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Primerjava analize vsebine foruma vojak.si in revije Slovenska vojska 
 V diplomski nalogi smo vsebine tem, ki so se pojavile na forumu vojak.si v obdobju 
šest mesecev, primerjali s poročanjem v reviji Slovenska vojska v istem obdobju. 
Zanimalo nas je kako revija poroča o temah, ki se pojavijo na forumu oz. ali o njih 
sploh poroča. Pri raziskovanju smo uporabili kvalitativno primerjalno metodo. Proučili 
smo 59 tem foruma in 10 številk revije Slovenska vojska. Pomembnost tem na forumu 
smo rangirali po številu ogledov teme. Skozi naše raziskovanje smo ugotovili, da je 
revija od skupno 59 tem obravnavala zgolj 5 tem dobro, 4 teme pa delno. Na forumu so 
se največkrat pojavile teme s sociološko in socialno vsebino, sledijo jim tehnične teme, 
nato zaposlitvene, nakupi, drugo in politične teme. Revija se je izkazala za informativno 
in je obravnavala določene teme, ki so bile na forumu vojak.si zelo brane, vseeno pa v 
prihodnje pri reviji Slovenska vojska vidimo še veliko prostora za aktualiziranje vsebin. 
Na osnovi ugotovitev Ministrstvu za obrambo dodatno predlagamo ustanovitev foruma, 
preko katerega bi lahko uporabniki dobili uradne informacije. Z ustanovitvijo foruma bi 
ministrstvo veliko hitreje odgovarjalo na vprašanja uporabnikov. 
 
Ključne besede: forum, revija Slovenska vojska, primerjalna analiza, kvalitativna 
analiza 
 
Comperative analysis of content forum vojak.si and magazine Slovenska vojska 
 In our graduation thesis we analyzed the public web forum vojak.si for the term of six 
months and compared the themes published on the forum with reporting of the official 
Slovenian army magazine Slovenska vojska on the same themes. We ranged the 
importance of the themes on the forum according to the number of page views. During 
our research we found that of chosen 59 themes the magazine only reported on 5 themes 
and partially on 4 themes. Sociological and social themes were most common on the 
forum, the second most common were technical, then employment and political themes. 
We found the magazine to be informative and did indeed report on some of the forum’s 
most viewed themes. Still, there is potential for further actualization of the magazine. 
Based on our findings we recommend the Ministry of defence to establish their own 
web forum in the future, where the users could get official information. Using the web 
forum platform, the Ministry could answer to the questions of interested users much 
faster. 
 
Key words: forum, magazine Slovenska vojska, comparative analysis, qualitative 
analysis 
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UVOD 

 

 Slovenska vojska (v nadaljevanju jo bomo poimenovali s kratico SV, medtem ko bo 

revija Slovenska vojska označena s polnim imenom) se v letih od vzpostavitve poklicne 

vojske sooča z izgubo kadrov in težavami pri novačenju novih kadrov. Mladi niso 

zainteresirani za službo v SV, vojaki pa jo zapuščajo (RTVSLO 2008). Porast pri 

zaposlovanju v SV sicer beležimo od leta 2008, razlogi za večjo zainteresiranost za 

vojaški poklic pa so najverjetneje gospodarska kriza in pa tudi novi reklamni oglasi, ki 

vabijo v vrste SV. Neinformiranost javnosti o delu vojaka še vedno predstavlja problem. 

Pomemben most pri komuniciranju med javnostjo in Ministrstvom za obrambo 

predstavlja revija Slovenska vojska. V njej bralci najdejo veliko zanimivih člankov, ki 

so zanimivi tudi za civilno prebivalstvo (Bric in Kuntarič 2008, 10-13). V zadnjih letih 

pa beležimo velik porast internetne uporabe, s čimer se uporaba tiskanih medijev 

manjša. Ljudje danes lahko med seboj komunicirajo preko spleta in eno takih možnosti 

omogoča svojim uporabnikom tudi forum vojak.si, na katerem se zbirajo predvsem 

ljubitelji vojaških iger. Med njihovimi uporabniki najdemo tudi vojake Slovenske 

vojske in kandidate za vojake. Vsi na forumu objavljajo določene teme, ki jih zanimajo. 

V diplomski nalogi se bo zato raziskovalo način poročanja revije Slovenska vojska o teh 

istih temah, ki se pojavijo na forumu vojak.si. Zanimala nas bo predvsem aktualnost 

revije in njena kritičnost do problematik, ki se jih izpostavlja na spletnem forumu 

vojak.si. 

 



8 
 

1 METODOLOŠKO  HIPOTETIČNI OKVIR 

 

1.1 PREDMET IN CILJ PROUČEVANJA 

 

 Slovenska vojska se v zadnjih letih sooča z izgubo kadrov in težavami pri novačenju 

novih kadrov. Mladi niso zainteresirani za službo v slovenski vojski, vojaki pa jo 

zapuščajo. Zato bom proučila javni internetni forum vojak.si, ki ga uporabljajo vojaki in 

vsi, ki jih zanima delo v slovenski vojski. Proučila bom problematike oz. novo odprte 

teme na forumu za obdobje šest mesecev (od oktobra 2008 do marca 2009) in jih 

primerjala s članki v istem obdobju v reviji Slovenska vojska, ki je tudi edino uradno 

glasilo Ministrstva za obrambo. Z raziskavo bom videla koliko in kako revija Slovenska 

vojska piše o problemih, ki se pojavljajo na forumu vojak.si. Glede na rezultate analize 

pa bom lahko podala tudi predloge za revijo Slovenska vojska pri nadaljnjem poročanju 

o določenih tematikah. 

1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H01: Revija Slovenska vojska ne piše o istih tematikah, kot se pojavljajo na forumu 

vojak.si. 

H02: Revija Slovenska vojska o temah, ki se pojavljajo na forumu vojak.si, piše 

pomanjkljivo in nekritično. 

1.3 METODOLOŠKI PRISTOP 

 

 Za metodologijo bom uporabila predvsem analizo vsebine in analizo pisanih virov. 

Temeljni metodološki pristop bo primerjalna analiza spletnih besedil.  

 Kvalitativna analiza analizira opisne podatke in jih skuša čim bolje osmisliti in 

razložiti. Primerne so za poglobljeno proučevanje primerov in njihovih značilnosti 

(Ragin: 2007, 97). Primerjalna analiza je posebna vrsta kvalitativnega proučevanja, 

preko katerega skušamo s primerjalnim raziskovanjem poiskati podobnosti in različnosti 

na proučevanih primerih oz. enotah.  Za razliko od klasičnega kvalitativnega 

raziskovanja, ki se osredotoča na podobnosti, se primerjalna analiza osredotoča na 
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raznolikosti. Cilj takšnega raziskovanje je torej pojasnjevanje raznolikosti znotraj 

določene skupine primerov oz. enot ( Ragin: 2007, 118).  

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz: uvoda, metodološko - hipotetičnega okvira, 

teoretičnega okvira, kvalitativne analize foruma vojak.si, kvalitativne primerjalne 

analize revije Slovenska vojska, ugotovitev in zaključka ter seznama virov. 

1.5 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

 

NATO  Severnoatlantsko zavezništvo 

SV   Slovenska vojska 

TO   Teritorialna obramba 

MORS  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
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2 Teoretski okvir 

 

2.1 Prednosti in slabosti internetnega proučevanja 

 

 Z nastankom interneta so se pojavili tudi novi načina proučevanja, ki imajo svoje 

prednosti in slabosti. (Lobe v Lozar Manfreda 2001, 54). Če želimo opraviti anketo z 

nekom preko interneta, nam ni potrebno osebno dati vprašanemu v roke anketni list, 

ampak mu ga lahko enostavno pošljemo kot hiperpovezavo. Vendar vsaka nova 

tehnologija s seboj prinese tudi negativne plati proučevanja. V nadaljevanju bom zato 

predstavila prednosti in slabosti internetnega proučevanja. 

