLO ZA PODČASTNIKE 

 

Selekcijski postopek je bil oblikovan za potrebe preverjanja stopnje znanja 

kandidatov pred vstopom v Šolo za podčastnike. Namenjen je posameznikom, ki so 

ţe zaposleni v SV in opravljajo različne vojaške dolţnosti. Postopek predstavlja izbor 

potrebnih znanj in veščin, s katerimi preverimo in s tem zagotovimo pogoje, na 

podlagi katerih imajo kandidati večjo moţnost za uspešno šolanja.  

 

Program (2004)  za sprejem kandidatk in kandidatov v ŠPČ (v nadaljevanju Program 

(2004)), predpisuje organizacijo in izvedbo selekcijskih postopkov, na podlagi katerih 

izvajamo končni izbor kandidatk in kandidatov  za vstop v Šolo za podčastnike (v 

nadaljevanju ŠPČ). Program selekcije predpisuje tudi postopke in naloge, ki jih v 

selekcijskih postopkih morajo opraviti kandidati ter merila za merjenje in ocenjevanje 

njihove uspešnosti pri izvajanju nalog (gradivo MORS, 2004). 

 

2. 1 Vloga in pomen selekcijskega postopka 

 

Vloga in pomen selekcijskega postopka se kaţe v predhodni vrednosti za nadaljnje 

uspešno izobraţevanje na ŠPČ. Torej, v kolikor selekcijski program ne bi obstajal, ne 

bi imeli ustreznih meril, s katerimi bi zagotovili predpogoje za uspešno nadaljevanje 

šolanja na ŠPČ. V tem primeru bi bil deleţ kandidatov z uspešno zaključenim 

šolanjem neprimerno manjši. Pomen selekcijskega postopka se kaţe v njegovi 

vnaprejšnji selekciji kandidatov, ki bi brez le tega v kasnejšem procesu šolanja morali 

zaradi takih ali drugačnih vzrokov to šolanje prekiniti. S tem izgubili veliko časa, truda 

in kandidatove samozavesti. Pri vrnitvi v svojo matično okolje bi bil tak kandidat 

stigmatiziran, osramočen in kot tak bi bil okarakteriziran kot neuspešen. Organizacija 

bi imela tudi finančno izgubo, h kateri bi prispevalo neustrezno, nepreverjeno, 

nenačrtovano ter ne osredotočeno izbiranje najprimernejših kandidatov.  

Osrednji pomen in teţa selekcijskega postopka je v njegovi načrtni, selekcijski, 

racionalni, ciljni in objektivni izbiri kandidatov, ki bodo najverjetneje uspešni na 

šolanju v ŠPČ. 
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2. 1. 1 Cilj selekcijskega postopka 

 

Program (2004) je naravnan na ciljno skupino vojakov stalne sestave, ki pokrivajo 

različna delovna področja v Slovenski vojski (SV). Ta skupina vojakov kandidira za 

prerazporeditev na podčastniško dolţnost. Naj poudarimo, da je posameznik v 

sistemu moral pred kandidaturo za prehod na podčastniško dolţnost postopoma 

izpolniti določene pogoje, ki veljajo za vse pripadnike v SV oziroma moral je opraviti 

temeljno vojaško strokovno izobraţevanje in osnovno specialistično usposabljanje v 

Centru za usposabljanje v Vipavi, kjer  po uspešno opravljenem programu pridobi 

osnovni vojaški evidenčni ved (VED). To usposabljanje zajema osnovne veščine, ki 

jih mora obvladati vsak vojak, ki je zaposlen v SV. Po končanem usposabljanju 

kadrovska sluţba v SV posameznika prerazporedi v enoto, kjer opravlja osnovno 

dolţnost znotraj oddelka. V primeru, da izstopa od povprečja v znanju, vedenju, 

sposobnostih, veščinah in je prepoznan kot oseba z vodstvenim potencialom, ga 

nadrejeni predlaga kot morebitnega kandidata za podčastniško dolţnost. Vendar 

mora pred napotitvijo na šolanje za podčastnika uspešno opraviti tečaj za desetnika, 

kjer osvoji osnovna znanja iz vodenja in poveljevanja skupini do deset vojakov.  

 

Program (2004) navaja splošne cilje kot ustrezen postopke selekcije zagotavljanja 

kadra, ki ima sposobnosti in spretnosti, da v času šolanja na ŠPČ pridobi s 

programom šolanja predpisana vojaško strokovna znanja, spretnosti, navade in 

vrednosti in s tem zagotovi primerne kandidate za delo na začetnih podčastniških 

dolţnostih.  

 

 Program (2004) ima posebne cilje in sicer: 

- preveriti in oceniti vojaško strokovna znanja in spretnosti; 

- preveriti in oceniti gibalne sposobnosti kandidatov; 

- oceniti splošne intelektualne zmoţnosti, sposobnosti koncentracije pri umskem 

delu za kategorijo podčastnika, preizkusiti verbalna sposobnosti ter ugotoviti 

osnovne osebnostne lastnosti s poudarkom na ugotavljanju vodstvenih 

sposobnosti kandidatov; 

- preveriti in oceniti vzdrţljivost kandidatov in sposobnost izvajanja nalog pod 

večjimi telesnimi obremenitvami. 

-  
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2. 1. 2 Pogoji za vključitev in dokončanje programa selekcije 

 

Program (2004) predvideva oziroma zahteva naslednje pogoje, ki jih mora za vstop 

izpolnjevati kandidat: 

- splošne in posebne pogoje za poklicno delo na obrambnem področju, ki so za 

podčastnika predpisani v Zakonu o obrambi;  

- pridobitev zdravniškega potrdila z oceno zdravstvene sposobnosti za opravljanje 

vojaške sluţbe. 

 

2. 1. 3 Organizacija in izvedba selekcije 

 

Za organizacijo in izvedbo Programa selekcije so odgovorni: 

- Generalštab Slovenske vojske (GŠSV) je odgovoren za izdelavo organizacijskega 

ukaza za izvedbo postopkov izbora in izvedbo programa za določeno 

organizacijo; 

- Poveljstvo za doktrino, razvoj ter izobraţevanje in usposabljanje (PDRIU) je 

odgovorno za organizacijo in izvedbo programa selekcije ter za zagotovitev sil in 

sredstev, potrebnih za izvedbo programa. Odgovorno je za izdelavo načrta na 

podlagi tega programa, ki ga verificira poveljujoči v PDRIU; 

- Poveljstvo sil (PS), GŠSV in PDRIU, za kandidate iz svoje pristojnosti, zagotovijo 

napotitev kandidatov v program selekcije in za izbrane kandidate izvedejo 

kadrovske postopke napotitve v ŠPČ.  

 

Po Programu (2004)  poteka postopek praviloma v dveh delih: 

- v prvem delu izvedemo preverjanje gibalnih sposobnosti, skupinski psiho-

diagnostični pregled, ocenjevanje sposobnosti, koncentracije pri enostavnem 

umskem delu, preizkus verbalnih sposobnosti, psihološko testiranje  oz. 

ugotavljanje osebnostnih lastnosti, vključno z ugotavljanjem vodstvenih 

sposobnosti kandidatov ter individualni psihološki pregled kandidatov; 

- v drugem delu, ki ga izvedemo v terenskih pogojih, izvedemo preverjanje in 

ocenjevanje osnovnih vojaških znanj, fizične in psihične vzdrţljivosti kandidata v 

različnih pogojih in reakcij kandidatov v pogojih različnih obremenitev in stresnih 

situacij.  
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Slika 2: Organizacija in izvedba programa 
 

 

Vir: Program, 2004 

 

Pomembno pa je, da v drugi del programa vključimo kandidate, ki so v prvem delu 

selekcije dosegli minimalne pogoje, ki jih predpisujemo s tem programom. V času 

izvedbe selekcijskega postopka ima kandidat moţnost odstopa na lastno pobudo. 

 

2. 1. 4 Preverjanje gibalnih sposobnosti 

 

Program (2004) določa preverjanje in ocenjevanje gibalnih sposobnosti v,ki se izvaja 

na podlagi Navodila za preverjanje in ocenjevanje gibalnih sposobnostih zaposlenih 

na MORS (2009).Gre za oceno gibalnih sposobnosti in  vzdrţljivosti, ki jo nabor 

testov preverjanja gibalnih sposobnosti omogoča. Preverjanje gibalnih sposobnosti 

se ocenjuje. Ocena kandidata, glede na njegovo uvrstitev na seznam vseh 

kandidatov vpliva na končno uvrstitev kandidata. Preverjanje gibalnih sposobnosti 

predstavlja tudi izločitveni kriterij v primerih nedoseganja predpisanih norm.  

Preverjanje gibalnih sposobnosti zajema baterijo testov iz sklopa vzdrţljivosti 

ponovitev (določeno število sklec in vzgibi v določenem času) in tek na 3200 m. 

Kriterij uspešnosti opravljenega posameznega testa se prilagaja letom in spolu.  

 

2. 1. 5 Psiho diagnostični pregled in ocena kandidata 

 

Program (2004) v psiho diagnostičnem pregledu in oceni kandidata zajema 

kombinacijo testiranj, individualnih pogovorov in spremljanje reakcij kandidatov pri 

delu pod obremenitvami. Zajema izvedbo testiranj in pregledov, ki so predpisani za 

 
ORGANIZACIJA IN 

IZVEDBA PROGRAMA 

 
Odgovornost za organizacijo 

in izvedbo. 

 
Potek selekcije. 

 
Posebne zahteve v času 

izvajanja programa. 
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vse kandidate, ki delajo v SV in specifičnih pregledov, ki omogočajo selekcijo 

kandidatov za podčastnike.  

 

Pregled zajema: 

- izpolnjevanje baterije psiholoških testov (splošne intelektualne zmoţnosti, 

sposobnost koncentracije pri umskem delu za kategorijo podčastnik, preizkus 

verbalnih sposobnosti, aplikacija osebnostnih vprašalnikov za namene 

ugotavljanja osnovnih osebnostnih lastnosti, vključno z ugotavljanjem vodstvenih 

sposobnosti); 

- individualni psihološki pregled.  

 

Oceno, ki jo na podlagi izvida psiho diagnostičnega pregleda izdela psiholog, 

dopolnjeno še z opaţanji pri spremljanju dela in reakcij kandidata v času izva janja 

drugega dela Programa (2004). Ocena zajema opazovanje na terenu, medtem, ko je 

kandidat izpostavljen hudim obremenitvam v slabih vremenskih in materialnih pogojih 

in časovnih pritiskih. Pri tem se ocenjuje njegova reakcija na obremenitve, kot je npr. 

pomanjkanje spanja, lastna oskrba s hrano in njegov odnos v timu do tovarišev in 

nadrejenih.  

 

2. 1. 6 Vojaško strokovna znanja in spretnosti 

 

Program (2004) določa, da se preverjanje in ocenjevanje vojaško strokovnih znanj in 

spretnosti izvaja v terenskih pogojih ţivljenja in dela, skladno s postopki in merili za 

ocenjevanje temeljnih individualnih vojaško strokovnih znanj in veščin. Preverjanje 

vojaško strokovnih znanj se ocenjuje, ocena kandidata se oblikuje glede na njegovo 

uvrstitev na seznam vseh kandidatov in v predpisanem deleţu vpliva na končno 

uvrstitev kandidatov.  
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Slika 3: Individualne vojaško-strokovne veščine 
 

 

Vir: Program, 2004, str. 9-20 

 

Metoda izdelave uvrstitvenega seznama vključuje: 

- gibalne sposobnosti; 

- vojaško strokovna znanja; 

- vzdrţljivost in 

- vodstvene sposobnosti. 

 

Program (2004) določa, da se na podlagi ocen in rezultatov selekcije izdela 

uvrstitveni seznam skladno s predpisano metodo.  

 

 

INDIVIDUALNE VEŠČINE 
 

Izdelava zaklonilnika 

Razstavljanje in sestavljanje avtomatske puške 

Napolnitev okvirja puške s 30 naboji 

Postavitev zaščitne maske v zaščitni poloţaj 

Določitev strani neba z busolo (kompas) 

Določitev azimuta 

Plazenje po trebuhu 

Plazenje štirinoţno 

Plazenje po boku 

Izdelava in vţig počasi gorečega vţigalnika 

Zaustavitev krvavitve z Esmarhovo prevezo 

Evakuiranje ranjenca s pončom 
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2. 1. 7 Merjenje vzdrţljivosti 

 

V postopku ocenjevanja se ocenjuje na več načinov z različnimi ključi ali skalami 

ocen in meril. Ocenjevanja se v tem delu postopka nanašajo npr. na upoštevanje 

pravilnega zaporedja postopka pri izdelavi zaklonilnika (upoštevanje maskirne 

discipline, upoštevanje potrebnih navodil za izdelavo zaklonilnika in podobno). 

 

Slika 4: Merjenje vzdrţljivosti 
 

 

Vir: Program, 2004, str. 21 – 23 

 

Program (2004) ocenjuje vzdrţljivost kandidatov na naslednji način: 

- ocena gibalnih sposobnosti (merjenje vzdrţljivosti, merjenje vzdrţljivosti v moči); 

- ocena dolgotrajne vzdrţljivosti, ki jo pridobimo v času izvajanja drugega dela 

programa. V tem času kandidata obremenimo z obremenitvami, aktivnostmi in 

postopki, predpisanimi s tem Programom. 

 

Merjenje vzdrţljivosti vključuje tudi oceno, ki predstavlja tudi izločitveni kriterij v 

primerih, ko kandidat ne doseţe predpisane stopnje gibalnih sposobnosti oz. sam 

prekine izvajanje drugega dela Programa.  

 

OBREMENITVE IN AKTIVNOSTI 

Testiranje vzdrţljivosti in vzdrţljivosti v moči 

Ţivljenje in delo v terenskih pogojih 

Obremenitev - pohod 

Obremenitev – način prehranjevanja 

Obremenitev z opremo 

Obremenitev z omejitvami v spanju 

Obremenitev – orientacijski tek 
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2. 1. 8 Materialna in kadrovska zagotovitev 

 

Šola za podčastnike kot nosilka izobraţevalnega programa za podčastnike v MORS 

je dolţna zagotoviti vsa finančna in kadrovska sredstva za optimalno izvedbo 

navedenega programa. Velik poudarek se nanaša na zagotovitev bojne opreme, 

zaščitne opreme in osebne oboroţitve, s katero mora biti opremljen vsak kandidat na 

selekcijskem postopku. 

 

Znano in nesporno dejstvo je, da je v vojaškem izobraţevanju kvaliteta 

izobraţevalnega kadra odvisna od več faktorjev. Prvič od strokovnosti, ki se navezuje 

na znanstveno in specifično področje, za katerega je predavatelj kompetenten in je 

podlaga za vsebino predmeta, ki ga izvaja. Predavatelji s svojim znanjem 

zagotavljajo implementacijo sorodnih disciplin in znanosti na sploh. Posebej pa 

vključevanje praktičnih izkušenj iz sodobnega bojevanja (Irak, Afganistan, Bosna). 

Nadalje je kvaliteta predavatelja odvisna od njegove širine andragoškega znanja, 

didaktično metodičnih sposobnosti in uspešnega prenosa znanja na slušatelje 

Kvaliteta predavateljevega dela je vsekakor odvisna od njegovih moralnih, etičnih in 

človeških vrednot. Predavateljeva uspešnost izhaja iz permanentnega didaktično 

metodičnega izpopolnjevanja, ki je pogoj za uporabo sodobnih metodičnih rešitev in 

izobraţevalnih tehnik na njegovem področju poučevanja (Stojkovič, 1990, str. 45).  

 

Kadrovska zagotovitev se nanaša na osebje, ki načrtuje in izvaja izobraţevalni 

program. Sem sodijo  predpriprave, snovanja, postavitev časovnih ciljev in okvirjev, 

predvidevanja morebitnih omejitev ali teţav idr. Posebna kadrovska zahteva 

programa je strokovno usposobljen tim, v katerem so strokovnjaki z različnih 

področjih, kot npr. psihologije, športa, zdravstvo in ostalo. 