 2.1.1 Prednosti:  

 Povzela bom le nekatere prednosti. Prva prednost spletnega proučevanja so stroški. Če 

želimo opraviti anketo z nekom, moramo najprej natisniti anketne vprašalnike, nato 

poslati anketne spraševalce na teren, ter nato pridobljene podatke tudi obdelati (Lobe v 

Lozar Manfreda 2001, 55). Vse to stane, saj moramo plačati tisk vprašalnikov, nato delo 

anketnih spraševalcev ter nato še ljudi, ki obdelajo pridobljene podatke v smiselne 

informacije (Mann in Stewart 2000, 19). Vsem tem stroškom se lahko izognemo z 

objavo anketnega vprašalnika na internetu. Internet nam omogoča, da na spletu 

naredimo anketni vprašalnik, do katerega lahko uporabniki za izpolnjevanje dostopajo 

preko hiperpovezave (Lobe 2008, 63). 

 Druga prednost je hitrost zbiranja podatkov. Če raziskovalec objavi spletno anketo, 

lahko še isti dan dobi veliko število izpolnjenih anket (Lobe v Lozar Manfreda 2001, 

56). Seveda pa mora najprej uporabnike o svoji anketi obvestiti in jih prositi za 

sodelovanje (Mann in Stewart 2000, 20-26). Na tak način lahko pridobi raziskovalec 

več izpolnjenih anket, kot pa če bi osebno anketiral na terenu (Lobe 2008, 64). 

 Tretja prednost je dostopnost do anketirancev, ne glede na območje kje prebivajo (Lobe 

v Lozar Manfreda 2001, 61). Če izvedemo klasično anketo na terenu, moramo najprej 

priti s transportom v kraje, kjer želimo anketirati – to je zelo zamudno in tudi 

neekonomično. Internet nam omogoča, da lahko od doma kontaktiramo želene osebe, ki 

jih želimo anketirati; kontaktiramo jih lahko preko elektronske pošte ali jim preko 



11 
 

drugih spletnih aplikacij pošljemo hiperpovezavo do naše spletne ankete (Lobe 2008, 

65). 
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2.1.2 Slabosti:  

 Glavna slabost internetnega proučevanja je sama dostopnost interneta. Na svetu nimajo 

čisto vsi ljudje interneta, glede na podatke Internet World Stats je uporabnikov interneta 

zgolj 23,8% glede na vso svetovno populacijo (Internet World Stats 2009). Druga 

slabost je tudi ne osebnost interneta, saj anketiranec nima osebnega stika z 

raziskovalcem.  Tretji velik problem spletnega proučevanja, ki je morda celo največji, je 

etičnost takšnega proučevanja (Mann in Stewart 2000, 40-65). Že pri klasičnem 

proučevanju moramo anketiranca seznaniti s samim vzrokom proučevanja in mu 

zagotoviti potrebno anonimnost, če to želi. Preko spleta težje pridobimo anketirančevo 

izjavo o možnosti uporabe njegovih podatkov, saj se uporabniki velikokrat skrivajo za 

psevdonimi (Lobe 2008, 72).   

 Zaradi zgoraj naštetih prednostih in slabosti internetnega proučevanja sem se odločila 

za analizo vsebine na forumu vojak. Si. Ker je zelo težko dobiti pripadnike Slovenske 

vojske, da bi sodelovali v anketah, sem se odločila za analizo foruma vojak.si, kjer 

pišejo tudi pripadniki Slovenske vojske.  Prednost takšnega proučevanja je tudi ta, da ni 

bilo potrebno proučevati na terenu. Z tem smo znižali stroške samega proučevanja. 

Slabost na drugi stran pa bi lahko bila zasebnost uporabnikov na forumov in njihovih 

objav. Vendar, ker je forum vojak.si javni forum in za ogled tem se ni potrebno 

registrirati, lahko proučujem teme, ki se pojavijo na forumu.
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2.2 Zgodovinski razvoj vojaških časopisov 
 

 Vojska je precej zaprt sistem, ki civilistom navadno ne omogoča direktnega vpogleda v 

samo dogajanje v vojski. Z leti pa se je tudi vojska reformirala in se bolj odprla za 

javnost. Danes imamo tako imenovane dneve odprtih vrat, tekom katerih lahko 

obiskovalci podrobneje spoznajo delo vojakov. Zelo pomembne pa so danes za stik s 

civilno – in vojaško - populacijo tudi vojaške revije oz. glasila. Nekoč so bili vojaški 

časopisi edini stik med vojaki na bojiščih. Le preko njih so vojaki izvedeli, kaj se dogaja 

na sosednjem bojišču, istočasno pa so tudi vojakom vlivali motivacijo za boj. Zato so 

časopisi v času vojn delovali tudi kot motivatorji in informatorji. Do danes se vloga 

vojaških časopisov ni pretirano spremenila, se pa je modernizirala (Bric 2008a, 24-27). 

 

2.2.1 Zgodovina vojaškega tiska po svetu in v Sloveniji 

 Vojaški tisk ima bogato zgodovino. Deloval je kot motivator in informator tako za 

vojake, kot za civiliste. Vojake je obveščal o dogajanjih na sosednjih frontah, ter jih 

bodril za boj, civiliste pa je informiral o življenju vojakov. Danes ima skorajda vsaka 

država svoj vojaški časopis ali revijo. Mnogi najstarejši izhajajo še danes. Med 

najstarejša tiskana množična občila v Evropi, ki sicer ne pokriva strogo vojaške 

tematike, se uvršča tudi slovensko glasilo Gasilec. Mesečnik s področja zaščite in 

reševanja izhaja že 110 let. Najstarejša med vsemi revijami pa je avstrijska strokovna 

vojaška revija ÖMZ - Österreichische Militärische Zeitschrift, ki je bila ustanovljena 

leta 1808 in letos slavi že 201. obletnico izhajanja. Strokovno-teoretično vojaško revijo 

izdaja avstrijsko obrambno ministrstvo, njene vsebine pa so osredotočene na varnostno 

in obrambno politiko ter vojaško znanost. Pregled evropskega vojaškega tiska pove, da 

največ, in sicer 62 vojaških glasil izhaja od enkrat do šestkrat na leto, mesečnikov je 35, 

po pet vojaških glasil pa izhaja kot tednik ali štirinajstdnevnik. Bugarska armia je edini 

evropski vojaški dnevnik, ki v nakladi 12.000 izvodov izide petkrat na teden. Približno 

60 članov uredništva pripravlja tudi redne tedenske priloge z različnimi tematikami. 

Državi z največ glasili sta Romunija in Norveška, kjer izhaja po 13 vojaških tiskanih 

množičnih občil. Na Norveškem na primer poleg osrednje informativne vojaške revije 

Forsvarets Forum izhajajo še glasila za vojaške obveznike, pripadnike domovinske 

garde, norveško veteransko in častniško zvezo, obrambno zvezo in vojaško društvo, 

svoje glasilo imata celo krščanska bratovščina ter norveška ženska obrambna zveza. 
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Vsebine romunskih vojaških glasil so drugače porazdeljene, saj poleg osrednjih glasil 

izdajajo tudi glasila rodov vojske, nekaterih specializiranih področij (psihološka 

priprava, vojaška medicina) in druge vsebine. Največjo naklado dosega vojaški tisk v 

Nemčiji, kjer sedem vojaških tiskanih množičnih občil presega skupno naklado 700.000 

izvodov. V največji nakladi izhaja nemška revija Infopost, ki vojsko približa mladim, in 

sicer v 250.000 primerkih izide štirikrat na leto (Bric 2008a, 24-27). 