 

3 EVALVACIJA SELEKCIJSKEGA POSTOPKA 

 

»Evalvacija je proces, v katerem se osmislijo informacije zbrane med nadzorom 

izvajanja projekta ter oblikujejo zaključki in ukrepi, ki bodo koristna povratna 

informacija organizaciji za nadaljnje delo na obstoječih/novih projektih in katere 

izkušnje se lahko uporabi za izboljšanje redne dejavnosti« (CMEPIUS, 2012). 
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»V najbolj splošnem pomenu lahko evalvacijo opredelimo kot sistematično zbiranje 

podatkov o nekem pojavu z namenom dati o njem sodbo in/ali ga na podlagi tega 

tudi izboljšati. Razvilo se je več vrst oz. modelov evalvacij, seveda odvisno, iz katere 

paradigme so izhajale. Znotraj pozitivistične paradigme se je uveljavil 

eksperimentalni model, ki temelji na uporabi kvantitativne metodologije. Znotraj 

konstruktivistične paradigme pa zasledimo naslednje vrste evalvacij: študij primera, 

responzivno evalvacijo, demokratično evalvacijo, pluralistično evalvacijo, ilumativno 

evalvacijo, naturalistično evalvacijo. Njihova skupna poteza je uporaba kvalitativne 

metodologije ter upoštevanje različnih perspektiv vseh vpletenih« (Skubic et al. 2012, 

str. 92).  

 

A. Polak (2007) poudarja, da je evalvacija dogajanja v timu usmerjena navznoter, k 

timu samemu. Lahko poteka na več različnih načinov, npr.: v obliki refleksivnih in 

dnevniških zapisov, razgovorov, usmerjene ali proste diskusije. Po njenem mnenju je 

ključni proces, na katerem temelji evalvacija dogajanja v timu refleksija 

(premišljevanje in poglabljanje). Večinoma poteka kot neformalni, spontani in 

neusmerjeni pogovor med člani tima in posega na različna področja. 

- napredek na področju medsebojnih odnosov, osebnih vrednot in občutljivosti za 

druge; 

- izraţanje spoštovanja do drugih in upoštevanje njihovih čustev; 

- razvijanje kulturnih vrednot in z njimi povezanih stališč; 

- zagotavljanje občutkov izpolnjenosti, zadovoljstva in uspešnosti; 

- spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in okolje; 

- razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost; 

- razvijanje spretnosti opazovanja, raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, 

poslušanja, konstruktivne kritike in odprte komunikacije.  

 

Evalvacija v timu se usmerja na odnosno raven sodelujočih kadrovskih akterjev, ki pri 

svojem delu medsebojno sodelujejo, so v soodvisnosti, veliki meri zaupanja in 

spoštovanja.  
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3. 1 Način in pogoji za izvedbo evalvacije v SV 

 

Evalvacijski proces vojaškega izobraţevanja in usposabljanja v SV opredeljuje 

Navodilo o evalvaciji vojaškega izobraţevanja in usposabljanja v slovenski vojski (v 

nadaljevanju Navodilo VIU) , ki določa namen, cilje, pristojnosti in odgovornosti, 

časovne roke in odgovornost posameznih subjektov v sistemu VIU (Navodilo VIU, 

2010). 

 

Tabela: Način in pogoji za izvedbo evalvacije vojaškega izobraţevanja in 

usposabljanja v Slovenski vojski 

 

NAČIN IN POGOJI ZA IZVEDBO EVALVACIJE se izvede tako, da vključi celotni izobraţevalni proces ali 

samo določen del (izvajalec: Strokovni svet) in sicer: 

- ugotavljanje potreb po VIU 

- doseganje ciljev VIU 

- oblikovanje in načrtovanje VIU 

- usposabljanje (pouk) 

- udeleţence VIU 

- izobraţevalno infrastrukturo 

- izobraţevalne metode 

- predavatelje 

- gradiva in literaturo 

- nosilce in organizatorje VIU 

- materialna sredstva 

- pisne izdelke udeleţencev in 

- druge posebnosti glede na določeni VIU. 

Vir: navodilo VIU, 2010 

 

Navodilo VIU opredeljuje evalvacijo na naslednji način: »Evalvacija je proces 

vrednotenja, v katerem se ocenjuje izobraţevalni proces ali del izobraţevalnega 

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. izobraţevanja in usposabljanja. Je tudi splošni 

pojem za označevanje kateregakoli procesa, ki vodi v ocene in/ali priporočila glede 

kakovosti enote (tečaja, šole, ali programa). Notranja evalvacija je vrednotenje 
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izobraţevalnega procesa v SV, ki jo izvede strokovno telo SV. Zunanja evalvacija je 

vrednotenje izobraţevalnega procesa v SV, ki se lahko izvede v organizaciji ene ali 

več ustanov iz RS ali tujine. Izvajajo jo komisije ali ustanove, različni inštituti ali 

agencije. Prednost zunanje evalvacije je večja usposobljenost in neodvisnost 

izvedencev za evalvacijo, čeprav je treba dobro poznati predmet evalvacije« 

(Navodilo VIU, 2010). 

 

Tabela: Načrt evalvacije po navodilu VIU 

NAČRT EVALVACIJE PO NAVODILU IUV obsega: 

-cilje in namen evalvacije (natančna opredelitev ciljev); 

- omejitve evalvacije (načrt je treba prilagoditi velikosti in raznolikosti ocenjevanega subjekta, časovnim, 

materialnim in človeškim potencialom; 

- kriterije evalvacije (predhodna določitev kriterijev omogoča objektivnost ocenjevanja oziroma vrednotenja); 

- nujne informacije (katere informacije potrebujemo, da bi lahko dokazali, ali je bil posamezen cilj doseţen ali ne); 

- časovni načrt (opredelitev časovnih rokov za posamezne stopnje; pomembno je, da je realen); 

-odgovornost in zadolţitve posameznikov, natančno opredelitev vloge posameznika (učiteljev, tečajnikov, 

vojakov), kako se bodo zbirale povratne informacije. 

Vir: Navodilo VIU, 2010 

 

Navodilo VIU (2010) je namensko usmerjeno v enotni pristop v evalvacijah (zbiranje 

informacij, oblikovanje evidenc, analize zbranega gradiva, oblikovanje ocen in 

pripravo poročil. Namenjeno je vojaškim ustanovam, ki izobraţujejo in evalvacijskim 

skupinam pri evalvacijah procesov VIU. Cilj Navodila VIU je zagotavljanje stalne 

kakovosti pri procesih VIU.  

 

Zaključek vsakega evalvacijskega postopka je izdelava oz. priprava zaključnega 

poročila o evalvaciji in predstavlja temeljne usmeritve za posodobitev/spremembe 

posameznega dela izobraţevalnega procesa ali celote. Zaključno poročilo je obvezni 

sestavni del evalvacije. Vsebuje točne ugotovitve, ki izhajajo iz rezultatov evalvacije.  

 

4 DEJAVNIKI USPEŠNOSTI V SELEKCIJSKEM POSTOPKU 

 

Dejavniki uspešnosti v selekcijskem postopku se nanašajo in usmerjajo na znanje, 

osebnost, motivacijo, kompetence in proces izbire.  
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Slika 5: Dejavniki uspešnosti v selekcijskem postopku  
 

 

Vir: Program, 2004 

 

Vsak dejavnik uspešnosti v selekcijskem postopku je pomemben in nepogrešljiv ter 

se v primeru neprisotnosti odraţa na končnem rezultatu kandidata na selekcijskem 

postopku.  

 

4. 1 Dejavniki uspešnosti pri selekcijskem postopku  

 

Znanje se kot dejavnik uspešnosti v selekcijskem postopku nanaša na ţe obstoječe 

znanje kandidata, npr. na obvladovanje individualnih vojaških veščin, splošno 

razgledanost, numerične sposobnosti, torej na formalno predhodno izobrazbo. 

Področje pridobivanja znanja se navezuje tudi na tehnično in funkcionalno znanje, ki 

ga mora kandidat izkazovati na selekcijskem postopku in predstavlja podlago za 

uspešno izvedbo selekcijskega postopka. Znanje se preverja npr. v postopkih 

orientacije na nepoznanem terenu, v načrtovanju in organizaciji izvedbe pohoda za 

skupino na razdalji do 15 km, znanju iz nudenja Prve pomoči.  

 

Dejavnike osebnosti pri uspešnem selekcijskem postopku spremlja psiholog. 

Njegova opaţanja se nanašajo na kandidatovo pripravljenost sodelovanja in 
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vzajemnega delovanja v skupini ali timu, njegovem doprinosu k uspešno zaključeni 

nalogi. 

 

»Vedenje posameznikov je v veliki meri odvisno od njihove osebnosti, njihove 

povezanosti z delom, gledanjem na okolje in od učenja, sprejemanja sprememb in 

novosti. Ljudje se med seboj razlikujejo. […] V podjetju najpogosteje proučujejo 

lastnosti obvladovanja vplivov okolja, avtoritativnosti, načina doseganja ciljev in 

prevzemanja tveganja« (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993, str. 180). 

 

Dejavnik motivacije uspešnega selekcijskega postopka se nanaša na samega 

kandidata. Njegova osebna motivacija odloča o tem, ali bo na selekcijskem postopku 

uspešen. Pri tem gre namreč za velik preskok v osebni karieri kandidata. Od njega se 

pričakuje, da je visoko motiviran, zato ne potrebuje dodatne motivacije s strani 

izvajalcev selekcije. Kandidat je ţe v svoji matični enoti namreč prepoznan kot 

potencial, v katerega je vredno vlagati s strani organizacije. Kandidatova motivacija 

se zrcali v njegovi močni ţelji in hotenju po napredovanju in izobraţevanju. Cilj 

selekcijskega postopka je izbira primernih kandidatov za nadaljnje izobraţevanje in 

dokončanje šolanja na Šoli za podčastnike ter imenovanje v čin Vodnika, ki je prvi 

podčastniški čin. 

 

 Kompetence kot dejavniki uspešnosti v selekcijskem postopku prepozna in vrednoti 

psiholog v sodelovanju z inštruktorskim timom. Pri kandidatih preverjajo zlasti tiste 

kompetence, ki se navezujejo na individualne vojaške veščine. Med njih sodijo 

izredne motorične sposobnosti, osebnostne odlike, primerno vedenje, odzivi na 

različne situacije in vloge.  Za potrebe vojaške dejavnosti so navedene kompetence 

izjemnega pomena, saj  narava delovanja v vojaški organizaciji temelji na medsebojni 

soodvisnosti. Iz tega lahko sklepamo, da so kompetence tiste lastnosti in zmoţnosti, 

ki določajo uspeh posameznega kandidata v odnosu z drugimi.  

 

Proces izbire v selekcijskem postopku na kakovost izvedbe samega postopka, 

zanesljivosti metod preverjanja in opazovanja ter nepristranskosti tima, ki izvaja 

selekcijski postopek, ne vpliva. Poudariti je potrebno, da na selekcijskem postopku 

kandidate izbiramo na podlagi izkazanega znanja in za vojaško organizacijo 

pričakovanega vedenja oz. kodeksa obnašanja. 
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4. 1. 1  Pričakovanja posameznika pri selekcijskem postopku 

 

Pričakovanja posameznega kandidata se pred vstopom v selekciji postopek 

razlikujejo. Do tega prihaja, ker se kandidati zanašajo na svoja specifična znanja in 

veščine (npr. pehotni vojak pričakuje, da bo pri fizičnem preverjanju blestel). Naj na 

tem mestu poudarimo, da selekcijski postopek zajema obseţen spekter znanj in 

veščin, ki so formirani tako, da imajo vsi kandidati na selekciji enake moţnosti in 

pogoje za uspešno opravljen postopek. Visoka pričakovanja kandidat lahko goji 

samo v primeru, ko se je intenzivno posvetil pripravam in jih vzel zelo resno. Program 

(2004) je javno dostopen vsakemu posamezniku v sistemu. Torej lahko obstoječo 

baterijo testov kandidat realno preizkusi sam ali skupaj s sodelavci. Na podlagi 

doseţenega rezultata kandidat lahko dejansko opredeli svoja pričakovanja pred 

odhodom na selekcijo.  

 

4. 2 Primerjava  postopka selekcije pri nas s postopki v tujini 

 

Vojaško izobraţevanje temelji na dejavnikih in smernicah, ki posameznikom v 

vojaškem sistemu zagotavlja uspešen prehod in vključevanje v civilno ţivljenje in 

delovanje. Z vidika vstopa kandidatov na posamezne vojaške izobraţevalne 

institucije in programe imajo druge drţave primerljive programe oziroma procese 

selekcijskega postopka za vključitev lastnih kadrov v izobraţevalni program. 

Kazalniki, ki so skupni vsem primerljivim vojaškim organizacijam v Evropi in po svetu 

zagotavljajo enotne oziroma primerljive kriterije v postopkih izborov kandidatov za 

nadaljnje šolanje.  

Od drugih primerljivih drţav se ločimo v tem, da kandidat, ki opravi selekcijski 

postopek in uspešno zaključi šolanje na osnovnem vojaškem strokovnem 

izobraţevanju in usposabljanju  nima formalno priznane izobrazbe, ki bi bila 

primerljiva civilni izobrazbi in uveljavljena izven vojaške organizacije.  

 

Po izvedenem pregledu selekcijskega postopka za izbiro kandidatov za Šolo za 

podčastnike se v kontekstu uspešnosti posameznikov in njihovih pričakovanj po 

opravljeni šoli utemeljeno zastavi vprašanje priznavanja pridobljenih znanj v civilnem 

oz. rednem šolskem sistemu. Gre za vprašanje verifikacije Šole za podčastnike ter v 
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njenem okviru pridobljene izobrazbe, ki bi bila priznana kot določena stopnja 

pridobljene izobrazbe ekvivalentno tisti, ki se jo pridobi v rednem oz. civilnem 

izobraţevalnem sistemu. Posameznikova pričakovanja so močno povezana z 

njegovimi prepričanji (o lastnih zmoţnostih), ki nastanejo pod vplivom izkušenj, ţelja, 

vrednot, vzgoje. 

 

V slovenskem sistemu velja, da mora kandidat pred vstopom v ŠPČ imeti V. stopnjo 

izobrazbe in opraviti v prejšnjih poglavjih opisan preizkus znanja, spretnosti in 

sposobnosti oz. sprejemni izpit. ŠPČ izvaja šest mesečni program, in v tem času 

posameznik opravi osnovno vojaško strokovno usposabljanje skozi predavanja in 

vaje. Po opravljeni šoli se posamezniku ne prizna nobena dodatna stopnja izobrazbe 

in torej ostaja na stopnji, ki jo je imel pred vstopom in opravljeno podčastniško šolo.  

 

Javno dostopni podatki o trajanju in vsebini podčastniških šol v drugih drţavah EU 

oz. po svetu, ki bi bili dovolj natančni in pregledni, so najverjetneje zaradi določene 

stopnje vojaške tajnosti le-teh, dokaj skopi. S primerjanjem posameznih vojaških 

izobraţevalnih sistemov drţav članic EU in drugih drţav v svetu vidimo, da ima vsaka 

drţava svoj specifičen način, s katerim pridobiva, selekcionira, izobraţuje in karierno 

razvija lasten kader tako, da neposredna in v številkah predstavljena širša 

mednarodna primerjava različnih sistemov ni moţna.  

 

Kot dober primer prakse vojaškega izobraţevanja navajamo Italijo in Nizozemsko, 

kjer imajo javno veljaven sistem izobraţevanja. Posamezniku ponujajo veliko 

motivacijo za uspešno realizacijo osebnih ciljev v lastni vojaški karieri, posledično pa 

ga naredi samozavestnega v civilnem ţivljenju. Pridobljena stopnja izobrazbe v 

vojaškem sistemu je v obeh omenjenih drţavah primerljiva in priznana tudi v civilnem 

ţivljenju.  