2.2.2 Razvoj vojaškega tiska v Sloveniji 

Razvoj slovenskega tiska se začne po osamosvojitvi. Slovenija ima kar nekaj revij in 

glasil s tega področja.  Najbolj znana revija s tega področja je Slovenska vojska z 

naklado 11.300 izvodov, ki se je uveljavila kot osrednje vojaško informativno glasilo 

Ministrstva za obrambo, je bila ustanovljena leta 1993. Najstarejša slovenska vojaška 

revija pa je Revija Obramba z naklado 7000 izvodov, ki izhaja že od leta 1969 in jo 

izdaja zasebno podjetje Defensor. Štirikrat na leto pa izide tudi vojaško strokoven Bilten 

Slovenske vojske, ki ima naklado 450 in spada pod okrilje  Generalštaba Slovenske 

vojske. Občasno izhajajo še: glasili 1. in 72. brigade Prvi ter Prava smer, ki sta 

specializirana zbornika, in sicer Vojaškošolski zbornik ter Vojaška zgodovina, ter 

veteransko in častniško glasilo. Na področju zaščite in reševanja enkrat na leto izide 

zbornik Ujma v nakladi 2500 izvodov, Gasilec pa vsak mesec v nakladi 10.000 izvodov 

(Bric in Kuntarič 2008, 10-13). 

 

3 Kvalitativna analiza tem foruma vojak.si  

 

 Za proučevanje in kasnejšo primerjavo vsebine sem izbrala forum vojak.si. Forum 

vojak.si je del spletne strani vojak.si, katere namen je druženje ljubiteljev vojaških iger. 

Stran so ustanovili leta 2001 in takrat je bila izključno namenjena vojaški simulaciji 

Operation Flashpoint. Forum je javni, kar pomeni, da ni zaščiten, ravno tako lahko 

beremo teme in objave uporabnikov ne bi se nam bilo potrebno registrirati. Za objavo 

teme, pa se je potrebno registrirati. Skozi leta se je stran spreminjala in je bila do leta 

2009 že 5-krat spremenjena. Obiskovalci spletne strani so predvsem ljubitelji vojaških 

računalniških iger, pišejo pa, da »veliko naših obiskovalcev (članov) trenira taktiko v 

airsoftu in paintballu, nekaj pa jih tudi služi kruh v slovenski vojski in policiji« 

(Vojak.si 2009a). 
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 V raziskovanju se bomo usmerili v proučevanje vsebine tem na forumu vojak.si, kjer 

lahko uporabniki spletne strani komunicirajo med seboj. Sam forum vsebuje 32 glavnih 

tem oz. področij, vsaka od teh tem pa vsebuje znotraj tudi podteme. Proučevali bomo 

zgolj eno glavno temo z naslovom Slovenska vojska in njene podteme.  
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3.1 Teme Slovenska vojska 

 

 Tema Slovenska vojska je del foruma vojak.si. Tema je namenjena predvsem vojakom 

v Slovenski vojski ter vsem, ki jih zanima delo v vojski. Tema je očitno zelo zanimiva, 

saj ima znotraj veliko tem. Prvo temo zasledimo že v letu 2005. Do danes pa je 

objavljenih preko 328 različnih tem. Preučevale se bodo vse teme, ki se pojavijo v 

obdobju 6 mesecev (od oktobra 2008 do vključno marca 2009). Skupno število tem, ki 

jih bomo obravnavali, je 59. Zaradi velikega števila tem smo se odločili, da bomo vsako 

temo predstavila v stavku ali dveh. Tiste teme, ki imajo največ ogledov, pa bomo 

kasneje podrobneje predstavila in na njih dala tudi večji poudarek pri primerjavi z revijo 

Slovenska vojska. Poudarek bomo dali temam, ki imajo več kot 3000 ogledov. Teme 

bomo rangirali po številu ogledov. To naj bi bil objektivnejši kriterij, saj na spletnih 

forumih mnogi uporabniki teme zgolj spremljajo, sami pa odgovorov nanje ne pišejo. 

Popularnost teme naj bi torej prej nakazovalo število ogledov, kot pa število odgovorov, 

je pa seveda res, da oba kriterija visoko pozitivno korelirata. 

 

Tabela 3.1: Analiza vsebine tem foruma vojak.si 

Naslov 

teme 

Št. 

odgovorov 

Št. 

ogledov

 

Zadnja objava  Obravnavana tematika 

nemčija 125 7445 12. 2.2009  Uporabniki pišejo vprašanja v 

zvezi z opremo, ki jo potrebujejo 

za vajo v Nemčijo. Zaslediti je 

velik kaos glede informacij, saj 

ne vedo niti tega, katero opremo 

morajo vzeti oz. kaj jim bo tam 

na voljo (pretvornik za elektriko, 

hrana, spalke, šotori ...). Zelo so 

kritični do poveljniškega kadra, 

saj naj bi jim ta dal premalo 

informacij oz. menijo, da jim je 
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vseeno za vojake in njihove 

pogoje bivanja. Uporabniki tudi 

kritizirajo samo usposabljanje v 

Nemčiji, saj menijo, da bi 

identično usposabljanje lahko 

izvedli v Sloveniji na Počku in s 

tem na Ministrstvu prihranili 

veliko denarja. 

NOVA 

LETALA 

DA ALI 

NE 

143 6475 13. 12. 2008  Uporabniki razpravljajo o ideji, 

da slovensko nebo varujejo 

italijanski reaktivci ali da bi 

Slovenijo varovali slovenska 

letala oz. reaktivci. Večina jih 

meni, da je Slovenija sama 

zmožna varovati nebo, vendar 

pri tem poudarjajo, da je 

potrebno kupiti vsaj od 6 - 10 

novih letal (predlagajo Gripne 

ali F16). Poudarjajo tudi, da je 

potrebno, da Slovenija kupi 

novo transportno letalo (zaradi 

misij). Menijo tudi, da bi 

Slovenska vojska z novimi letali 

lažje pridobila kadre v letalstvu 

(z nakupom naj bi se "izboljšali" 

pogoji dela). 

Novi plačni 

sistem v 

vojski 

56 4887 25. 11. 2008  Uporabniki so zelo kritično do 

novega plačnega sistema v 

vojski. Moti jih tudi 

problematika povezana s 

plačami, saj je večina zaposlena 

za 5 let in jih zato skrbi najem 

kreditov. Večini naj bi se plače 



18 
 

zmanjšale in ne povišale, kot naj 

bi sprva pričakovali. Moti jih, da 

je MORS "povišal" plače, pri 

tem pa oklestil dodatke. Moti jih 

tudi sam "birokratski" 

računalniški sistem, ki ni dobro 

urejen. »Jaz sem med 

pogovorom omenil sodelavcem, 

da mi na plačilni listi piše še 

vedno "Kandidat za vojaka", pa 

mi je en odgovoril naj se ne 

sekiram, saj je on že štiri leta v 

vojski pa mu še vedno piše 

enako« (radical 2009). 

STARE 

PATRIJE 

SLOVENS

KI VOJSKI 

64 3594 11. 12. 2008  Uporabnike  motijo podatki, da 

naj bi dobili stare Patrie. Od 

ministrice predvsem zahtevajo, 

da prekliče pogodbo. Moti jih 

tudi sama oborožitev Patrie, saj 

menijo,  da bi morale imeti 

30mm top.  