Na problem in potrebo civilnega pripoznavanja v okviru vojaških sesatvov in vojaških 

izobraţevalnih inštitucij pridobljenih znanj in izobrazbe je 1. junija 2012, opozoril tudi 

predsednik Zdruţenih drţav Amerike, Barack Obama. Tiskovni predstavnik 

obrambnih sil ZDA je na spletni strani Sektorja za obrambo ZDA (U.S. Department of 

Defence) objavil tiskovno obvestilo z najavo predsednikove iniciative, ki stremi k 

oblikovanju sistema, po katerem bi se pripadniki vojske lahko integrirali v civilno 

zaposlovanje. Del te iniciative in na njej temelječega programa se nanaša tudi na 
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projekt, po katerem bodo vojaki po opravljenih določenih vojaških šolah, avtomatično 

pridobili tudi ekvivalentno civilno izobrazbo. 

 

4. 2. 1 Primerjava Programa s programom v Italiji 

 

Italijanski sistem usposabljanja in izobraţevanja podčastnikov je glede vstopnih 

pogojev, selekcijskega postopka in programa usposabljanja zelo podoben 

slovenskemu. Enako kot v Sloveniji morajo kandidati, ki ţelijo pristopiti k 

usposabljanju imeti stopnjo izobrazbe, ki zadošča kot predpogoj za vpis na univerzo, 

torej ekvivalentno naši V. stopnji izobrazbe. Kandidate se v Italiji zbira in sočasno 

rekrutira v vojaško sestavo oz. vojsko, skozi sistem javnega nacionalnega razpisa z v 

naprej definiranim številom prostih mest. Selekcijski postopek kandidatov se sestoji iz 

preizkusov psihofizičnih sposobnosti, zdravstvenega stanja ter znanja materinega 

jezika, matematike, zgodovine in splošne kulturne razgledanosti. Izberejo se 

kandidati, ki na preverjanju doseţejo najvišje število točk. Sledi vpis v Šolo za 

podčastnike Italijanske vojske, ki traja 2 leti, v okviru katerih se izvede skupaj 1350 

šolskih ur predavanj oz. vaj. Bistvena razlika med našim in italijanskim sistemom je v 

tem, da se uspešno opravljena šola za podčastnike priznava kot redna in civilni 

izobrazbi enakovredna stopnja visokošolske izobrazbe, ki je ekvivalentna slovenski 

VI. stopnji. Italijansko Ministrstvo za obrambo sočasno z vpisom na podčastniško 

šolo, posameznika avtomatično (formalno) vpiše tudi eno od italijanskih univerz 

(l'Università della Tuscia) s katero ima tudi sklenjen dogovor oz. Konvencijo o 

pripoznanju t.i. kreditov univerzitetne usposobljenosti za priznanje prvo-stopenjske 

diplome organizacijskih in upravljavskih ved. (Convenzione tra il Ministero della 

dlfesa Direzione generale per il civile e l'Universita' degli studi della Tuscia relativa al 

riconoscimento di crediti formativi per il personale civile del dicastero della difesa per 

il consegulmento della laurea di 1° livello in scienze organizzative e gestionali). Na 

podlagi tega dogovora se posamezniku, ki je uspešno opravil podčastniško šolo 

prizna pridobitev 180 kreditov univerzitetne usposobljenosti (Crediti univeristari 

formativi - CFU), ki so v Italiji generalno uveljavljeni kot sistem vrednotenja šolskih 

programov. Obseg oz. zahtevnost izobraţevalnih programov v Italiji nista 

ovrednotena z urami tečaja temveč v številu t.i. formativnih kreditov. V citiranem 

dogovoru je število potrebnih oz. doseţenih kreditov določeno na 180 v dveh ali treh 

letih, en kredit pa ustreza 25 uram, ki pa poleg ur trajanja tečaja in laboratorijskih vaj, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_della_Tuscia
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zajemajo tudi ovrednoteni ostali potrebni čas dela študenta, to je učenje in pripravo 

na izpite. V kolikor pa se omejimo le na predavanja oz. vaje v učilnici, pa 1 kredit 

ustreza 7,5 šolskim uram predavanj. Glede na dejstvo, da dogovor oz. konvencija 

vrednoti šolo za podčastnike s 180 krediti to pomeni, da gre za predavanja oz. vaje v 

obsegu 1350 šolskih ur. 

 

4. 2. 2 Primerjava Programa s programom na Nizozemskem 

 

Na Nizozemskem podčastniki pridobivajo osnovno usposobljenost v ti. šolskih 

druţbah. Po osnovnem usposabljanju, ki traja nekaj mesecev (čas trajanja je odvisen 

od vrste vojaške veje ('army branch') in /ali specifične vojaške funkcije in se lahko 

nadaljuje v specifičnih šolah za posamezne vojaške vede (upravljalci tankov, pehotne 

enote, podčastniki, častniki….). Za vsak naziv so posebne oz. specifične šole 

(artilerija, logistika...). Podčastniki se izobraţujejo in usposabljajo na Kraljevi vojaški 

šoli (Royal Military School) in se praviloma ne udeleţujejo oz. ne obiskujejo 

predavanj na civilnih izobraţevalnih inštiucijah med vojaškim izobraţevanjem in 

usposabljanjem. Kljub navedenemu pa se na Nizozemskem, praviloma oz. kadarkoli 

je to moţno, vojaški tečaji usposabljanja oblikujejo tako, da niso le kompatibilni z 

ekvivalentnimi civilnimi izobraţevalnimi sistemi temveč, da se na njihovi podlagi 

pridobi civilne ali vojaške diplome, ki so enakovredne  civilnim. Tako je večina 

programov vojaškega izobraţevanja in usposabljanja ţe preoblikovana na način, da 

dosegajo civilne standarde. Osnovno vodilo za takšno civilno certifikacijo vojaških šol 

je, da se profesionalnim vojakom, četudi zaposlenim v vojski za krajši čas, omogoči 

čim boljše moţnosti na civilnem trgu dela po tem, ko  v vojski niso več zaposleni. 

Izredno nizka stopnja brezposelnosti bivših vojakov predstavlja eno najmočnejših 

sredstev za rekrutiranje oz. usposabljanje vojakov. 

 

Ugotoviti je torej moţno, da je v nekaterih drugih drţavah ţe uveljavljeno pravilo 

civilnega priznanja v okviru vojaških šol pridobljenih znanj in izobrazbe oz. da gredo 

trendi v tej smeri. Ob tem je poleg prednosti za posameznika, ki si je pridobil 

izobrazbo v vojaški šoli in torej njegovega povsem osebnega vidika glede moţnosti 

zaposlitve na podlagi pridobljene stopnje izobrazbe izpostaviti tudi splošno 

ekonomsko smotrnost oz. korist z vidika drţave. Za izobraţevanje posameznikov v 

Slovenski vojski se namenijo znatna finančna sredstva iz drţavnega proračuna. 
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Izobraţevanje in usposabljanje v vojski zagotovo ni nič cenejše, kot redno oz. civilno 

izobraţevanje. V okviru vojaškega izobraţevanja in usposabljanja si posameznik 

pridobi veliko  znanj in izkušenj, ki se jih lahko neposredno aplicirajo tudi v civilnem 

delovnem okolju, tako v drugih drţavnih ustanovah, kot v privatnem sektorju.  

 

Tabela 4: Primerjava osnovnega programa šolanja med Slovenijo, Italijo in 
Nizozemsko 

 

Izobrazba/ 
drţava 

Izobrazba 
pred vstopom 

na vojaško 
šolo 

Izobraţevalna 
inštitucija/ 

 

Čas trajanja 
programa 

Selekcijski 
postopek za 

vstop na 
izobraţevanje 

(da/ne) 

Priznana 
stopnja 

izobrazbe  
po zaključku 

šolanja 

Slovenija V. stopnja Šola za 
podčastnike  
Slovenske 

vojske 

6 mesecev 
 

da V. stopnja 
 

Italija V. stopnja 

izobrazbe 

 

 

Šole za 

podčastnike 

italijanske 

vojske 

Scuole 

Sottufficiali 

dell’Esercito 

Italiano 

2 leti  

oz 3 leta 

 

da VI. 

Nizozemska  V. stopnja 

izobrazbe 

 

 

Kraljeva 

šola za 

podčastnike 

(KOO) 

 

3 leta 

 

da VI. 

Vir: 
http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/enote/spc_ovsiu.pdf 
http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=183  
http://www.saffraanberg.be/nl/2013-01-29-09-17-38/algemeen 

 

Smotrnost porabe drţavnih virov govori v prid tezi, da je potrebno oz. smiselno tudi v 

Sloveniji vzpostaviti sistem, po katerem bi bila v okviru vojaških šol pridobljena 

izobrazba in usposobljenost priznana kot redna oz. ekvivalentna civilna izobrazba 

pridobljena v okviru drugih izobraţevalnih inštitucij. V ta namen bi bilo najverjetneje 

potrebno izvesti oceno primerljivih programov vojaškega in civilnega izobraţevanja 

ter po potrebi prilagoditi vojaške programe. V konkretnem primeru Šole za 

podčastnike bi morali slediti cilju, da se uspešno zaključeno šolanje na tej šoli prizna 

kot VI. stopnja strokovne izobrazbe. Italijanski model bi nam lahko sluţil kot zgled. 

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/enote/spc_ovsiu.pdf
http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=183
http://www.saffraanberg.be/nl/2013-01-29-09-17-38/algemeen
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5 TIM IN TIMSKO DELO 

 

»Tim je skupina, za katero je značilno, da njeni člani sodelujejo pri odločanju in v 

medsebojni pomoči pri opredeljevanju ciljev. Iz tega sledi, da so vsi timi skupine, toda 

vse skupine niso timi. Namen navzočnosti v delovni skupini je, da se naučimo 

skupnega (ne zgolj individualnega) opravljanja nalog, da bolje spoznamo delo, da se 

obogatimo z idejami drugih in tako postanemo pri delu uspešnejši« (Moţina, 1994, et 

al., str. 601). 

 

S timskim delom se srečujemo skoraj na vsakem koraku. Tim predstavlja skupino 

ljudi, ki se srečuje ali delajo skupaj zaradi skupnih interesov, ţelja, in potreb. Med 

njimi vlada zaupanje, člani zasedajo svoje vloge, so timsko naravnani. Problemi in 

konflikti se rešujejo v sproščenem ozračju, pretok idej in mnenj je svoboden in 

dobrodošel. Komunikacija med njimi je odprta. Ena izmed najpomembnejših 

značilnosti tima je prav gotovo skupen cilj, kateremu so vsi člani tima zavezani. Zato 

med njimi ni potrebe po tekmovalnosti. Poti do novih rešitev iščejo skupaj. 

 

Selekcijski postopek zajema vse potrebne oblike dela, ki so značilne za timsko delo. 

V selekcijski postopek se vključujejo notranji in zunanji izvajalci, strokovnjaki na 

svojem področju, ki so medsebojno izredno soodvisni in drug brez drugega delovnih 

procesov ne morejo izvesti in vrednotiti. Pri tem je nujna zavezanost k istim ciljem, 

predanost, konstruktivna naravnanost pri reševanju konfliktov in problemov v timu. 

Vsak član, ki sodeluje v selekcijskem postopku pozna svojo vlogo in s svojim 

strokovnim delom prispeva k uspešnemu selekcioniranju kandidatov. Ţeleni cilj 

selekcijskega tima je kakovosten, nadpovprečen izbor kandidatov, ki ga je tim uspel 

izluščiti na podlagi rezultatov, opazovanj in testiranj.  

 

Učinkovit vodja tima zna oblikovati uspešen tim na podlagi ustvarjalnosti posameznih 

članov. Zaradi tega prepoznavanja in priznavanja  vsak posameznik v timu močno 

podpira najmočnejšega člana tima, saj se vsi trudijo in zavzemajo, da bi kar najbolje 

pripomogli k uspešnosti tima. Temu rečemo timsko, soodvisno sodelovanje (Heller, 

2002, str. 241).  
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Tabela 5: Sestavine tima 
 

PROCES ODLOČANJA NARAVA DELA VELIKOST TIMA VLOGE VODJE 

Prednosti: 
-večje znanje 
- nove poti 
- sprejemljivost 
- skupne odločitve 
 
Pomanjkljivosti: 
- skupinsko razmišljanje 
- prevladovanje 
- spregledovanje ciljev 
- poraba časa 

Pogoji: 
- viri informacij 
- pristanek članov glede: 
- zamisli, idej 
- sprememb 
- načina dela 

Velikost tima 
- centralizacija 
- formaliziranost 
- podtimi 
 
 
Manjši timi 
- sproščenost 
- izmenjave mnenj 
- inovativnost 
 

 
- ravnanje ob soglasjih 
- ravnanje ob 
spremembah 
- ravnanje s časom 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Moţina idr., 1994, str. 628 
 

Timsko naravnano delo ima svoje faze nastajanja. V kolikor organizacija opredeli 

naloge s programom, se je potrebno odločiti, kdo ali koliko in kateri ljudje oz. 

strokovnjaki so potrebni in kompetentni za navedeno realizacijo programa. V primeru, 

da se pokaţejo potrebe po timsko naravnanem delu, moramo upoštevati pravila ali 

faze nastajanja timske skupine. Proces oblikovanja tima se začne z opredelitvijo ali 

določitvijo števila članov tima.  

 

»Za vsako nalogo obstaja optimalna velikost skupine. Ta je odvisna od sestavljenosti 

naloge in stopnje heterogenosti članov, glede na zmogljivosti, ki jih zahteva naloga. 

Optimalna velikost skupine ne presega števila treh do šestih, največ sedmih članov. 

Videti je, da se velike skupine ljudi teţko organizirajo za učinkovito delo in imajo manj 

idej. Na splošno bi lahko rekli, naj bo skupina čim manjša, vendar ne premajhna, 

njeni člani pa naj bodo strokovnjaki za reševanje problemov oziroma nalog« (Lipičnik, 

1998).  

 

Delo v timu prinaša povečan obseg znanja, večjo povezanost med sodelujočimi, 

odločitve, ki jih člani sprejemajo skupaj. Pomanjkljivost se izraţa na področju 

skupinske miselnosti, kjer se lahko nezavedno sledi skupini. Velikost tima se 

prilagaja potrebam in naravi dela ter nalog. Med velikimi timi se oblikujejo podtimi, ki 

med seboj sodelujejo. V manjših timih je večja moţnost za inovativnost in oblikovanje 

ali izpeljava določenih idej in rešitev. Velikost prinese omejitev glede povezanosti 

tima. Poglavitna vloga vodje tima se odraţa predvsem na področju reševanja 

konfliktov, nesoglasij in prepirov. Vodja usmerja dogajanje in aktivnosti pri 
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spremembah, ki se dogajajo v timu. Oblikuje delo, usmerja, skrbi za dosego časovnih 

rokov in podobno. 

 

5. 1 Razlika med delovnimi skupinami in timi 

 

Za boljše razumevanje dinamike timskega dela je potrebno ločiti pojme kot sta tim in 

skupina. Razlike med njima se kaţejo na vseh ravneh dela in vedenja udeleţenih 

posameznikov.  

 

Rozman, Kovač in Koletnik (1993) timsko delo navajajo kot izvajanje določene 

naloge s pomočjo skupine. Vendar poudarjajo, da je potrebno razlikovati timsko delo 

od skupinskega. Pri skupinskem delu naloge razdelimo na delne naloge in vsak član 

skupine samostojno rešuje svojo delno nalogo. Pri timskem delu pa vsak član 

sodeluje pri končni, skupni izdelavi naloge.  

 

Tabela 6: Razlike med skupino in timom 
 

SKUPINE TIMI 

Člani menijo, da so organizirani v skupine iz 

administrativnih razlogov. Posamezniki delajo 

neodvisno; le včasih, če imajo skupne cilje, pa v 

povezavi z drugimi.  