MANJ 

DENARJA 

ZA SV 

75 3376 21. 11. 2008  Uporabniki v tej temi 

razpravljajo na temo ali bo 

ministrica Jelušičeva zmanjšala 

sredstva za vojsko. Uporabniki 

predvidevajo, da se bodo 

zmanjšala sredstva predvsem na 

račun navadnih vojakov oz. 

njihovih plač.  

Daljši lasje 

in 

prostovoljn

o služenje 

60 3318 14. 12. 2008  Uporabnike zanima ali je v 

vojski možno imeti dolge lase. 

Prevladujoče odgovarjajo, da to 

ni mogoče. 
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Med 

slovenskimi 

vojaki na 

Kosovu vre 

35 2685 20. 11. 2008  Uporabniki komentirajo članek 

iz Dela, ker naj bi bili vojaki na 

Kosovu zelo nezadovoljni in so 

zato pisali predsedniku Türku. 

Uporabniki ne simpatizirajo z 

vojaki, ki so se pritožili, saj 

menijo, da je vojska specifičen 

poklic v katerem je potrebno 

marsikaj "požreti" in da bi prej 

morali misliti nato preden so se 

odločili za vojaški poklic. Moti 

jih tudi sama motivacija, ki vodi 

vojake na misije »Mislim da 

vsak vojak gre na misijo najprej 

zaradi financ in ne verjamem da 

gre kdo iz čistega veselja v 

Afganistan nastavljat glavo. Pri 

pogodbenih rezervistih pa pride 

to še bolj do izraza, jaz sem 

kandidat za Kosovo ampak 

lahko medtem izgubim redno 

službo(če nas že prej ne bojo dal 

na zavod za zaposl.)Že zdaj me 

naš nori direktor zafrkava ker 

smo dobili še en teren zadnji 

teden v Oktobru. Zato vsak 

najprej pomisli če se mu izplača 

tvegat zamere v službi ali jo celo 

izgubiti« (march 76 2009). 

BBSK 

(bataljonsk

a bojna 

skupina) 

62 2381 13. 12. 2008  Uporabniki zelo pohvalijo delo 

ministrice, ko je leta razkrila en 

del pogodbe pri nakupu Partij. 

Vendar ji tudi priporočajo, da 
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SV spremeni oborožitev na Patrijah 

»In, da usliši praznične želje in 

namesto 40 kosov z 12,7mm, ki 

so namenjeni enotam, namesti 

30mm+2×spike. Ter namesto18-

ih kosov z 40mm minometom 

namesti nemo-te« (Loops 

2009a).  

Premestitve 
 

33 2355 24. 1. 2009  Nek uporabnik je objavil prošnjo 

za zamenjavo z drugim vojakom 

za premestitev iz Kranja 18. 

RKBO,  v 10. MOTB v 

Ljubljano. Za takšno premestitev 

potrebuje so vojaka v želeni 

enoti, ki bi se z njim zamenjal. 

To želi narediti zato, ker porabi 

veliko časa za vožnjo. 

Uporabniki ga svarijo in mu 

odsvetujejo premestitev v to 

enoto »Ne želi si iti v 10.MOTB. 

Še žal ti bo. Tam je čisti blef, ne 

ve se kdo pije in kdo plača. 

Zakaj največ vojakov vsak 

mesec poda prošnjo za 

premestitev iz 10.MOTB v 

druge enote, ali pa za odhod iz 

SV. Aja pa še nekej največ 

kupljenih diplom (V. stopnja 

ekonomsko-komercialni tehnik) 

je bilo najdenih glih v 

10.MOTB« (sebastjan01 2009a). 
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Izplačilo 

nagrad za 

podpis 

pogodbe 

30 2206 19. 1. 2009  Uporabnika zanima kdaj bo 

dobil izplačano nagrado za 

podpis pogodbe. Drugi 

uporabniki mu odgovarjajo, da 

jo bo dobil ob prvi plači, glede 

na to, da ima opravljena že vsa 

usposabljanja. Vendar so 

nekateri uporabniki do samega 

izplačila plač zelo kritični 

»recimo iz prve roke vem da 

dobiš izplačano 4300€ za 10 let 

pogodbe, pa dobil boš izplačano 

šele pri plači ko boš že v enoti, 

odvisn kdaj si delal 

usposabljanje. Te nagrade so tak 

natego, obljubljajo nagrado v 

znesku bruto plače izplačan 

dobiš pa en čudn znesek« 

(Ratsum 2009). 

Kam po 45. 

letu 

starosti? 

23 2187 6. 3. 2009  Uporabnika zanima kaj se zgodi 

z vojaki po 45. letu starosti. 

Drugi uporabniki mu 

odgovarjajo, da vojaka 

dobesedno vojska na cesto 

postavi oz. da delajo potem v 

nekih skladiščih. Vendar 

istočasno tudi poudarjajo, da 

večina ne bo ostala vojak oz. v 

vojski do 45. leta, saj vojska 

zaposluje za 5. let ali 10., zaradi 

tega pa vojaki ne morejo do 

kreditov. Uporabnik, ki je očitno 

že dlje časa v vojski, je zelo 
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kritičen do vojske »sam sem v 

naši firmi deset let,in nimam 

nobenih moralnih zadržkov proti 

plačancem - za sabo mam 

CIPER 2X,BOSNO 

3X,KOSOVO IN 

AFGANISTAN,  

 

KAJ SEM OD TEGA 

ODNESEL-RAZBITA 

DRUŽINA IN MARSIKAJ 

VIDEL KAR NI NIKOLI 

PRIŠLO V JAVNOST- 

 

PRIJAVIL SEM SE K VEČIM 

FIRMAM NA RAZGOVORE - 

in od štirih tudi dobil vabilo za 

zaposlitev..  

 

kolegi....ko bomo dopolnili 45 

let nam ne bodo rekli hvala ker 

ste nam pustili najboljša leta in 

svoje zdravje. BRCNILI NAS 

BODO V RIT. jebiga...  in nas 

postavili na cesto.....to pa samo 

zato ker to še zdaleč ni urejeno 

kot drugje« (old grunt 2009). 

kranj ali 

maribor 

43 2149 15. 2. 2009  Uporabnika zanima v katero 

vojašnico gredo trenutno vojaki 

po končanem usposabljanju (ali 

v Ljubljano ali v Kranj), ter če se 

pri tem upošteva bližina 

vojakovega doma. Uporabniki 
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odgovarjajo, da trenutno večina 

gre v Kranj in da se ne upošteva 

bližine vojakovega doma. Vojaki 

se zelo pritožujejo nad 

razdaljami, ki jih morajo 

prevoziti, da pridejo na delovno 

mesto »En moj sodelavec je 

doma iz Ruš pri Mariboru pa se 

vsak dan vozi v Kranj in nazaj, 

toliko o tem« (sypahh 2009). 

Vojaška 

stanovanja 

18 2080 27. 2. 2009  Uporabnika zanima, kako se 

pride do vojaškega stanovanja. 

Souporabnik mu razloži na 

sledeč način: »Tudi če ni razpisa 

v enoti za oddajo stanovanj v 

najem, lahko po svoji liniji (PO-

VPČ-ČPČ), dobiš informacije v 

S1 in oddaš vlogo za pridobitev 

stanovanj.« (PROCYON 

LOTOR 2009). Uporabnike 

zanima tudi sama opremljenost 

stanovanj. Souporabnik jim 

odgovori: »Vojaska stanovanja 

so neopremljena. 

Dobr, mas wc skoljko pa 

banjo(kopalnico) to je pa tud 

vse. Cena se za garsonjero giblje 

tm okol 80 evrov namesec, to je 

najemnina.  

Pol mas pa se nekaj stroskov, 

sam to bo mogu pa kdo drug 

povedat Drugace pa uradna 

verzija, najemnina stanovanja 
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znasa 80% neprofitne 

najemnine« (sumadinac 2009a). 

OSTROST

RELEC V 

SLOVENS

KI VOJSKI 

17 1786 13. 12. 2008  Uporabnika zanima kako lahko 

postane ostrostrelec. 

Souporabniki mu odgovarjajo, 

da zelo težko, saj jih naj ne bi 

bilo več v Slovenski vojski. Naj 

bi imeli samo nek dodatek na 

puški F2000s, ki omogoča 3x 

povečavo »Ker snajperjev več 

ni,zdaj imamo acog na 

F2000,mislim da trikratna 

povečava« (Loops 2009b). 

spike 40 1782 7. 2. 2009  Uporabniki razpravljajo o 

količini nakupljenih Spike-ov. 

Nekateri uporabniki menijo, da 

naj bi se Spike razdelilo med vse 

motorizirane pehotne enote. 

Vendar nek uporabnik temu 

oporeka: »Glede Spika samo 

toliko ali se fantje zavedate 

koliko stan raketa?(70000€)Ali 

vam je znano koliko je bilo 

uporabljenih na vaji?(5 za tiste 

ki ne veste)Ali veste koliko raket 

je uporabil Izrael do sedaj v 
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resničnem boju?(2)Ali veste da 

je bilo v pogodbi da bo na live 

fire vaji prisoten inštruktor iz 

Izraela,ki se je samo za glavo 

držal ko je videl naš ,, nek se 

vidi razkoš".Tako da kot je meni 

znano še lep čas bodo Spike v 

skladiščih.(Hvala bogu da so se 

nabavili tudi zeo dobri 

simulatorji) (

Spike nebo nikoli razdeljen med 

pehotne oddelke tako kot rgw 

(12,500€).Če bo v daljni 

prihodnosti kakšna vaja bodo 

pridodani pripadniki 

protioklepne enote ,ki je 

nastanjena trenutno v FRS-

Ljubljana (Sedaj so skupaj z 

nami v Nemčiji na vaji)« (plesko 

2009a). 

  

Tečaji v 

Ameriki 

23 1776 13. 12. 2008  Uporabnika zanimajo 

informacije glede usposabljanj v 

Ameriki. Drugi uporabniki mu 

odgovarjajo, da je zelo dobro iti 

med marince - tam naj bi se 

človek veliko naučil brez 

nepotrebnega balasta. Poudarek 

naj bi bil na učenju in ne na 

selekciji. Nasprotno naj bi bilo 

na ranger programih, kjer naj bi 

bila v ospredju selekcija. 
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Patria 

podkupila 

Janeza 

Janšo? 

23 1745 10. 10. 2008  Uporabniki izmenjujejo mnenja 

o novici, da naj bi bil Janez 

Janša vključen pri 

"podkupovanju" v aferi Patria. 

Uporabniki ne komentirajo ali je 

gospod Janša kriv ali ne. 

Komentirajo bolj samo afero 

Patria in se zgražajo nad samimi 

nakupi Ministrstva za obrambo. 

tattoo-

problem da 

postanem 

poklicni 

vojak SV ? 

13 1435 13. 12. 2008  Uporabnika zanima, če bo 

sprejet v vojsko glede na to, da 

ima tetovažo v obliki 

karantanskega panterja. 

Uporabniki mu odgovorijo, da 

same tetovaže niso problem. 

Problem so razne nacistične ali 

rasistične tetovaže. Vendar, ker 

ima uporabnik tetovažo 

karantanskega panterja, mu zato 

drugi uporabniki povedo, da 

takšna tetovaža v Slovenski 

vojski ne bo naredila vtisa, 

kvečjemu obratno. Spet drugi 

uporabniki menijo, da bi moralo 

biti dobrodošlo v vojski, da ima 

pripadnik tetovirane domoljubne 

znake in simbole na sebi.  

Bohinjska 

Bela 

17 1312 29. 11. 2008  Uporabnika zanima kakšne 

imajo izkušnje z usposabljanjem 

v Bohinjski Beli. Drugi mu 

odgovarjajo, da je vojašnica lepo 

urejena ter da so tudi poveljniki 

tam zelo dobri. 
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40 let TO - 

mnenje na 

pisanje 

posebne 

številke 

obrambe 

25 1213 13. 1. 2009  Uporabniki razpravljajo o članku 

o 40 letih Teritorialne obrambe, 

ki je bil objavljen v reviji 

Obramba. Sam članek ocenjujejo 

kot slab, saj naj bi preveč hvalil 

Teritorialno obrambo. Zanima 

pa jih predvsem dejansko stanje 

Teritorialne obrambe v tistem 

času.  Mnogi so mnenja, da je 

bilo dejansko stanje Teritorialne 

obrambe v resnici veliko bolj 

klavrno, kot to opisuje članek. 

Vipava 

10.02.09. 

24 1192 9. 2. 2009  Uporabnika zanima, če so na 

forumu kakšni vojaki, ki bodo 

imeli usposabljanje v Vipavi 10. 

2., z namenom, da že prej dobijo 

poznanstva. Uporabniki 

souporabnikom predvsem 

svetujejo, kakšno opremo naj s 

seboj prinesejo ter jim dajejo 

nasvete. 

Orožni list 13 1147 23. 2. 2009  Uporabnika zanima, če lahko kot 

usposobljen vojak dobiš orožni 

list za uporabo orožja v privatne 

zadeve. Souporabniki mu 

razložijo, da je postopek za 

pridobitev orožnega lista zelo 

dolgotrajen in zahteven. 

Predlagajo mu, da se včlani v 

strelsko društvo, ki se s 

tovrstnimi zadevami ukvarja. 
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Jelušičeva 

VS NATO 

15 1060 2. 2. 2009  Uporabniki razpravljajo o 

dejanski moči ministrice pri 

odločitvah. Pri tem izpostavljajo, 

da je ministrica obljubila 

zmanjšanje števila misij, 

istočasno pa naj bi Nato zahteval 

povečanje, s čemer na bi se 

kazala ministričina nemoč. 

Uporabniki so mnenja, da naj 

število misij ostane isto, le da se 

misije bolj usmerijo na neko 

območje, npr.: Kosovo, kjer ima 

slovenska vojska velike 

prednosti (jezik, poznavanje 

kulture ...). 

SV & EPP 17 1060 29. 11. 2008  Uporabnik sprašuje druge 

uporabnike, kako so jim všeč 

novi oglasi za Slovensko vojsko. 

Oglase povečini ocenjujejo kot 

zelo slabe. Tisti, ki jih 

ocenjujejo kot dobre, pa menijo, 

da sami oglasi ne bodo prinesli 

novega kadra. »Katastrofa od 

oglasa. V helikoptrer posadijo 

prestrašenega fantka z 

izbuljenimi očmi in kepo v grlu, 

ki mi pravi pridi še ti.  

 

Ja se spomnim tud mi smo leta 

91 junuija govorili prjatlom, dej 

prid še ti bo akcija, pa so rekli 

kaj si nor, da me ustrelijo! am 

pol čez dve leti ko so začela 
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podjetja ugašat pa so začeli 

fantje s sklonjeno glavo capljat v 

SV. in danes ne boste verjeli so 

to vrhunski kader v GŠ-ju. Ja 

takle mamo pr nas« (sebastjan01 

2009b). 