Člani spoznavajo medsebojno odvisnost in vedo, da so 

osebni in timski cilji najuspešneje dosegljivi z 

vzajemno pomočjo. Ne izgubljajo časa s prepiri okrog 

tega, kam spada določeno »specializirano« delo, niti 

se ne poskušajo osebno okoriščati na račun drugih. 

Ker člani niso dovolj vključeni v načrtovanje ciljev 

skupine, skušajo vso pozornost usmeriti sami vase. 

Delo jemljejo preprosto kot najeti delavci. 

Člani sprejmejo delo za svojo »last« in zdruţijo svoje 

moči, ker so zavezani cilju, ki so ga sami pomagali 

postaviti.   

Članom naloţijo, kaj morajo delati, preden jih vprašajo, 

kakšen bi bil najboljši način. Predlogov ne spodbujajo. 

Člani prispevajo k uspešnosti tima z izvirnostjo in 

znanjem, kar omogoča, da organizacije dosegajo 

boljše cilje. 

Člani ne zaupajo ciljem sodelavcev, ker ne razumejo 

njihove vloge v skupini. Izraţanje lastnega mnenja ali 

nestrinjanja se obravnava kot nezaţeleno, ker ne 

podpira, temveč kazi enotnost skupine. 

Člani delajo v vzdušju zaupanja, drug drugega 

spodbujajo, da odkrito izraţajo svoja mnenja, 

predloge, občutke ali nesoglasja. Vprašanja so 

dobrodošla.  

Člani se zelo previdno izraţajo, tako da je resnično 

razumevanja v skupini nemogoče. Lahko se pojavi 

namišljeno igranje vlog, postavljajo se pasti v 

komuniciranju, v katere se lahko ujamejo vsi, ki niso 

dovolj previdni. 

Člani si prizadevajo za odprto in pošteno komunikacijo. 

Trudijo se, da bi razumeli stališče vsakega med njimi. 

Ne igrajo namišljenih vlog. 
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Člani so za delo lahko dobro usposobljeni, vendar jih 

vodja ali drugi sodelavci ovirajo tako, da ne morejo 

uporabiti znanja. 

Člani se med seboj spodbujajo, da svojo 

usposobljenost še bolj razvijajo in da uporabljajo pri 

delu, kar so se naučili. 

Člani prehajajo v konfliktne situacije, ki jih ne znajo 

rešiti. Njihov vodja ponavadi odlaga s posredovanjem, 

dokler ne nastane ţe resna škoda. 

Člani priznavajo konflikt za normalen pojav v 

medčloveških odnosih. V takšnih primerih vidijo 

priloţnost za nove rešitve in kreativnost. Trudijo se, da 

bi konflikte razreševali hitro in konstruktivno. 

Člani lahko sodelujejo, ali pa tudi ne, pri odločitvah, 

pomembnih za skupino. Skladnost z mnenjem vodje je 

pogosto pomembnejša, kakor uspešni delovni doseţki 

skupine. 

Člani sodelujejo pri odločitvah, pomembnih za tim. 

Razumejo, da mora vodja včasih sam sprejemati 

končne odločitve, kadar je treba hitro ukrepati. Cilj je 

vedno uspešnost tima in ne zgolj skladnost z mnenjem 

vodje. 

Vir: Moţina idr., 1994, str. 623-624 

 

Skupinsko delo je primerno za opravljanje nalog, kjer povezanost in soodvisnost niso 

lastnosti, ki jih potrebujemo pri izpolnitvi nalog. V kolikor je potrebno delo razdeliti 

med zaposlene in le ti lahko faze dela opravijo samostojno, ni potrebe po vmesnih 

rešitvah, spremembah, je skupinsko delo optimalna izbira. Timsko delo je predvsem 

povezanost in sinergija članov delovnega tima, saj so naloge tesno prepletene in 

soodvisne, zatorej je edina logična posledica timsko naravnana skupina.  

 

5. 2 Razlika med uspešnimi in neuspešnimi timi 

 

»Uspešni ali supersumativni timi so tisti, katerih doseţki presegajo seštevek znanja in 

strokovnost posameznih članov. To so ustvarjalni timi. Sodelavci takih timov delajo 

skupaj bolje in uspešneje. V timu se dvigajo nad raven svojih posamičnih znanj, 

sposobnosti in strokovnosti. Skupaj prihajajo do novih, drugačnih, boljših in 

uspešnejših rešitev. Njihova matematična formula bi bila: 1+1+1=več kot 3». (Brajša, 

1996, str. 105).  

Tabela 7: Razlike med dobrimi in slabimi timi 
 

 »DOBRI TIMI« »SLABI TIMI« 

 

 

 

Razpoloţenje v 

skupini 

V dobrih delovnih dimih ni opaziti posebne 

razposajenosti, ki bi ovirala delo. Poteze 

posameznih članov so umirjene in 

premišljene. Vsaka beseda je povezana z 

vsebino naloge. 

Razpoloţenje v slabem delovnem timu je 

razposajeno, včasih zelo veselo, včasih 

zelo moreče. Razprave se večinoma 

osredinjajo na natančnost danih navodil, in 

ne na reševanje naloge. Čuti se, da so 

udeleţenci prej obdelovali drug drugega kot 
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pa problem. 

 

Način 

komuniciranja 

Udeleţenci govorijo redko, a ko govorijo, 

je vsaka beseda smiselno povezana z 

reševanjem problema. 

Udeleţenci govorijo o vsem, kar jim pade 

na pamet. Delo pri problemu jemljejo kot 

priloţnost za vsakdanje pogovore. 

Hitrost reševanja 

naloge 

Dober delovni tim  nalogo, za katero je 

bilo predvideno npr. 45 minut dela, reši 

deset do petnajst minut prej. 

Slabi delovni timi v nasprotju z dobrimi timi 

z nalogo zamujajo. Pogosto se pritoţujejo 

na pomanjkanje čas. 

 

 

 

 

Kakovost rešitve 

naloge 

Nalogo dober delovni tim reši v skladu z 

njeno teţavnostjo in razpoloţljivim časom. 

Rešitve, do katerih se dokoplje dober 

delovni tim, so večinoma sprejemljive in 

uporabne. Zmeraj je namreč jasno, da je 

rešitev timsko delo. 

Rešitve so pogosto zelo domiselne, vendar 

nikoli ni mogoče ugotoviti, ali je to rešitev 

posameznika ali skupine. Rešitve so včasih 

le polovično izdelane in skoraj vsi iz 

delovnega tima se strinjajo, da bi bilo dobro 

zadevo še enkrat premisliti. Če za 

razmislek dobijo ustrezen čas, rešitve 

navadno ne izboljšajo, temveč problem 

poglobijo. 

 

 

 

Način predstavitve 

rešitev 

Predstavitev v dobrih delovnih timih 

zmeraj spremlja dokaj  domiselno gradivo, 

ki poslušalcu dobro predstavi idejo. 

Rešitev, če jih je več, zmeraj predstavi 

drug član delovnega tima, drugi pa mu pri 

tem pomagajo in podpirajo vsako njegovo 

trditev. Tudi v tem primeru nastopajo kot 

tim. 

Predstavitev delovni tim zmeraj obesi eni in 

isti osebi, ki svoj govor največkrat začne: 

»Naša skupina je prišla do naslednje 

rešitve, vendar se jaz z njo ne strinjam…« 

Drugi člani tima prekinjajo kolega pri 

predstavitvi in večkrat skušajo s šalami in 

drugimi podobnimi pripomočki prepričati 

občinstvo, da so oni to vzeli za šalo.  

Sprejem dobljenih 

navodil za delo 

Navodila za delo so vsem kristalno jasna 

in nikoli ne zahtevajo dodatnih pojasnil. 

Od začetka do kraja je dobremu 

delovnemu timu jasno, kaj se od njega 

pričakuje. 

Vsak trenutek slab delovni tim pričakuje 

dodatna pojasnila v zvezi s tem, kaj je treba 

storiti. Iz vprašanj je mogoče razbrati, da 

kar tekmujejo, kdo je navodila bolje 

razumel. Zato niso redke izjave: »Ali ne, da 

imam prav? Vidiš, da ni tako, kot misliš?« 

 

Vir: Lipičnik, 1998, str. 328-329 

 

Brajša (1996) poudarja, da je povsem napačno mnenje, da je vsak tim dober oz. 

uspešen tim. Slabosti, ki timu zmanjšujejo učinkovitost in produktivnost, se lahko 

kaţejo na vsakem nivoju dela ali vedenja članov. Za organizacijo je ekonomsko 

opravičljiv samo supersumativni tim. Neuspešen ali subsumativni tim namreč dela 

slabše, kot če bi posamezni člani tima opravljali naloge sam. Povprečni ali sumativni 

timi ne opravičujejo timskega dela, da so njihovi doseţki povprečni in ne izstopajo 

sami po sebi zaradi timskega dela. Torej v takem timu ni dodane vrednosti zaradi 

formalno sestavljene skupine.  
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5. 3 Vloga in pomen posameznika v timu 

 

Ljudje z enakimi posebnostmi, spektri ali nivoji znanja, podobnimi osebnostnimi 

lastnostmi v timu ne bodo napredovali. Znano je, da je tim sestavljen in različnih 

profilov članov, od katerih vsak izstopa na svojem področju. Vendar morajo imeti 

nekaj skupnih značilnosti. To so predvsem pripravljenost za skupno delo, odprta  in 

pristna komunikacija, neprikrito in iskreno vedenje in predvsem ţelja, da delajo v 

timu, da se v njem izpopolnjujejo, dopolnjujejo svoje znanje in ga hkrati prenašajo na 

druge. 

 

A. Polak (1999) priporoča, naj prevzemanje in delitev vlog v timu temelji na 

posameznikovi samoanalizi močnih in šibkih področjih pedagoškega dela. Močna 

področja posameznika namreč nakazujejo moţnosti za prevzemanje aktivnejše 

vloge, šibka področja pa za izraţanje močnih področij drugih članov tima. 

Uravnoteţenost med močnimi in šibkimi področji vseh članov tima prispeva k 

občutkom čustvene sprejetosti. 

 

Pri dodelitvi vlog v timu je včasih potrebno nekaj časa, da se vloge porazdelijo oz. jih 

člani tima poosebijo. Glede na to, da se vloge med seboj prepletajo, ni vedno ţe 

vnaprej jasno in določeno, kakšno vlogo bo posameznik v timu zavzel. Da bi olajšali 

odločitev ali da bi posamezniki v timu laţje prepoznali svojo vlogo, si lahko 

pomagamo z vprašalnikom, ki se nanaša na dinamiko dela v timu. Časovno 

učinkovita metoda za oblikovanje preprostega vprašalnika je seznam trditev, ki jih 

vsak član tima označi. Na podlagi tega prepoznamo koliko časa, truda, energije je 

član tima pripravljen vloţiti pri medsebojnem sodelovanju (Hawkins, 1999, str. 30). 

 

Ivanko (2002) trdi, da najbolje dela tisti tim, v katerem so vloge najbolje sestavljene in 

med seboj uravnoteţene. Opozarja, da je med člani tima lahko prisotnih devet 

različnih vlog, vendar naj bi bila le v idealnem primeru v njem zastopana vsaka od teh 

devetih vlog. V manjših timih tako lahko en član tima zastopa tudi več vlog hkrati.  
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Slika 6: Vloge v timu 
 

 

Vir: Ivanko, 2002, str. 206-212 

 

Snovalci (prav tam) v timu zasedajo vlogo, ki poudarja inovativnost in ustvarjalnost. 

Navdušeni so nad spremembami in novimi idejami. Sposobno so »gledati in videti« 

izven okvirjev. Po naravi najraje delajo sami oziroma malo odmaknjeno od tima, kjer 

razvijajo nove ideje, so bolj zaprti vase, torej introventirane narave. Njihova funkcija v 

timu se izraţa predvsem pri sprejemanju ali snovanju novih predlogov, idej in mnenj. 

Njihova prednost je njihova pronicljivost, nadarjenost, domiselnost in inovativnost. 

 

Iskalci virov (prav tam) so nasprotje snovalcev, saj so za razliko od njih 

ekstrovertirani, bolj odprti do drugih ljudi in druţabni. Njihova prednost se kaţe na  

pogajalskem področju, navezovanju stikov in iskanju novih priloţnosti. Čeprav nimajo 

veliko svojih zamisli, hitro prepoznajo dobro zamisel nekoga drugega, jo opredelijo in 

razvijejo na višjo raven. Po naravi so zanesenjaški. Vendar jih to navdušenje lahko 

tudi večkrat zanese. Pri svojem delu potrebujejo več motivacije. Posedujejo veliko 

uporabnih informacij, znajo poiskati določen profil kadra, ki ga pri svojem delu npr. 

potrebujejo in točno vedo, kaj bodo z njim pridobili. 

TIMSKE VLOGE 

snovalec 

iskalec virov 

koordinator 

tvorec 

opazovalec 

izvajalec 

dovrševalec 

timski delavec 

strokovnjak 
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 Koordinatorji (prav tam) v timu so predvsem dobri organizatorji. Njihovo delo in 

vedenje je učinkovito. Po naravi so samozavestni, pogosto druge člane tima pri 

njihovem delu usmerjajo. V timu uţivajo spoštovanje in ugled. Člane tima povezujejo 

in jim ne pustijo, da bi zašli predaleč od zastavljene naloge oziroma cilja. Učinkovito 

znajo izrabiti svoj čas in čas posameznikov v timu.  

 

Opazovalci (prav tam) v timu igrajo vlogo ocenjevalca. Take osebe so umirjene, 

zmoţne so se je malo odmakniti od dogajanja, da laţje presodijo in prepoznajo 

slabosti ali predvidijo probleme. V svojih trditvah so preudarni in temeljiti. Njihova 

vloga zajema analizo problemov, postopkov in procesov. Potrebno je poudariti še 

eno njihovo lastnost, ki jo nujno potrebuje vsak učinkovit in nadpovprečen tim in to je 

kritičnost. Vendar ta njihova kritičnost  temelji na utemeljenih trditvah oziroma 

predpostavkah. Rezultat njihovega opazovanja je upoštevan v ključnih timskih 

odločitvah. 

 

Izvajalci (prav tam) v timu so dobro organizirani in izredno samo disciplinirani. Pri 

delu so učinkoviti in sistematični. Njihova vloga se odraţa v njihovi stalni učinkovitosti 

in zanesljivosti. Pri procesih dela v timu niso ozko usmerjeni, torej so popolno 

nasprotje opazovalcev. Pri svojem delu ne potrebujejo dodatne motivacije. Poudarek 

dajejo praksi in ne toliko teoriji.  

 

Dovrševalci (prav tam) v timu imajo velik smisel za podrobnosti in malenkosti. Pri 

svojem delu ne trpijo malomarnosti, delo mora biti narejeno do popolnosti, napake so 

nedopustne oziroma jih je potrebno na vsak način popraviti in dodelati. Naloga po 

njihovem mnenju v nasprotju z drugimi člani tima mnogokrat še zdaleč ni končana. 

Velik poudarek dajejo časovnim okvirjem in rokom. Pri svojem in tujem delu imajo 

izredno visoke zahteve in norme. Njihova obljuba ali beseda ima teţo. Po naravi so 

ves čas zaskrbljeni, teţko se sprostijo in doseţejo ugodje zadovoljstva.  

 

Timski delavec (prav tam) odraţa njegovo osebnost, saj so resnično timsko 

naravnane osebnosti. Pri drugih so priljubljeni, vedno se tudi ozirajo na ostale. Znajo 

se prilagoditi in pripraviti situacijo v delovnem okolju do te mere, kjer se vsi počutijo 

dobro in prijetno. Torej lahko trdimo, da v timu skrbijo za harmonijo in razumevanje. 
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Njegova naloga v timu je preprečevanje medsebojnih sporov in umirjanje zaostrenih 

vedenj. Njihova diplomatska narava tako osebo mnogokrat pripelje na vodilne 

poloţaje, saj se znajo pribliţati ljudem in so dobri govorci. Drugi v njih ne vidijo 

nevarnosti, saj se tako rekoč ne odlikujejo posebej na nobenem področju. V timu pa 

timski delavci skrbijo med drugim tudi za pripadnost in lojalnost članov. V timu je 

timski delavec neke vrste »lepilo«, ki drţi tim skupaj, tim  neguje in skrbi za njegovo 

sinergijo. Dobro počutje drugih postavlja pred svoje ugodje. 