Vojaške 

ugodnosti 

9 1007 13. 12. 2008  Uporabnika zanima kje lahko 

dobi seznam ugodnosti, ki jih 

nudi Slovenska vojska. 

Uporabniki mu odgovarjajo, da 

je veliko podatkov napisanih v 

reviji Slovenska vojski oz. na 

oglasnih deskah. Ravno tako so 

pa tudi mnenja, da ugodnosti ni 

veliko. 

ŽIVLJENJ

EPIS 

14 992 15. 12. 2008  Uporabnika zanima kako se piše 

življenjepis, ki ga potrebuje za 

zaposlitev v Slovenski vojski. 

Uporabniki mu sicer pomagajo z 

nasveti, vendar nekateri na 

precej posmehljiv način 

»Oprosti, toda življenjepis bi 

moral znati napisati vsak s 

končano osnovno šole« 

(vojnomir 2009). 

Puch SV-

01-001 

6 990 16. 2. 2009  Uporabnik želi dobiti sliko 

Pucha, vendar ne razloži zakaj jo 

potrebuje. 

LBBSk 13 969 2. 11. 2008  Uporabnika zanima, kakšne so 

naloge  lahke bataljonske bojne 

skupine (LBBSk). Souporabniki 
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so tudi sami precej zmedeni, saj 

tudi sami točno ne vedo kaj se 

tam počne (niti tisti, ki so v tej 

skupini, ne poročajo o nobenih 

posebnih aktivnostih). 

[ Anketa ] 

Način 

letnega 

službenega 

ocenjevanja 

v SV 

7 914 10. 1. 2009  Uporabnika zanima, kdo po 

njihovem mnenju bi bil oz. je 

najboljši ocenjevalec dela 

vojakov. Tema ima tudi anketo 

in rezultati so: Prvi in 

neposredno nadrejeni - 

Poveljniki oddelkov    (17%),  

Poveljujoči častniki - poveljniki 

vodov    (7%) in Kombinacija 

obeh - poveljniki oddelkov kot 

neposredni ocenjevalci + 

častniki kot nadrejeni 

ocenjevalci    (74%): Število 

glasov : 39 .  

VOJAŠKA 

KUHINJA 

16 868 17. 12. 2008  Uporabnika zanima, če kdo od 

uporabnikov dela v vojaški 

kuhinji. Nihče od uporabnikov 

ne dela v kuhinji. 

Nova 

ministrica 

za 

obrambo. 

13 848 24. 12. 2008  Uporabnik kritizira delo 

ministrice in ministrstva »Hja.. 

gospa ministrica je ze poskrbela, 

da se je zakljucila misija v Iraku, 

sedaj slisim da se bosta letos 

zakljcila tudi Libanon in Cad. 

Leta 2010 februarja pa se 

Afganistan BAJE! Po mojem se 

na MORS sploh ne zavedajo 

koliko vojakov je vzelo enormne 



31 
 

kredite za hise in podobno in to 

prav na racun misij. Nikoli jih ne 

bodo odplacali ce bodo ukinali 

misije. Pol berem v Obrambi 

interviju gospe ministrice glede 

usposabljanja. CITIRAM Treba 

bo za zacetek spregledati kaksno 

lepotno napako, npr. preveliko 

tezo, ali neatletsko postavo... 

Ja najboljse da dobimo v vojsko 

se vecje invalide kot pa jih ze 

mamo (debele, lene pa 

popolnoma nesposobne). Brez 

zamere gospa minister ce to 

berete. Verjamem da ste skozi 

leta svoje kariere pridobili 

ogromno teoreticnega znanja kar 

pri vas zelo spostujem. Vendar 

pa ste ze pokazali, da kaj veliko 

pojma o praksi pac nimate!« 

(eliter 2009). Tudi drugi 

uporabniki se večinoma strinjajo 

z mnenjem uporabnika. Vendar 

so tudi uporabniki, ki menijo, da 

ministrica dobro opravlja svoje 

delo, predvsem pa da je 

prezgodaj za takšna ocenjevanja 

njenega dela. »Ne se zdj zapičit 

samo v "slabe" stvari. Je 

povedala tudi kaj dobrega oz. 

koristnega za vojsko in tudi za 

vojaka. Seveda je normalno, da 

vsak vidi samo slabo, kar pa je 
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čisto normalno in razumljivo« 

(kanader 2009). 

plače 

rezervistov

?! 

7 777 4. 1. 2009  Uporabnika zanimajo plače 

rezervistov, ki gredo na misijo. 

Vendar nihče od uporabnikov ne 

ve točno, koliko bodo dobili 

rezervisti. 

VIPAVA in 

Usposablja

nje 

13 776 27. 2. 2009  Uporabnike zanimajo slabe 

izkušnje z usposabljanjem v 

Vipavi. Uporabniki nočejo 

govoriti o negativnih izkušnjah, 

ravno tako začno napadati 

avtorja vprašanja, da želi z 

vprašanjem provocirati.  

PINK 12 762 3. 12. 2008  Uporabnika zanima, kako 

zmotivirati podrejene za delo. 

Uporabniki menijo, da more 

vodja veliko znati in dobro 

razlagati, predvsem pa »Men se 

zdi da je tuki zlo pomembn da se 

vojaki ne počutjo kot da jih 

teamleader spravla v neko 

podrejeno stanje, ampak dela z 

njimi ko da bi jim biu 

enakovredn.« (cougar 2009

). 

voščilo s 

Kosova 

7 690 25. 12. 2008  Uporabnik je poslal vsem 

uporabnikom foruma voščilo z 

Kosova. 

Termo 

perilo SV 

5 675 13. 12. 2008  Uporabnik potrebuje novo termo 

perilo in ga zanima kje ga lahko 
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dobi. Na forumu najde kar nekaj 

kandidatov, ki so mu 

pripravljeni prodati perilo, 

nekateri celo za 50 eur. 

čakanje na 

podpis 

pogodbe po 

PSVR! 

11 658 9. 3. 2009  Uporabnika zanima kako dolgo 

je po prostovoljnem služenju 

vojaškega roka potrebno čakati 

na podpis pogodbe. Uporabniki 

mu svetujejo, naj se pozanima na 

izpostavi. 

Čelada 7 653 7. 3. 2009  Uporabnika zanimajo lastnosti 

slovenske čelade (material, teža 

…). 

Oblačila 

slovenske 

vojske 

2 635 13. 12. 2008  Uporabnika zanima, kje bi lahko 

kupil oblačila slovenske vojske 

ali pa vsaj enakega vzorca ter 

barve. Uporabniki mu posljejo 

povezavo do spletne strani 

(mshop.si), kjer prodajajo 

rabljena vojaška oblačila (tam 

tudi prodajajo oblačila slovenske 

vojske).  

Heckler & 

Koch G36 

6 632 5. 1. 2009  Uporabnika zanima, kdo v 

vojski dobi Heckler & Koch 

G36. Uporabniki mu odgovorijo, 

da jih je imela slovenska vojska 

zgolj za testiranje, ko so izbirali 

novo puško, za Slovensko 

vojsko. 

Zaposlitev 

v gasilski 

enoti SV 

10 620 27. 10. 2008  Uporabnika zanima, kako se 

lahko zaposli v gasilski enoti na 

vojaškem letališču Cerklje. 

Drugi uporabniki mu ne 
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pomagajo veliko, saj tudi sami 

ne poznajo problema. 

[ Anketa ] 

Kaj boste 

počeli po 

izteku 

pogodbe 

4 613 24. 2. 2009  Uporabnika zanima kaj bodo 

počeli drugi uporabniki po 

izteku pogodbe. Rezultati ankete 

so sledeči: Opravljal bom poklic 

za katerega sem se izučil  

  11%. Prekvalifikacija poklica 

oz. izobrazil se bom za drug 

poklic     

  23% .Razmišljam o karieri v 

SV kot podčastnik oz. častnik  

  52%. Nisem razmišljal o tem  

  11%  . Število glasov : 17  

Vprasanje 8 613 3. 11. 2008  Uporabnika zanima, kako bi 

lahko prišel v  11. bataljon za 

zveze, ali pa v 9. za zračno 

obrambo. Uporabniki mu 

odgovarjajo, da bolj težko, 

predvsem pa da sem mora 

izkazati kot vojak, da ga opazijo 

drugi. 
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psihologi v 

SV 

7 605 17. 10. 2008  Uporabnico zanima delo 

psihologa v slovenski vojski. 

Uporabniki ji odgovarjajo, da so 

psihologi nepotrebni  »čim manj 

psihologov,služba za vas je 

drugje,same brihte« (gorazdslo 

2009 

) »psihologov v vojski ne 

rabimo.  

rabimo kvecjemu vojake 

psihologe. menim, da je vojaski 

poklic tako specificen, da bi 

temu morala biti prilagojena tudi 

stroka(psihologija). ne cel studij, 

recimo specialicacija zadji 

letnik.  

 

poleg tega nobenemu psihologu 

ne bi skodilo, ce bi kdaj 

dejansko delal kaj podobnega 

kot ljudje, ki jih obravnava. saj 

vemo, teorija eno, praksa drugo. 

 

Res je, da najbrz kaki osebi na 

podlagi nekih testov 

"onemogocijo" delo v vojski, 

vendar, kot je bilo omenjeno, 

vojak ima konec koncev le 

orozje v rokah. 

se tako se najde prevec 

pacientov, ki niti slucajno niso 

primerni za to delo. 

zal mi je tudi, da niso bolj 
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striktni pri visjih funkcijah v 

vojski. clovek z orozjem in 

odgovornostjo/mocjo, da 

nadzoruje dejanja ljudi pod sabo 

bi moral cez precej bolj zahtevne 

teste, kot 'navaden vojak«  

(sumadinac 2009b). 

Vojaška 

štipendija 

3 568 9. 11. 2008  Uporabnika zanima, kako lahko 

pridobi vojaško štipendijo. 

Uporabnik ne dobi točnega 

odgovora na svoje vprašanje.  

Mehaniki 6 562 7. 2. 2009  Uporabnika zanima, kako bi 

lahko postal mehanik v 

Slovenski vojski. Uporabniki mu 

odgovarjajo, da naj raje pošlje 

prošnjo drugam kot v vojsko, saj 

naj bi bile drugje plače višje. 

skupni 

prevoz v 

Ljubljano 

5 535 21. 2. 2009  Uporabnika zanima, če so na 

forumu ravno tako uporabniki iz 

Slovenskih Konjic ali okolice, 

da bi se skupaj v Ljubljano 

vozili in s tem privarčevali. 

Souporabniki mu povedo, da 

poznajo osebe, ki se vozijo iz 

tam v Ljubljano. 
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Stara vozila 

v vojski 

3 533 1. 2. 2009  Uporabnik bi rad kupil rabljeno 

vozilo Slovenske vojske. Za 

nakup mu predlagajo podjetje 

Dinos, ki naj bi prodajalo 

rabljena vozila Slovenske 

vojske. 

Poziv na 

misijo 

0 502 26. 2.  2009  Uporabnik želi spoznati še 

druge, ki so v rezervi in so dobili 

poziv, da gredo na misijo. Nihče 

ne odgovori na njegovo temo. 

datum 5 494 4. 10. 2008  Uporabnik želi spoznati še druge 

uporabnike, ki gredo v Vipavo 

na usposabljanje novembra. Ne 

najde nobenega.. 

Voznik C 

in E 

kategorije 

4 488 18. 2. 2009  Uporabnika zanima delo vojaka, 

saj bi se rad zaposlil v Slovenski 

vojski, pri tem pa poudarja, da 

ima narejene vse vozniške izpite 

za vse kategorije. Uporabniki 

mu odgovorijo, da mu vozniški 

izpit za vse kategorije ne bo 

prinesel nobenih ugodnosti in da 

če se odloči za službo v vojski, 

da bo postal voznik. 

Strežač 4 427 8. 3. 2009  Uporabnika zanima delo 

strežača. Strežač naj bi bil tisti, 

ki menja strelivo »Strežać v 

10.MOTB se drugače imenuje 

mula  .Si nosilec velike količine 

streliva ,tronosca,čistilnega 

pribora,metrixa ter rezervne 

cevi(za rezervno cev edino 

nisem čisto 100 %) za FN 
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MAG-u.To pa zato ker je SV 

ena retkih vojsk v svetu ,kjer 

tako ogromno težo nosita dva in 

ne trije kot je v drugi armijah«. 

(plesko 2009b) 

Nova 

knjiga 

Stojana 

Cirka: 

DEŽELA 

BREZ 

PRAVIC 

1 405 29. 12. 2008  Tema je obnova knjige. 

zdravstveni 

tehnik oz. 

dipl.med. 

sestra v 

slovenski 

vojski 

3 362 26. 3. 2009  Uporabnika zanima, kako bi se 

lahko zaposlil v slovenski vojski 

kot dipl. med. sestra. Uporabniki 

mu odgovarjajo, da mora 

opraviti usposabljanja. 

GROUND 

MASTER 

403 

1 356 3. 10. 2008  Uporabnika zanima mnenje 

ostalih o nakupu dveh radarjev 

ground master 403. Uporabniki 

težko razložijo upravičenost 

nakupa, saj premalo poznajo 

situacijo.   

kako je s 

študijskim 

dopustom v 

vojski 

5 338 12. 11. 2008  Uporabnika zanima, če lahko 

dobi študijski dopust. V praksi 

naj bi bilo to zelo težko 

izvedljivo »Za srednjo šolo 3 dni 

za vsak izpit za višjo in visoko 

pa 5 dni za vsak izpit. Za 

diplomo 15 dni. Je pa hakeljc. 

Moraš imeti podpisano pogodbo 

drugače ti pripada natanko NIČ. 
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Tudi če imaš pogodbo je najprej 

delo potem pa študij. V času 

študija (s pogodbo) pa ne moreš 

v tujino za več kot 30 dni ker ti 

škodi pri študiju.« (El Diablo 

2009). 

od 

rezervista 

do poklica 

2 328 23. 2. 2009  Uporabnika zanima, kako bi se 

lahko zaposlil v vojski glede na 

to, da je rezervist že 5 let. 

Uporabniki mu odgovorijo, da 

bo moral iti v Vipavo na 

usposabljanje. 

Napaka v 

objavi 

teme,,, 

STARO 

2 323 11. 2. 2009  Tema je zgolj popravek neke 

teme, ki je stara več kot 2 leti. 

Vir: vojak.si (2009b). 