 

Strokovnjaki (prav tam) v timu se odlikujejo po svojem specifičnem znanju in 

strokovnosti na področju, ki ga zastopajo. So bolj ozko usmerjeni in izredno predani 

svojemu delu, ki je ozko usmerjeno na njihovo področje. S svojim delom se enačijo, z 

ljudmi, torej sodelavci se ne ukvarjajo dosti. Na svojem področju se samo iniciativno 

tudi ves čas izpopolnjujejo. Njihova vrednost se meri z njihovo strokovnostjo. 

 

Ivanko (2002) opredeljuje strokovnjaka v timu z njegovim dragocenim znanjem in 

tehničnih sposobnostih. Funkcijo oz. vlogo v timu navaja kot nenadomestljivo, ker 

ima tako dragoceno znanje, na katerem temeljijo izdelki ali storitve celotne 

organizacije. Avtor nadaljuje, da so strokovnjaki cenjeni tudi zato, ker vedo o stvareh 

več kot drugi in se lahko odločajo na osnovi kompleksnih izkušenj.   

 

Vsak posameznik ni primeren za vsako delo oz. vlogo, ki jo zaseda v neki skupini. 

Očiten takšen primer, ko osebnost ni pravšnja, je oseba, ki je zaprta, dela pa v okolju 

z ljudmi. Torej je izrednega pomena, da osebnost posameznika ustreza zahtevam po 

skupinskem delu. Senzibilnost vodje tima pomaga prepoznati skupinsko ali 

individualistično naravnanost morebitnega člana tima. (Morris, 2001, str. 28). 

 

5. 4 Timsko delo kot dejavnik uspešnosti izvedbe programa 

selekcije 

 

Timska oblika dela se pojavlja na vseh področjih izvajanja Programa (2004). 

Uspešno se transformira tudi v izobraţevalno pedagoškem procesu izvedbe 

selekcijskega postopka za potrebe vojaškega usposabljanja. Raznolikost sklopov v 

programu zahteva timsko usmerjeno sodelovanje vseh strokovnjakov z različnih 
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področij, ki v njem sodelujejo. Ta področja se navezujejo oziroma pokrivajo 

pedagoško, zdravstveno, psihološko, športno in vojaško vsebino.  

 

Program (2004) od osebja, ki ga izvaja, nujno zahteva medsebojno odvisnost, 

naravnanost k skupnim ciljem, kar zajema tudi postavljanje ciljev, ki jih člani osebja 

pomagajo določiti in dosegati. Za uspešno izvedbo postopka je nujno zagotavljati 

prost pretok idej, mnenj in predlogov. Tim za izvedbo selekcije zajema več vrst 

strokovnjakov, ki medsebojna stališča razumejo in spoštujejo. Konflikt v omenjenem 

timu mora biti sredstvo in priloţnost za odpravljanje nesoglasij, nerazumevanja in za 

iskanje novih, boljših poti.  

 

ŠPČ v fazi predpriprav na izvedbo selekcijskega postopka izbere strokovno osebje, ki 

bo izvajalo selekcijski postopek in postavi formalnega vodjo. Člani oblikovanega tima 

skupaj z vodjo določijo postopke, načine in cilje, ki so skladni z zahtevami programa. 

Po končanih in zaključenih pripravnih postopkih vsi člani tima uskladijo svoja stališča, 

kar je pogoj za začetek izvedbe programa selekcije. Določijo se delovne točke, na 

katerih kandidat prehaja iz enega strokovnega področja na drugega. Pri tem se člani 

tima uskladijo. Rezultate in opaţanja, ki so pomembna pri ocenjevanju kandidata 

vpisujejo na individualni ocenjevalni list, ki ga posredujejo na področje drugega člana 

tima, da na podlagi tega lahko nadaljuje kvalitetno, objektivno in neprekinjeno 

izvajanje selekcijskega postopka. Pri tem sta zelo pomembni komunikacija in 

strokovnost. 

 

V procesu izvedbe Programa (2004) poznavanje dela rehabilitacijskega pedagoga 

omogoča timu hitrejše prepoznavanje in vrednotenje dejavnikov (npr. socio-

psihološki dejavniki). Njegova vloga v timu se navezuje na predloge, s katerimi 

zagotavljamo učinkovito in objektivno preverjanje kandidata. Kompetentno znanje 

članov tima omogoča uvajanje potrebnih sprememb ali rešitev.  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

6 RAZISKAVA 

 

V empiričnem delu smo pripravili raziskavo na podlagi dveh ločenih anketnih 

vprašalnikov, s katerimi smo postavljene hipoteze na začetku diplomskega dela 

potrdili oziroma zavrgli. Prvi anketni vprašalnik je namenjen sodelujočim kandidatom 

v selekcijskem postopku. Drugi anketni vprašalnik pa je oblikovan za izvajalce 

programa selekcije. V zaključku dela so podani predlogi za izboljšave in uporabo 

drugačnih metod in načinov, ki bi pripomogli k uspešnejšemu izboru  kandidatov in 

kandidatk za vstop na vojaško izobraţevanje in usposabljanje. 

 

Postavili smo dva ločena sklopa hipotez in sicer se prvi sklop hipotez (od H 1 do H 7) 

naslanja na kandidate, drug sklop (H 8 in H 9) pa je namenjen izobraţevalnemu 

osebju, ki izvaja selekcijski postopek. 

 

6. 1 Opredelitev problema in ciljev  

 

- Ugotoviti, v kolikšni meri se uresničijo pričakovanja, ki jih imajo kandidati pred 

začetkom šolanja v Šoli za podčastnike.  

- Raziskati mnenje kandidatk in kandidatov selekcijskega postopka in njihovo 

zadovoljstvo z doseţenim rezultatom. 

- Raziskati mnenje izvajalcev selekcijskega postopka o njihovi vlogi v pripravi, 

izvedbi in evalvaciji selekcijskega programa.  

- Raziskati mnenje izvajalcev selekcijskega postopka o pomenu timskega dela kot 

dejavniku uspeha izvedbe selekcijskega postopka za vstop kandidatov na Šolo za 

podčastnike. 

 

6. 2 Hipoteze: 

 

- H 1: Doseţeni rezultat na selekcijskem postopku vplivajo na uspešnost kandidata 

na izobraţevanju in usposabljanju v Šoli za podčastnike. 
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- H 2: Kandidati, ki so zaposleni v Slovenski vojski dalj časa so na selekcijskem 

postopku uspešnejši. 

- H 3: Kandidati z višjo stopnjo izobrazbe (z VI. in več) so na selekcijskem postopku 

uspešnejši od kandidatov z niţjo stopnjo izobrazbe (z V. in manj). 

- H 4:  Moški so na selekcijskem postopku uspešnejši kot ţenske. 

- H 5: Kandidati, ki so se dalj časa pripravljali na selekcijski postopek so z 

doseţenim rezultatom bolj zadovoljni. 

- H 6: Starejši kandidati (nad 25 let) so bolj zadovoljni na selekcijskem postopku kot 

mlajši kandidati (pod 25 let). 

- H 7: Starejši kandidati (nad 25 let) so bolj uspešni na selekcijskem postopku kot 

mlajši kandidati (pod 25 let). 

- H 8: Učinkovito timsko delo je po mnenju izvajalcev pogoj za uspešno izvedbo 

selekcijskega postopka. 

- H 9: Zaznavanje uspešnosti selekcijskega postopka večja zadovol jstvo izvajalcev 

z lastnim delom. 

 

6. 3 Raziskovalna metoda 

 

Obe anketi sta bili izvedeni na ŠPČ in sicer so eno izpolnili »diplomanti«  šole, ki so 

seveda tudi sami uspešno opravili selekcijski postopek. Drugo anketo pa je izpolnilo 

izobraţevalno osebje, zadolţeno za izvedbo programa selekcije. Raziskava je 

potekala na ŠPČ v Postojni, in sicer v šolskem letu 2008/2009, gre za 24. generacijo 

kandidatov ŠPČ. 

 

Pri nastajanju diplomskega dela smo uporabili naslednje metode dela, ki so nam 

omogočile primernost vsebine in oblike in sicer: 

- analitična metoda je pripomogla k razčlenjevanju posameznih delov celote po 

smiselnem vzorcu, torej poglavjih, ki so se nadgrajevala; 

- s sintetično metodo smo razčlenjene dele zdruţili v skladno vsebino, ki tvori 

celotno strukturo diplomskega dela; 

- primerjavo posameznih ugotovitev nam je omogočila komparativna metoda; 

- z metodo deskripcije smo opisovali in predstavljali posamezne pojme in termine; 
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- metodo kompilacije smo uporabili pri navajanju tujih avtorjev, njihovih del (citati, 

navedbe, povzemanje); 

- statistična metoda je sluţila namenu v praktičnem delu diplomskega dela; 

- v empirični raziskavi je deskriptivna raziskava kavzalno-neeksperimentalne 

narave, izvedena v obliki študije prereza z enim samim merjenjem.   

 

6. 4 Vzorec 
 

S testiranjem smo zajeli skupino kandidatov obeh spolov starih od 22 do 35 let, ki so 

sodelovali na selekcijskem postopku za vstop kandidatov v 24. generacijo ŠPČ v 

šolskem letu 2008/2009. Pri vzorcu merjenja smo v osnovi ţeleli zajeti 46 kandidatov, 

ki so uspešno opravili selekcijski postopek. Drug vzorec je vseboval 13 zaposlenih 

oseb obeh spolov, starih od 22 do 50 let, ki izvajajo SP. 

 

6. 4. 1 Vzorec-kandidati 

 

 
Graf 1: Spol anketirancev 

Vir: anketa 

 

Med anketiranimi kandidati je bilo 36 (94,70%) moških in 2 ţenski (5,30%). 
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0,00%
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Nizi1 10,50% 21,10% 68,40% 0,00%

Starost anketirancev

 
Graf 2: Starost anketirancev 

Vir: anketa 

4 (10,50%) anketiranci so stari manj do 22 let, 8 (10,50%) anketirancev je starih med 

23 in 25 let, 26 (68,40%) anketirancev je starih med 26 in 28 let. Iz anketirane 

skupine ni nihče, ki bi bil starejši od 29 let. 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

manj kot 3 let

od 3 do 5 let

več kot 5 let

31,60%

68,40%

0,00%

manj kot 3 let od 3 do 5 let več kot 5 let

Nizi1 31,60% 68,40% 0,00%

Doba zaposlitve v SV

 
Graf 3: Doba zaposlitve v SV 

Vir: anketa 

12 (31,60%) kandidatov, ki so sodelovali v anketiranju, je zaposlenih v SV manj kot 3 

leta, 26 (68,40%) kandidatov od 3 do 5 let. Dobljen rezultat potrjuje časovni koncept 

in ponazarja usmerjenost  organizacije, da se na izobraţevanje napoti tiste 

kandidate, ki izpolnjujejo pogoje določene s Programom in so v določenem obdobju 

zaposlitve (od 3 do 5 let) pokazali največji potencial.  
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Graf 4: Status kandidatov pred vstopom v SV 

Vir: anketa 

Pred zaposlitvijo v SV je bilo 5 (13,20%) kandidatov brezposelnih, 25 (65,80%) 

kandidatov je bilo zaposlenih in 8 (21,10%) izmed anketiranih oseb so imeli status 

študenta ali dijaka.  

 
 

Graf 5: Izobrazba anketirancev 

Vir: anketa 

Vseh 38 (100%) sodelujočih v anketiranju ima V. stopnjo izobrazbe. Dobljen rezultat 

je pričakovan, saj je s programom selekcije določeno, da imajo vsi kandidati ustrezno 

stopnjo izobrazbe. Z vidika objektivnosti, enotnosti in posledično uspešnosti 
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delovanja izobraţevalne inštitucije je pomembno, da izobraţevalna inštitucija ne 

dovoljuje odstopanj v zahtevani stopnji izobrazbe. 

 

6. 4. 2 Vzorec izvajalci SP 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

moški spol

ženski spol

84,62%

15,38%

moški spol ženski spol

Nizi1 84,62% 15,38%

Spol izvajalcev SP

 

Graf 6: Spol izvajalcev SP 

Vir: anketa 

 

V drugem sklopu anketnega vprašalnika, ki je bi namenjen osebju, ki izvajajo 

program selekcije smo anketirali 11 (84,62%) moških in 2 (15,38%) ţenski. 
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Starost izvajalcev SP

 

Graf 7: Starost izvajalcev SP 

Vir: anketa 

Med izvajalci programa selekcije ni bila nobena oseba stara manj kot 23 let, 1 (7,69 

%) oseba je bila stara med 23 in 25 let, 1(7,69%) oseba je bila stara od 25 do 28 let 

in 11 (84,62%) oseb je imelo več kot 28 let. 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

V. stopnja

VI. stonja

VII. stopnja ali več

23,08%
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Nizi1 23,08% 23,08% 53,84%

Stopnja izobrazbe izvajalcev SP

 

Graf 8: Stopnja izobrazbe izvajalcev SP 

Vir: anketa 

Med anketiranimi izvajalci programa selekcije imajo 3 (23,08%) osebe V. stopnjo 

izobrazbe, 3 (23,08%) osebe VI. stopnjo in 7 (53,84%) oseb ima priznano formalne 

izobrazbe VII. stopnje ali več. 
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6. 5 Uporabljeni merski instrumenti 
 

Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja je bila kot instrument 

raziskovanja uporabljena anketa. Izdelana sta bila dva anketna vprašalnika (anketa 1 

in anketa 2).  

 

Prvi anketni vprašalnik (anketa1) je bil namenjen udeleţencem izobraţevanja na 

ŠPČ in je imel 12 vprašanj (11 vprašanj zaprtega in 1 vprašanje odprtega tipa 

(vprašanje št. 9). Drugi anketni vprašalnik (anketa2) pa je bil namenjen izvajalcem 

programa selekcije (vprašalnik s 6 vprašanji zaprtega in enim vprašanjem odprtega 

tipa).  

 

6. 6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke za potrebe raziskave smo pridobili s pomočjo dveh ločenih anketnih 

vprašalnikov in Evidenc VIU. Prvo anketiranje smo izvedli s pomočjo diplomantov ob 

zaključku šolanja. Drugo anketiranje je bilo izvedeno z izvajalci SP. Oboje anketiranje 

je potekalo v šolskem letu 2008/2009. Na podlagi pridobljenih podatkov iz anketnih 

vprašalnikov in evidenc VIU, smo rezultate obdelali in jih predstavili v grafični in 

tabelarni obliki.  

 

6. 7 Obdelava podatkov 

 
Podatki iz vprašalnikov so bili statistično obdelani, izračunani so bili naslednji 

statistični parametri: povprečne vrednosti (aritmetične sredine), standardni odkloni, 

standardne napake, razlike pa so bile preverjene s t–preizkusom, Hi-kvadrat 

preizkusom. Podatki so bili obdelani v statističnem programskem paketu SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) in v Microsoft office Exel- u. 

 

6.8 Rezultati in interpretacija 

 

Naslednji rezultati se navezujejo na dejavnike uspešnosti v selekcijskem postopku. Z 

vprašanji smo ţeleli ugotoviti, kakšna pričakovanja so imeli kandidati pred vstopom v 
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Program (2004), koliko časa so namenili pripravam, v kolikšni meri so bila njihova 

pričakovanja doseţena in kakšno je bilo njihovo zadovoljstvo z doseţenimi rezultati. 

 

6. 8. 1 Dejavniki uspešnosti v SP 

78,90%

21,10%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

prvič

drugič

Udeležba na selekcijskem postopku

Niz1 78,90% 21,10%

prvič drugič

 
Graf 9: Udeleţba na selekcijskem postopku 

Vir: anketa 

 

Program (2004) določa, da se kandidat  lahko ponovno vključi v selekcijski postopek 

v kolikor je bil prvič neuspešen. Normativi in pogoji se v tem primeru ne spreminjajo. 

Selekcijski postopek se tudi v drugo opravi v celoti. 30 (78,90%) kandidatov se je 

selekcijskega postopka za sprejem na ŠPČ udeleţilo prvič, 8 (21,10%) kandidatov 

drugič. Ugotovimo, da petina kandidatov postopek opravlja drugič. 
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Graf 10: Seznanitev kandidata s selekcijskem postopkom 

Vir: anketa 

V anketnem vprašalniku smo kandidate povprašali, kdo jih je seznanil s programom 

selekcije. Zanimal nas je pretok informacij v organizaciji. Odgovorili so sledeče: 18 

(47,40%) kandidatov nadrejeni v enoti, 6 (15,80%) oseb ni bilo seznanjenih s 

programom in 14 (36,80%) kandidatov so s programom seznanili sodelavci. Iz tega 

lahko sklepamo, v kolikšni meri je kandidat dobil informacije s strani nadrejenih ali 

sodelavcev, oz. v koliko primerih kandidat z navedenim sploh ni bil seznanjen. 

Zaključimo, da nadrejeni ne prenašajo informacije na svoje podrejene v zadostni 

meri.  
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Graf 11: Čas priprave na selekcijski postopek 

Vir: anketa 
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Ne glede na način, vrsto in obseg nekega postopka, se je smiselno in priporočljivo 

nanj pripraviti. 2 (5,30%) kandidata sta se pripravljala na SP 1 mesec, 3 (7,90%) 

kandidati 2 meseca, 33 (86,80%) kandidatov se na SP ni posebej pripravljala. 

Rezultat izkazuje smiselno nadgradnjo prejšnjega vprašanja. Sklepamo, da se 

kandidati niso posebej pripravljali na selekcijski postopek, ker/ali niso bili v zadostni 

meri obveščeni ali pa so bili mnenja, da je njihova pripravljenost zadostna za 

uspešno opravljanje selekcijskega postopka. 
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Graf 12: Najteţji del selekcijskega postopka 

Vir: anketa 

Selekcijski postopek določa visoke normative s področja vzdrţljivosti, intelektualne 

sposobnosti, dela pod večjimi telesnimi obremenitvami, koncentracije pri umskem 

delu in ocene vodstvenih sposobnosti kandidatov. Anketirani kandidati, ki so 

sodelovali v selekcijskem postopku za sprejem na Šolo za podčastnike, so opredelili 

najteţje dele na naslednji način: 24 (63,12%) kandidatom preverjanje v selekcijskem 

postopku ni predstavljalo nobenih teţav. 5 (13,20%) kandidatov je kot najteţji del v 

postopku označilo orientacijski pohod in 5 (13,20%) oseb psihološki del preverjanja. 

2 (5,30%) kandidatoma se je zdel najteţji praktični del, 1 (2,60%) kandidat je kot 

najteţji del selekcijskega postopka označil razdaljo poti in 1 (2,60%) kandidat 
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pomanjkanje spanca. Čeprav rezultati nakazujejo, da se kandidati niso posebej 

pripravljali, niso imeli večjih teţav pri preverjanju v selekcijskem postopku. 
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Graf 13: Zadovoljstvo kandidatov z doseţenim rezultatom na SP 

Vir: anketa 

 

Selekcijski postopek je s svojimi merskimi inštrumenti pokazatelj potrebne oz. 

zahtevane usposobljenosti. 21 (55,30%) anketirancev je bilo popolnoma zadovoljnih 

z doseţenim rezultatom in končno uvrstitvijo na SP, 15 (39,5 %) kandidatov se je 

odločilo za odgovor deloma in le 2 (5,30%) kandidata z rezultatom nista bila 

zadovoljna. Predvidevamo, da so slednjima dvema rezultatoma  prevelika 

pričakovanja, ne seznanjenost in nepripravljenosti kandidatov na zahtevnost 

selekcijskega postopka.  
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Graf 14: Vpliv rezultata na SP na končni uspeh po 1. fazi šolanja 

Vir: anketa 

Doseţen rezultat na selekcijskem postopku je vplival na končni uspeh po 1. fazi 

šolanja pri 7(18,40%) kandidatih, pri ostalih 31 (81,60%) kandidatih pa ne. Iz tega 

rezultata lahko sklepamo, da doseţen rezultat v selekcijskem postopku bistveno ne 

vpliva na končni uspeh po 1. fazi šolanja. Uspešno zaključen selekcijski postopek 

zagotavlja primeren kader za šolanje in predstavlja osnovo za uspešno vključitev v 

program šolanja na ŠPČ. 

 
 

Graf 15: Uresničena pričakovanja kandidatov pred začetkom šolanja v ŠP 

Vir: anketa 
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Pred vstopom v izobraţevalni proces se pri kandidatih pojavljajo določena 

pričakovanja, ki so odvisna od  njihove motiviranosti in njihovih predstav o lastni 

zmoţnostih. 8 (21,10%) kandidatom so se pričakovanja, ki so jih imeli pred začetkom 

šolanja v ŠPČ, uresničila. 21 (55,30%) kandidatom so se pričakovanja uresničila 

deloma in 9 (23,70%) kandidatom sploh ne.  

 

6. 9 Analiza ankete izvajalcev SP o zadovoljstvu z izvedbo programa 

 

V drugem vzorcu so se odgovori navezovali na zadovoljstvo izvajalcev SP z izvedbo 

programa selekcije. Anketirani izvajalci SP so na vprašanja v anketnem vprašalniku 

odgovarjali z odgovori: 1-nikakor se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-se niti ne 

strinjam, niti strinjam, 4-se strinjam, 5-se popolnoma strinjam. Raziskovali smo 

elemente dela pri timskem delu v selekcijskem postopku. V Tabeli 8 prikazujemo 

srednje vrednosti in standardne odklone, ki prikazujejo odstopanje od povprečja. 

Tabela 8: Presoja pomembnosti trditev v sklopu programa 
Zap. št. 

trditev po 
vprašalniku 

Trditev 
1-nikakor se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-
se niti ne strinjam, niti strinjam, 4-se strinjam, 
5-se popolnoma strinjam 

Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

2. Primerna organizacija je prispevala k 
uspešnosti izvedbe selekcije. 

 
4,54 

 
0,498 

8. Dobra komunikacija v skupini je prispevala 
delovnemu vzdušju v skupini. 

 
4,46 

0,634 
 

7. Dobro timsko delo je prispevalo k uspešni 
izvedbi selekcije. 

 
4,38 

 
0,738 

4. Konkretna navodila za delo na delovnih 
točkah so pripomogli k uspešnosti 
kandidatov na izvedbi selekcije. 

 
4,38 

 
0,738 

3. Organizacija izvedbe selekcije mi omogoča 
usklajevanje med delovnimi obveznostmi in 
zahtevami selekcije. 

 
4,31 

 
0,821 

12. Zaznavanje uspešnosti izvedbe selekcije 
veča zadovoljstvo izvajalcev z lastnim delom. 

 
4,15 

 
0,836 

1. Primerna časovna razporeditev je prispevala 
k uspešnosti izvedbe selekcije. 

 
4,15 

 
0,769 

11. Materialni pogoji so ustrezni za uspešno 
izvedbo selekcije. 

 
4,08 

 
0,474 

10. Delovni pogoji so ustrezni za uspešno 
izvedbo selekcije. 

 
4,08 

 
0,615 

6. Kandidati dojemajo konkretna navodila na 
delovni točki kot prispevek izvajalcev 
selekcije k njihovi večji uspešnosti. 

 
4,08 

 
0,828 

5. Kandidati so vloţili veliko truda za dosego 
dobrega rezultata na selekciji. 

 
3,54 

 
0,929 

9. Obstoječe razlike in metode dela so 
ustrezne. 

3,31 0,821 
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13. Z izkazanim znanjem kandidatov na selekciji 
sem zadovoljen. 

 
3,23 

 
0,576 

14. Kot izvajalec redno sodelujem pri evalvaciji 
programa. 

 
3,15 

 
1,167 

15. Zadovoljen sem z izvedbo in doseţenimi 
rezultati na selekcijskem programu. 

 
3,00 

 
3,162 

 

Vir: anketa 

Pri presoji pomembnosti podanih trditev so izvajalci dodelili najvišjo povprečno 

stopnjo strinjanja trditvi: »Primerna organizacija je prispevala k uspešnosti izvedbe 

selekcije« in sicer  s srednjo vrednostjo 4,54. Najniţjo povprečno stopnjo strinjanja je 

dosegla trditev:«Zadovoljen sem z izvedbo in doseženimi rezultati na selekcijskem 

programu« in sicer s srednjo vrednostjo 3,00. K temu bi dodali, da visoko stopnjo 

pomembnosti dosegajo tudi trditve številka: 4 (konkretna navodila za delo na 

delovnih točkah so pripomogli k uspešnosti kandidatov na izvedbi selekcije),7 (dobro 

timsko delo je prispevalo k uspešni izvedbi selekcije) in 8 (dobra komunikacija v 

skupini je prispevala delovnemu vzdušju v skupini.), ki so po mojem mnenju poleg 

trditve 2 tudi najpomembnejše za kvalitetno izvedbo programa- vse tri so dosegle 

povprečno oceno nad 4,38; kar pomeni, da se s temi postavkami večina anketirancev 

zelo strinja. 

Glede na to, da so anketirane osebe sami izvajalci selekcijskega postopka in so 

kompetentni za področje, ki ga pokrivajo, nas je zanimalo njihovo mnenje glede 

postavljenih trditev, ki se nanašajo na potrebe po izboljšanju ali dopolnitve  

selekcijskega postopka. V tabeli 9 prikazujemo srednje vrednosti in standardne 

odklone, ki prikazujejo odstopanje od povprečja. 

  

Tabela 9: Potrebe po izboljšanju ali dopolnitve  programa selekcije 
Zap. št. 

trditev po 
vprašalniku 

 

Trditev 
1-nikakor se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 

3-se niti ne strinjam, niti strinjam, 4-se 
strinjam, 5-se popolnoma strinjam 

Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

5. Posodobiti vsebino selekcijskega 
programa. 

4,46 0,843 

6. Izboljšati metode selekcijskega preverjanja. 4,00 0,784 

2. Izboljšati organizacijo izvedbe programa. 3,77 0,973 

1. Povečati kakovost pedagoškega dela. 3,46 0,843 

3. Časovno racionalizirati izvedbo programa. 3,08 1,385 

4. Povečati zahtevnost ciljev selekcijskega 
programa. 

3,08 0,867 

 

Vir: anketa 
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Zanimal nas vidik časovne racionalizacije, zahtevnosti postavljenih ciljev, povečanja 

kakovosti pedagoškega dela, potreb po izboljšanju in posodobitvi metod vsebin. 

Največjo povprečno stopnjo strinjanja so udeleţenci izrazili pri naslednjih trditvah: 

»Posodobiti vsebino selekcijskega programa« s srednjo vrednostjo 4,64»Izboljšati 

metode selekcijskega preverjanja« s srednjo vrednostjo 4,00. Iz dobljenih odgovorov 

je razvidno, da se kaţejo potrebe po posodobitvi in izboljšanju vsebin in metod 

selekcijskega programa. Po mnenju izvajalcev postopka ni potrebno časovno 

racionalizirati ali spremeniti zahtevnosti ciljev in kakovosti pedagoškega dela.  

 

Kakovost izvedbe programa selekcije se kaţe v evalvaciji sodelujočih izvajalcev z 

različnih področji, ki pokrivajo vsebino procesa. V primeru odsotnosti  samo enega 

področja, evalvacija selekcijskega programa ne bo zagotavljala strokovne in 

objektivne vrednosti. Zato se nam je zdelo smiselno izvajalce povprašati po njihovem 

mnenju, kdo bi moral biti vključen v evalvacijo selekcijskega programa.  

 

Tabela 10: Vključenost v evalvacijo selekcijskega programa 
Zap. št. Trditev  

(potreba po vključenosti v evalvacijski 
program po mnenju anketiranega osebja) 

DA NE 

1. Vodstvo šole za podčastnike. 100 % / 

2. Izvajalci selekcijskega postopka. 92,31 % 7,69 % 

3. Nadrejeno poveljstvo. (PDRIU) 76,92 % 23,08 % 

4. Udeleţenci (kandidati) 23,08 % 76,92 % 

5. Ministrstvo za obrambo. (MORS) 15,38 % 84,62 % 

Vir: anketa 

 

Pri vprašanju, kdo vse bi moral biti vključen v evalvacijo selekcijskega programa, so 

si bili vsi anketirani enotni (100%), da je to vodstvo Šole za podčastnike. Visoko 

vrednost (92,31%) je dosegel tudi odgovor izvajalci selekcijskega postopka. 11 

(84,62%) anketiranih oseb pa meni, da Ministrstva za obrambo (MORS) ni potrebno 

vključiti v evalvacijski program navedenega postopka. 

 

Zaključni del vprašalnika je bil namenjen predlogom in pripombam, ki so jih lahko 

dodali izvajalci programa selekcije. V anketi pod točko predlogi in pripombe sta se 

nam zdela pomembna naslednja dva predloga: 

- da bi kandidati pred vstopom na selekcijo opravili tečaj voditeljskih sposobnosti;  
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- da bi se v terenskem delu preverjanja  uvedlo preverjanje vodstvenih sposobnosti 

(občutek za ljudi v obliki situacijskih nalog).  

 

6. 10 Preverjanje zastavljenih hipotez  

 

Postavljene hipoteze izhajajo iz večletnih delovnih izkušenj na področju izbirnih 

postopkov, pri čemer smo izpostavili dejavnike, ki so se izkazali kot pomembni za 

uspešno voden in zaključen postopek.  Tako smo oblikovali 9 hipotez. 

Podatke za statistično preverjanje hipotez sem pridobil iz ankete 1, ankete 2, 

evidence rezultatov selekcijskega postopka (v nadaljevanju SP) in iz evidenc 

vpisanih kandidatov na ŠPČ (osebi podatki, starost, spol, ocene, stopnja izobrazbe, 

ipd.). 

 

Metodologija potrjevanja hipotez je temeljila na izračunu korelaciji, kontingenčnih 

tabelah Hi- kvadrat preizkusa in  t-testih. 

 

H 1: Doseţeni rezultat na selekcijskem postopku vpliva na uspešnost 

kandidata na izobraţevanju in usposabljanju v Šoli za podčastnike. 

Hipotezo smo statistično preverili z računanjem Spearmanovega koeficienta 

korelacije rangov (tabela 11). Kandidate smo na vsaki preizkušnji rangirali po 

vrstnem redu od najboljšega do najslabšega in sicer za vsako preizkušnjo posebej in 

potem izračunali Spearmanov koeficient korelacije rangov. Nato smo s pomočjo 

ustreznega t-testa določili statistično pomembnost jakosti izračunanega 

korelacijskega koeficienta. S tem izračunom smo ugotovili, da sta rezultat na 

selekcijskem postopku in končni uspeh na ŠPČ povezani saj je ρ=0,619 pri stopnji 

tveganja α= 0.01 (dvostranska p* vrednost), kar pomeni, da obstaja povezava med 

obema spremenljivkama. Postavljeno hipotezo potrdimo z najmanj 99% gotovostjo 

tako, da doseţen rezultat na SP vpliva na uspešnost kandidata na izobraţevanju in 

usposabljanju v ŠPČ. Korelacija je pozitivna in statistično pomembna.  
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Tabela 11: Spearmanov koeficient korelacije 
 Rezultat na SP Končna ocena  na SPC 

Rezultat na SP korelacijski koeficient 1.000 .619
**
 

p* . .000 

N 46 46 

Končna ocena 

na SPC 

korelacijski koeficient .619
**
 1.000 

p* .000 . 

N 46 46 

*  p- označuje dvostransko statistično pomembnost dobljenih rezultatov 

**. korelacija je značilna pri stopnji 0.0001 (p*) 

 

H 2: Kandidati, ki so zaposleni v Slovenski vojski dalj časa so na selekcijskem 

postopku uspešnejši. 

Zastavljeno hipotezo smo statistično preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije. 

Ugotovili smo, da je stopnja zanesljivosti p= 0,922, kar je mnogo več kot 0,05 kar 

pomeni, da postavljene hipoteze ne moremo sprejeti. Čas zaposlenosti v SV ne 

vpliva na rezultat na selekcijskem postopku (Tabela 12 in 13). Pričakovano je bilo, da 

se bodo kandidati z daljšim staţem bolje odrezali, vendar je rezultat postregel z 

ugotovitvijo, da dolţina delovnega staţa ne vpliva na uspešnost na SP.  

Tabela 12: Primerjave med rezultatom na SP in leti zaposlitve v SV  
 Aritmetična sredina  Std. odklon N 

Rezultat na SP 23.3196 8.76079 46 

Čas- leta zaposlitve v SV 4 1.98606 46 

 

Tabela 13: Ugotavljanje korelacije med rezultatom na SP 

 in časom zaposlitve v SV 

 Rezultat na SP Čas leta zaposlitve v SV 

Rezultat na SP Pearsonov koeficient 1 .015 

p*  .922 

N 46 46 

Čas leta 

zaposlitve v SV 

Pearsonov koeficient .015 1 

p* .922  

N 46 46 
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H 3: Kandidati z višjo stopnjo izobrazbe (z VI. in več) so na selekcijskem 

postopku uspešnejši od kandidatov z niţjo stopnjo izobrazbe (z V. in manj). 

Zastavljeno hipotezo smo preverili s Hi- kvadrat testom (test za nominalne 

spremenljivke). Ugotovili smo, da je stopnja tveganja p =1,000 prevelika zato je 

stopnja zanesljivosti v naši napovedi premajhna (tabela 14). Dobljen rezultat je 

povsem pričakovan, saj so si kandidati preveč podobni glede na stopnjo izobrazbe, le 

dva izmed 46 kandidatov imata VI. stopnjo izobrazbe, kar znaša zgolj 4,3% vseh 

kandidatov. Zaradi premajhnega število kandidatov z drugačno stopnjo izobrazbe 

hipoteze ne potrdimo niti ne zavrţemo.  

 

Tabela 14: Hi- kvadrat test 

 Uspeh_na_SP Stopnja_izobrazbe 

Hi- kvadrat .000
a
 38.348

b
 

df (prostostne stopnje) 45 1 

p- stopnja pomembnosti 1.000 .000 

a. 46 celic  (100.0%) ima pričakovano frekvenco manjšo od  5. Minimalna pričakovana 

frekvenca za celico je 1.0 

b. 0 celic (.0%)  ima pričakovano frekvenco manjšo od  5. Minimalna pričakovana 

frekvenca za celico je  23.0. 

 

 

H 4: Moški so na selekcijskem postopku uspešnejši kot ţenske. 

Hipotezo smo statistično preverili z  ҳ2 (Hi-kvadrat) testom. Eksperimentalna vrednost 

statistike ҳ2
e
 = 6.017a pri stopnji tveganja α=.097 (dvostranska Sig. vrednost), (Tabela 

17). Ker pa je dejansko stopnja tveganja večja oz. je vrednost ҳ2 pri isti stopnji 

tveganja ni 6,017 temveč drugačna, saj imajo tri celice frekvenco manjšo od 5 

(Tabela 17), kar vnaša v napoved napako, ki pa je nismo zmoţni oceniti v obliki 

številk. Hipotezo potrdimo z zavedanjem, da taka statistična potrditev ni nujno 

povsem trdna, (tabele 15, 16 in 17) predvsem zaradi tega, ker imamo v vzorcu iz te 

generacije premalo ţensk (zgolj 6,5%). Čeprav je bilo število kandidatk majhno, so 

bile dejansko v primerjavi s svojimi moškimi kolegi manj uspešne. Vendar so SP kljub 

temu opravile in bile uvrščene na šolanje. 
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Tabela 15: Spol in uspeh na SP; kriţna tabela 
 Uspeh na SP Skupaj 

 najboljši dobri slabi 

Spol moški 15 15 13 43 

ţenske 0 0 3 3 

 skupaj 15 15 16 46 

 

Tabela 16: Spol in uspeh na SP z dodanimi teoretičnimi frekvencami 

 
Tabela 17: Hi- kvadrat test 

 Vrednost df Pričakovana 

pomembnost 

p (2-stranski) 

Natančen  

p (2-stranski) 

Pričakovano štetje 

(1-stransko) 

hi-kvadrat 6.017
a
 2 .049 .097  

Verjetnostno razmerje 6.738 2 .034 .097  

Fisherjev natančni test 4.159   .097  

Linearna zveza 4. 461
b
 1 .035 .067 .037 

a. 3 celice (50,0%), so po pričakovanjih v seštevku manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 0,98. 

b. Standardiziran statistični podatek je 2.112. 

 

 

H 5: Kandidati, ki so se dalj časa pripravljali na selekcijski postopek, so z 

doseţenim rezultatom bolj zadovoljni. 

Hipotezo  smo statistično preverili z ҳ2 (Hi-kvadrat) testom. Eksperimentalna vrednost 

statistike ҳ2
e
 = 4.661a pri stopnji tveganja α=0.365 oz. 0,324 (dvostranska Sig. 

vrednost, (Tabela 19). Ugotovimo, da ima kar sedem celic (to je kar 77,8% vseh 

celic) frekvenco niţjo od 5 (Tabela 18 in opomba k Tabeli 19), kar precej zniţa 

zanesljivost napovedi, to se vidi iz velike stopnje tveganja α= 0,365 oz. 0,324. 

 Uspeh na SP  Skupaj 

 
najboljši dobri slabi 

spol 

moški 

 

seštevek 15 15 13 43 

pričakovan  seštevek 14 14 15 43 

ţenske 
seštevek 0 0 3 3 

pričakovan  seštevek 1 1 1 3 

 
skupaj 

 

seštevek 15 15 16 46 

pričakovan  seštevek 15 15 16 46 
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Zanesljivost naše napovedi je 63,5% oz. 67,6%, iz tega sledi, da postavljene 

hipoteze ne moremo  potrditi niti zavreči z visoko zanesljivostjo. Menimo, da so 

moţni vzroki za dani rezultat: pomanjkanje časa, neinformiranost, neresen pristop in 

podobno. 

 

Tabela 18: Čas priprave na SP in zadovoljstvo z SP; kriţna tabela 
 Zadovoljstvo s SP 

Popolnoma zadovoljen Deloma zadovoljen 

Čas priprave 

na SP 

1 mesec Štetje 2 0 

pričakovano štetje 1.1 .8 

2 meseca štetje 3 0 

pričakovano štetje 1.7 1.2 

brez 

priprave 

štetje 16 15 

pričakovano štetje 18.2 13.0 

skupaj štetje 21 15 

pričakovano štetje 21.0 15.0 

 

Tabela 19: Ugotavljanje zadovoljstva z doseţenim rezultatom 
 

Vrednost 

 

df 

 

Pričakovana 

pomembnost 

p (2-stranski) 

Natančen p   

(2-stranskI) 

Pričakovano 

štetje 

(1-stransko) 

hi-kvadrat 4.661
a
 4 .324 .365  

Verjetnosto razmerje 6.540 4 .162 .200  

Fisherjev natančni test 4.692   .399  

Linear-by-Linear zveza 3.457
b
 1 .063 .106 .041 

N - veljavnih zadev 38     

a. 7  celic  (77.8%) ima pričakovano frekvenco manjšo od  5. Minimalna  pričakov.frekvenca za celico je .11. 

b. Standardiziran statistični podatek je 1.859. 

 

H 6: Starejši kandidati (nad 25 let) so bolj zadovoljni na selekcijskem postopku 

kot mlajši kandidati (pod 25 let). 

Hipotezo smo statistično preverili z računanjem Hi-kvadrat testa. Eksperimentalna 

vrednost statistike ҳ2
e
 = 0.423a pri stopnji tveganja α=0.381  (enostranska p - 

vrednost, Tabela 20). To, da hipoteze ne moremo sprejeti, kar je razvidno  iz Tabele 

21, kjer so v oklepaju pričakovane frekvence, ki se ne razlikujejo znatno od dejanskih 
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frekvenc. Pričakovane frekvence so frekvence, ki bi jih dobili, če med opazovanima 

spremenljivkama ne bi bilo nobene povezave. Ker so pričakovane in dejanske 

frekvence praktično enake, nas to vede na misel, da hipoteza ne drţi, vendar pa tega 

ne moremo dokazati. Hipoteze ne moremo potrditi, ker je naša stopnja tveganja 

α=0.381, kar pomeni, da je zanesljivost naše napovedi manj kot 62% (Tabela 20).  

 
Tabela 20: Ugotavljanje zadovoljstva in starost kandidata 

 Vrednost 

 

df Asimp. p         

(2-stransko) 

Natančen p     

(2-stransko) 

Prič. štetje 

(1-stransko) 

Pearson hi-kvadrat .423
a
 2 .809 1.000  

Verjetnosto razmerje .402 2 .818 1.000  

Fisherjev natančni test .815   .871  

Linear-by-Linear zveza .334
b
 1 .563 .775 .381 

a. 3 celice (50,0%), so po pričakovanjih v seštevku manjše od 5. Min. pričakovano štev. je 0,63. 

b. Standardiziran statistični podatek je -.578. 

 

Tabela 21: Starost. kat. in zadovoljstvo z rezultatom na SP; kriţna tabela 
 Zadovoljstvo z rezultatom na SP Skupaj 

 

 poponoma deloma 

nisem 

zadovoljen 

Starostna  kat. mlajsi - pod 25 let 6(6,6) 5(4,7) 1(0,6) 12 

starejsi - nad 25 let 15(14,4) 10(10,3) 1(1,4) 26 

 Skupaj 21 15 2 38 

 

 

H 7: Starejši kandidati (nad 25 let) so bolj uspešni na selekcijskem postopku 

kot mlajši kandidati (pod 25 let). 

Hipotezo smo statistično preverili z računanjem Hi-kvadrat Testa. Eksperimentalna 

vrednost statistike ҳ2
e
 = 4,145a pri stopnji tveganja p=0,126 (Tabela 23),če uporabimo 

zgolj navadno  ҳ2 (Hi-kvadrat) metodo. Zaključek je, da hipotezo zavrnemo, saj je 

stopnja tveganja p=0,126 večja od 5% (t.j. 0,05,kar je še spremenljiva stopnja 

tveganja).  
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Tabela 22: Starost in uspeh na SP; kriţna tabela 
 Uspeh na SP 

Skupaj najboljši dobri slabi 

Starost  Mlajši  

(pod 25 let) 

seštevek 0 3 4 7 

pričakovani seštevek 2.3 2.3 2.4 7.0 

Starejši  

(nad 25 let)  

seštevek 15 12 12 39 

pričakovani seštevek 12.7 12.7 13.6 39.0 

 Skupaj seštevek 15 15 16 46 

pričakovani seštevek 15.0 15.0 16.0 46.0 

 

 

Tabela 23: Starost in uspeh na SP 
 Vrednost df Asimp. p      

(2-stransko) 

Natančen p    

(2-stransko) 

 

Pearson hi-kvadrat 4.145
a
 2 .126 .181  

Verjetnosto razmerje 6.228 2 .044 .136  

Fisherjev natančni test 4.397   .163  

      

a. 3 celice (50,0%), so po pričakovanjih v seštevku manjše od 5. Min. pričakovano število je 2.28. 

b. Standardiziran statistični podatek je -1.904. 

 

H 8: Učinkovito timsko delo je po mnenju izvajalcev pogoj za uspešno izvedbo 

selekcijskega postopka. 

Hipotezo smo statistično preverili z računanjem enostranskega t- testa.  Rezultati 

testa nam povedo, da je povprečna ocena na populaciji večja kot 4, kar pomeni, da 

lahko z več kot 90% gotovostjo trdimo, da se velika večina izvajalcev SP strinja, da je 

učinkovito timsko delo pogoj za uspešno izvedbo SP (tabele od 24 do 27). S tem  

potrdimo postavljeno hipotezo, da je po mnenju izvajalcev učinkovito timsko delo 

pogoj za uspešno izvedbo selekcijskega postopka. Rezultat potrjuje tudi strokovna 

literatura, ki smo jo navedli v teoretičnem delu. Učinkovito in uspešno timsko delo 

izboljša kvaliteto izvedbe selekcijskega postopka. 
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Tabela 24: Timsko delo je pogoj za uspešen SP – osnovni statistični parametri 

N 13 

Arit. sredina 4.3846 

Mediana 5.0000 

Modus 5.00 

Std. odklon .76795 

Minimum 3.00 

Maximum 5.00 

Deleţ 

(%) 

25 4.0000 

50 5.0000 

75 5.0000 

 

Tabela 25: Timsko delo je pogoj za uspešen SP – frekvenčna tabela 
 Pogostost Odstotek Veljaven Odstotek Kumulativni odstotek 

Odstotek 3.00 2 15.4 15.4 15.4 

4.00 4 30.8 30.8 46.2 

5.00 7 53.8 53.8 100.0 

Skupaj 13 100.0 100.0  

 

Tabela 26: Statistika za spremenljivko timsko delo je pogoj  
za uspešen SP 

 N Arit. sredina Std. odklon Povp. std. napaka 

Timsko delo pogoj za 

uspešen  SP 

13 4.3846 .76795 .21299 

 

Tabela 27: Izračun t- testa za spremenljivko timsko delo je pogoj  
za uspešen SP 

 Testna vrednost = 4 

t df p                 

(2-stranski) 

razlika  

arit. sredin 

90% interval zaupanja 
 v  razliki 

spodnji zgornji 

 

Timsko delo pogoj za 

uspešen SP 

1.806 12 .096 .38462 .0050 .7642 
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H 9: Zaznavanje uspešnosti selekcijskega postopka veča zadovoljstvo 

izvajalcev z lastnim delom. 

Hipotezo smo statistično preverili z računanjem t- testa. Rezultati testa so naslednji 

t= 1.658 ob stopnji tveganja α= 0.123 (dvostransko), kar znaša pri enostranskem 

testu α= 6,15% (α<10%). To pomeni, da lahko z več kot 90% gotovostjo trdimo, da je 

povprečna ocena na populaciji večja od 3,7 torej, da se večina izvajalcev SP strinja, 

da zaznavanje uspešnosti na SP veča zadovoljstvo izvajalcev z lastnim delom. Ker je 

povprečna ocena na populaciji izvajalcev dokazano večja od 3,7, ta trditev drţi in s 

tem  postavljeno hipotezo potrdimo (tabele od 28 do 30). Vsako dobro opravljeno 

delo veča zadovoljstvo izvajalca in mu s tem krepi samozavest ter veča voljo za 

nadaljnje delo in razvoj. Posameznik, ki je pri svojem delu zadovoljen, je neprimerno 

uspešnejši in predstavlja za organizacijo ključni kader. Sistem zaupanja in 

medsebojnega spoštovanja med izvajalcem (zaposlenim) in organizacijo se veča z 

frekvenco uspešno opravljenih nalog. Zadovoljstvo se tako na obeh straneh znatno 

poveča.  

Tabela 28: Osnovna statistika za trditev: Uspešnost SP veča zadovoljstvo izvajalcev 
 N Arit. sredina Std. odklon Std. napaka 

Uspešnost SP veča 

zadovoljstvo izvajalcev 

13 4.1538 .98710 .27377 

 

Tabela 29: Uspešnost SP veča zadovoljstvo izvajalcev 
  pogostost odstotek veljaven odstotek kumulativni odstotek 

veljavno 2.00 1 7.7 7.7 7.7 

3.00 2 15.4 15.4 23.1 

 4.00 30.8 30.8 53.8 

5.00 6 46.2 46.2 100.0 

skupaj 13 100.0 100.0  
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Tabela 30: Osnovna statistika za trditev: Timsko delo kot pogoj za uspešnost na SP 
 vrednostni test = 3.7 

t 

 

df 

 

p                

(2-stransko) 

 

razlika 

aritmetičnih 

sredin 

90% interval zaupanja v 
razliko 

spodnji zgornji 

Timsko delo 

pogoj za 

uspešen SP 

1.658 12 .123 .45385 -.0341 .9418 

 

 

Preverjene hipoteze, smo oblikovali glede na izkušnje in spoznanja pridobljena z 

dolgoletnim delom s kandidati na SP. Za še sprejemljivo stopnjo tveganja smo si 

izbrali 5% (0,05), razen pri zadnjih dveh hipotezah, saj se pri njiju postavi vprašanje, 

kje postaviti mejo uspešnosti in kako stroge kriterije postaviti za to. Vprašanja, ki se 

nanašajo na H 8 in H 9 imajo pet moţnih ocen (od 1 do 5), zato smatramo kot 

uspešen rezultat tisti, ki ima oceno 3 ali več. Ker pa v odgovorih na vprašanja o 

uspešnosti izvedbe SP in učinkovitosti timskega dela na SP ni bilo povprečnih ocen 

niţjih od 3, to oceno ni smiselno uporabiti kot mejo uspešnosti, smo si izbrali nekoliko 

višjo vrednost (v enem primeru 3,7 in v drugem 4). Pri H 9 smo - zaradi narave 

samega testa - izbrali nekoliko višjo stopnjo tveganja (10%).  

Tekom raziskave se je izkazalo, da je bil deleţ ţensk izredno majhen, prav tako pa 

deleţ kandidatov z višjo stopnjo izobrazbe od V., zato so vse ugotovitve povezane s 

tema dvema spremenljivkama manj natančne kot bi si ţeleli.  

 

Končni rezultati med drugim pokaţejo, da obstaja povezava med doseţenim 

rezultatom na SP in uspehom ob zaključku šolanja. Moški kandidati so na SP 

uspešnejši od ţenskih kandidatk. Menimo, da je razlog za to v tem, da se moški pri 

nalogah, ki zahtevajo telesno moč in vzdrţljivost odreţejo bolje, zaradi njihovega 

močnejšega telesnega ustroja, ţenske pa so se bolj izkazale pri nalogah, ki so se 

navezovale na teoretična znanja kjer  fizična moč ni tako izrazito pomembna .  

Pridobljene izkušnje pri izdelavi in interpretaciji raziskovalnih vprašanj nam povedo, 

da bi bilo v prihodnjih raziskavah zelo dobrodošlo, če bi lahko pridobili bolj natančne 

podatke o posameznih kandidatih, ki jih v tej raziskavi zaradi varovanja osebnih 

podatkov nismo bili zmoţni pridobiti, zato smo H 5 obdelali drugače kot bi jo lahko 

sicer(izračun s pomočjo Pearsonovega koeficienta).  
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7 ZAKLJUČEK 

 

»Da bi posamezniki lahko uspešno ţiveli in prispevali k uspešno delujoči druţbi, 

morajo uporabljati številne (ključne) kompetence. Te se nanašajo tako na 

kompetence, ki jih je treba razvijati skozi izobraţevanje v šoli, kot na kompetence, ki 

se razvijajo vse ţivljenje« (Klemenčič, Moţina in Ţalec v Štraus in Repuţ 2006, str. 

56).  

 

Pomemben vidik posameznikovega ţivljenje predstavlja uspešno opravljanje 

lastnega poklica in zadovoljstvo z doseganjem osebnih ţivljenjskih ciljev.  

 

Vseţivljenjsko učenje je ključno, saj se pomembnih kompetenc ne moreš naučiti le 

skozi osnovno izobraţevanje. Kompetence se spreminjajo, saj posameznik prehaja iz 

enega v drugo ţivljenjsko obdobje, v katerih so potrebe in ţelje različne, posledično 

tudi učenje in pridobivanje novih znanj. Tehnologija na vseh ţivljenjskih področjih 

napreduje, se spreminja in zahteva nove oblike in ravni znanja. Področja zajemajo 

tako osebno kot poklicno ali druţbeno ţivljenje.  

SV stremi k stalnem izpopolnjevanju svojih kadrov. Vzpostavlja se sistem 

izobraţevanja,  s katerim le ta zagotovi  zadostnost in učinkovitost profesionalnega 

znanja. Značilnost vsake uspešne organizacije izhaja iz njenega prepoznavanja 

potreb nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja v smislu kakovosti in strokovne 

usposobljenosti svojega kadra.  

 

Odgovornost pedagoga oz. prenašalca znanja se navezuje na njegovo strokovno 

področje, s pomočjo s katerega črpa svojo tenkočutnost in prepoznavanje nians pri 

delu s kandidati in sodelavci. SV preko vključitve pedagoškega strokovnjaka v 

izvedbeni tim poskrbi za področje vedenja kandidatov. Stiske, problemi, teţave in 

potrebe sodelujočih kandidatov se lahko marsikdaj skrijejo oz. so za nestrokovnjaka 

nevidne. V primeru prisotnosti navedenega strokovnjaka v timu se taka oseba hitreje 

odkrije in se ji izkaţe potrebna pozornost ali oskrba. 

 

Razvite sodobne izobraţevalne inštitucije v svetu, med katere po metodologiji izbora 

kandidatov za vstop na Osnovni program šolanja uvršamo tudi Šolo za podčastnike, 
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dajo velik pomen na pravilen izbor kandidatov pred vstopom na šolanje. Zavedanje 

SV, da je uspešno izvajanje Programa  selekcije edini pravi način, ki omogoča 

sistemu selekcijo in razvrščanje kandidatov na podlagi znanja in spretnosti, 

zagotavlja, da se na šolanje uvrstijo le tisti kandidati, ki doseţejo najboljše rezultate.  

 

Doseţeni rezultati na Programu selekcije pokaţejo, kakšne sposobnosti imajo 

kandidati. Zgodi se lahko, da zaradi različnih vplivov (zdravstvenih, čustvenih…) 

posamezni kandidat, ki je uvrščen na šolanje le tega ne opravi uspešno. Takih 

odstopov od šolanja je v posamezni generaciji izjemno malo, prav zaradi 

objektivnosti izvedbe in evalvacije Programa selekcije.  

 

Kljub teţavnosti preizkusa znanja in sposobnosti je pri kandidatih upravičeno in 

prisotno pričakovanje, da bodo uspešni na konkretnem testiranju in tako izbrani na 

šolanje. Njihova pričakovanja izhajajo namreč iz predhodnih izkušenj.  

 

Z raziskavo v okviru tega diplomskega dela smo potrdili, da imajo kandidati pred 

začetkom šolanja v Šolo za podčastnike do sebe visoka pričakovanja. Vendar so bila 

njihova pričakovanja le deloma izpolnjena. Uresničena pričakovanja v celoti je 

potrdila le petina sodelujočih. Polovica kandidatov je izrazila popolno zadovoljstvo z 

doseţenim rezultatom na SP. Ugotovljeno je bilo, da doseţen rezultat v SP vpliva na 

uspešnost kandidata pri izobraţevanju in usposabljanju v ŠPČ.  

 

Drug del raziskave, ki se je navezoval na izvajalce SP, potrjuje, da je timsko delo 

oblika izvajanja izobraţevanja v SP, ki zagotavlja uspešno delo in dobre rezultate. 

Visoko vrednost pomembnosti so kot dejavniki uspešnosti s strani izvajalcev izkazali 

komunikacija, konkretna navodila in usklajevanje. Empirični del naloge je potrdil, da 

se kaţejo potrebe po posodobitvi vsebine SP in izboljšanja metode selekcijskega 

preverjanja.  

 

Na osnovi dobljenih rezultatov je v SP smiselno uvesti določene spremembe, ki bi 

temeljile na zakonitostih izobraţevanja odraslih. Te spremembe naj bi bile ciljno 

usmerjene in merljive. Pomanjkljivost SP se kaţe tudi v tem, da program ne sledi 

trendom tujine, ki omogoča oz. priznava pridobljeno izobrazbo tudi v civilnem okolju. 

V tem primeru bi bilo potrebno osnovni program razširiti oz. nadgraditi in podaljšati do 
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te mere, da bi bilo zagotovljeno pridobivanje znanja na strokovnem področju 

verificirano tudi v civilnem ţivljenju. Da bi se izognili večjemu ekonomskemu 

bremenu, bi lahko velik del šolanja potekal na daljavo. V primeru civilno priznane 

stopnje izobrazbe pridobi tako organizacija kot posameznik.  
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1. PRILOGA 

Spoštovani, 

pred vami je anketni vprašalnik, katerega cilj je ugotoviti pripravljenost kandidatk in 

kandidatov na selekcijski postopek za sprejem na Šolo za podčastnike in ugotoviti, v 

kolikšni meri so doseţeni rezultati selekcijskega postopka vplivali na končni uspeh 

šolanja. Anketa je anonimna, pri vsakem vprašanju je moţen en odgovor. 

 

1. Spol  

a) Moški     

b) Ţenski     

 

2. Starost  

a) do 22 let  

b) od 23 do 25 let  

c) od 26 do 28 let           

d) 29 let in več   

 

3. V Slovenski vojski sem zaposlen/a 

a) manj kot 3 leta   

b) od 3 do 5 let   

c) več kot 5 let   

 

4. Pred zaposlitvijo v Slovenski vojski sem 

a) bil/a nezaposlen/a      

b) bil/a zaposlen/a  

c) bil/a dijak/študent          

 

5. Moja dejanska izobrazba je 

a) IV. stopnja strokovne izobrazbe ali manj    

b) V. stopnja strokovne izobrazbe    

c) VI. stopnja strokovne izobrazbe ali več 

 

6. Selekcijski postopek za sprejem na Šolo za podčastnike sem opravljal/a 

a) Prvič   



 

  

b) drugič    

 

7. Kdo te je seznanil  s Programom selekcije za sprejem kandidatk in kandidatov v 

Šolo za podčastnike? 

a) nadrejeni v enoti   

b) nisem bil seznanjen                

c) sodelavci    

 

8. Na selekcijski postopek sem se pripravljal/a 

a) 1 mesec     

b) 2 meseca     

c) nisem se posebej pripravljal/a    

 

9. Kateri del selekcijskega postopka se ti je zdel najteţji? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Ali si bil/bila z doseţenim rezultatom in končno uvrstitvijo na selekcijskem 

postopku zadovoljen/zadovoljna? 

a) Popolnoma   

b) Deloma   

c) ne     

 

11. Ali je doseţen rezultat na selekcijskem postopku vplival na tvoj končni uspeh po 

1. fazi šolanja? 

a) Da  

b) Ne  

 

12. Ali so se vam uresničila pričakovanja, ki ste jih imeli pred začetkom šolanja v Šoli 

za podčastnike? 

a) Popolnoma  

b) Deloma  

c) sploh ne   

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vam ţelim uspešno kariero v SV! 



 

  

2. PRILOGA 

 

Spoštovani izvajalci selekcijskega programa! 

 

Pred vami je anketni vprašalnik, ki se nanaša na vaše zaznavanje kakovosti izvedbe 

selekcijskega postopka, angaţiranosti udeleţencev, sodelovanje v skupini in 

evalvacije programa. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo v 

pomoč pri oblikovanju diplomskega dela na temo Postopek selekcije pri izbiri 

kandidatov za Šolo za podčastnike - dejavniki uspešnosti posameznikov in evaluacije 

selekcijskega postopka. 

 

VPRAŠALNIK  

 

2.  Spol:  

c) moški 

d) ţenski 

 

7.  Starost: 

e) do 22 let 

f) od 23 do 25 let 

g) od 26 do 28 let 

h) 29 let in več 

 

8. Izobrazba: 

d) V. stopnja strokovne izobrazbe ali manj  

e) VI. stopnja strokovne izobrazbe 

f) VII. stopnja strokovne izobrazbe ali več 

 

9. Pri vsaki trditvi obkroţite številko, ki ustreza vaš presoji pomembnosti trditve.  

      (1 – nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- se niti ne strinjam niti strinjam,     

      4- se strinjam,  5- se popolnoma strinjam) 

 

 



 

  

1. 

primerna časovna razporeditev  je 

prispevala k uspešnosti izvedbe 

selekcije 

1 2 3 4 5 

2. 
primerna organizacija  je prispevala k 

uspešnosti izvedbe selekcije  
1 2 3 4 5 

3. 

organizacija izvedbe  selekcije mi 

omogoča usklajevanje med delovnimi 

obveznostmi in zahtevami selekcijske  

1 2 3 4 5 

4. 

konkretna navodila za delo na 

delovnih točkah  so pripomogli k 

uspešnosti kandidatov na izvedbi 

selekcije 

1 2 3 4 5 

5. 
kandidati so vloţili veliko truda za 

dosego dobrega rezultata na selekciji 
1 2 3 4 5 

6. 

kandidati dojemajo konkretna navodila 

na  delovni točki kot prispevek 

izvajalcev selekcije k njihovi večji 

uspešnosti  

1 2 3 4 5 

7. 
dobro timsko delo je prispevalo k 

uspešni izvedbi selekcije 
1 2 3 4 5 

8. 

dobra komunikacija v skupini je  

prispevala delovnemu vzdušju v 

skupini 

1 2 3 4 5 

9. 
obstoječe  oblike in metode dela so 

ustrezne 
1 2 3 4 5 

10. 
delovni pogoji so ustrezni za uspešno 

izvedbo selekcije 
1 2 3 4 5 

11. 
materialni pogoji so ustrezni za 

uspešno izvedbo selekcije 
1 2 3 4 5 

12. 

zaznavanje uspešnosti  izvedbe 

selekcije veča zadovoljstvo izvajalcev 

z lastnim delom 

1 2 3 4 5 

13. z izkazanim znanjem kandidatov na 1 2 3 4 5 



 

  

selekciji sem zadovoljen 

14. 
kot izvajalec redno sodelujem pri 

evalvaciji programa   
1 2 3 4 5 

15. 

zadovoljen sem z izvedbo in 

doseţenimi rezultati na selekcijskem 

programu 

1 2 3 4 5 

 

10. Kaj je potrebno v selekcijskem postopku izboljšati ali dopolniti? 

      (1 – nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- se niti ne strinjam niti strinjam,     

      4- se strinjam,  5- se popolnoma strinjam) 

 

1. 
povečati kakovost pedagoškega 

dela 
1 2 3 4 5 

2. 
izboljšati organizacijo izvedbe 

programa. 
1 2 3 4 5 

3. 
časovno racionalizirati izvedbo 

programa 
1 2 3 4 5 

4. 
povečati zahtevnost ciljev 

selekcijskega programa 
1 2 3 4 5 

5. 
posodobiti vsebine  selekcijskega 

programa 
1 2 3 4 5 

6. 
izboljšati metode selekcijkskega 

preverjanja. 
1 2 3 4 5 

 

11. Kdo bi po vašem mnenju moral biti vključen v evalvacijo selekcijskega programa? 

(Obkroţite ustrezen odgovor) 

 

1. Ministrstvo za obrambo DA NE 

2. Nadrejeno poveljstvo (PDRIU) DA NE 

3. Vodstvo Šole za podčastnike DA NE 

4. Izvajalci selekcijskega programa DA NE 

5. Udeleţenci (kandidati) DA NE 

 



 

  

12. Vaši predlogi in pripombe  

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Ţeljko Muhič 

 

 

                            