3. 2 Povzetek analize vsebine foruma vojak.si 

 

 Na forumu prednjačijo teme s sociološko ali socialno tematiko (pravice vojakov, 

možnost nakupa socialnega stanovanja, premestitve, opremljenost prostorov ali 

vojakov, vojaške družine …). Teh tem je bilo največ, in sicer 28. Prednjačile so tudi po 

številu ogledov, saj je bilo kar 4 od 6 tem, ki so imela več kot 3000 ogledov, sociološko 

ali socialno tematiziranih. Uporabnike so zelo zanimale predvsem praktične stvari, kot 

so opremljenost vojašnic na vajah v tujini ali doma, kako dobiti vojaško stanovanje, 

kritike novega plačnega sistema, izplačilo nagrad itd. Na drugem mestu so bile teme s 

tehnično vsebino, teh je bilo 9. Uporabnike so zanimale predvsem kakšna bo oborožitev 

Patrie, katera letala naj varujejo slovenski prostor, kakšne so tehnično taktične lastnosti 

čelad …). Tretje mesto si delijo teme z vsebino »drugo« in zaposlitev; zabeležili smo 8 

tem s to vsebino. Pod »drugo« je uporabnike zanimalo predvsem, kdaj gredo na 

usposabljanje v Vipavo, v to skupino tudi štejemo teme, ki so izključno forumske 

narave, kot je popravljanje tem. Pod teme zaposlitev smo šteli teme, ki so vsebovale 
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želje po informacijah o zaposlitvi v SV. Uporabnike je zanimalo, kako bi lahko postali 

mehaniki ali kuharji v SV. Četrto mesto po številu tem s to vsebino pa si delijo teme s 

politično vsebino in teme o nakupih vojaške opreme. Obe temi sta zabeležili 3 teme na 

forumu. Teme s politično vsebino so vsebovale predvsem teme, kot so kritike in 

pohvale nove ministrice za obrambo Ljubice Jelušič ali pa podkupovanje v aferi Patria. 

Teme z vsebino nakupi pa so vsebovale predvsem pogovore o tem, kako bi lahko 

uporabniki kupili originalno opremo slovenske vojske ali pa rabljena vozila slovenske 

vojske.  

 

4  Kvalitativna  primerjalna  analiza  vsebine  v  reviji 

Slovenska vojska z vsebino foruma vojak.si 

 

4.1 Značilnosti revije Slovenska vojska 

 

 Revija Slovenska vojska je edino uradno glasilo ministrstva za obrambo. Naklada 

revije je 11.300 izvodov na številko (revija izhaja vsakih 14 dni).  

Vsebinsko pokriva širše področje obrambnega sistema in predstavlja stališča, ki 

so zelo blizu (uradnim) stališčem države (vladajoče elite) o ravnanju na 

specifičnem vojaškoobrambnem področju. Gre za množično občilo in obliko 

komuniciranja na organizacijski ravni (v skupinah in organizacijah), ki je del 

formalnega komuniciranja v hierarhičnih piramidalnih strukturah (gospodarske, 

vojaške, politične, stanovske, verske in druge sorodne organizacije) (Bric 2008b, 

13-15). 

 Revija nima klasične organizacije, zato jo uvrščamo v kategorijo panožnih publikacij, 

ki imajo status specializiranih publikacij. V isto kategorijo uvrščamo tudi interna glasila 

- hišne časopise in revije ter druge tovrstne publikacije, namenjene predvsem notranjim 

javnostim s ciljem posredovati posebne informacije posebnim javnostim (Grunig in 

Hunt 1995, 248). Takšne publikacije morajo dobro uravnavati verodostojnost vsebine in 

cilje vodstva (White 1991, 51). 

Revija Slovenska vojska je nastala z ustanovnim aktom, katerega izdajatelj je 

Ministrstvo za obrambo RS. Akt je bil sprejet 11. maja 1993 in dopolnjen 1. aprila 

1999, temeljni namen revije pa je obveščanje javnosti o vseh oblikah delovanja 
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Slovenske vojske življenja njenih pripadnikov. Ciljna populacija revije so zato sami 

zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS, dosegljiva pa je tudi širši javnosti, in sicer 

davkoplačevalcem, strokovni javnosti, institucijam države in oblasti, množičnim 

občilom, mednarodni javnosti in drugim. Revija je leta 1999 in leta 2008 objavila 

anketi,  s katerima je želela bolje spoznati želje bralcev in se s tem bralcem bolj 

približati. Rezultati ankete so sledeči: 

 1. DOPOLNILNI VIR INFORMACIJ  SPLOŠNIH MNOŽIČNIH OBČIL: 

odgovori vprašanih potrjujejo domnevo, da se tudi tako imenovana notranja 

javnost z osnovnimi informacijami o dogajanju na obrambnem ministrstvu in v 

Slovenski vojski večinoma seznanja prek osrednjih množičnih občil. V aktualnih 

problemskih vsebinah bralci glasilo Slovenska vojska razumejo kot »uradno 

glasilo«4 in enega izmed »pomožnih« virov formalnega komuniciranja oziroma 

kot dopolnilno sredstvo informiranja o dogajanju v svoji organizaciji;  

2. ZNAČAJ URADNEGA (DRŽAVNEGA) GLASILA: 

revija Slovenska vojska ima glede na status in ustanoviteljsko - uredniško 

razmerje značaj internega (državnega) glasila Ministrstva za obrambo, katerega 

izdajatelj je državna institucija, s svojo naravnanostjo in vsebino pa naj bi 

poskušala močneje vplivati na utrjevanje domovinske zavesti in patriotskih 

nagnjenj bralcev. Vsebinsko posega na strokovna področja, ki jih obravnavajo 

še nekatere druge vojaške specializirane periodične publikacije, in sicer Revija 

Obramba, Bilten Slovenske vojske ter Ujma, vendar se zaradi aktualne, 

strokovno manj poglobljene obravnave tem in informativno vestičarskega pristo-

pa z njimi opazno ne prekriva. V vsebini prevladujejo informativne zvrsti, med 

njimi vestičarski, poročevalski, reportažni in pogovorni prispevki, skoraj brez 

interpretativnih zvrsti novinarskega sporočanja, kot so komentar, uvodnik, 

glosa, kolumna, portret itn. Takšna usmeritev temelji na javnoinformacijskem 

modelu odnosov z javnostmi, in sicer na informiranju ter razširjanju resničnih 

informacij, ki se glede na položaj in funkcijo (internega) glasila v izhodišču 

razlikuje od klasičnih komercialnih tiskanih množičnih občil; 

 

3. PODPORA CILJEM ORGANIZACIJE IN VODSTVA: 

glasilo Slovenska vojska je bilo ustanovljeno tudi zaradi utrjevanja identitete 

organizacije, in sicer MO ter Slovenske vojske, ter občutka pripadnosti 

zaposlenih in seznanjanja z odločitvami vodstva, kar za druga množična občila 
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ne velja. S tega vidika se glasilo uporablja tudi za obširnejšo in podrobnejšo 

predstavitev stališč ter posameznih vprašanj, ki so po presoji vodilnega 

menedžmenta v splošnih množičnih občilih deležna premajhne pozornosti ali so 

neustrezno interpretirana. 

Je tudi kanal dvosmerne komunikacije za pridobivanje predlogov in mnenj, 

podpora učinkom nagrajevanja, stimuliranja in izrekanja pohval, predstavitve 

prihodnjih aktivnosti in načrtov organizacije, element medsebojnega spoznava-

nja ter spodbujevalec drugih povezovalnih procesov v organizaciji, ki vplivajo 

na njeno notranjo trdnost. Interno glasilo lahko v ustvarjalnem okolju vzpodbudi 

izmenjavo mnenj, predlogov in pogledov zaposlenih. Skupinam in posameznikom 

daje možnost strokovne uveljavitve ter samopotrjevanja. Glasilo ima tudi 

izobraževalno in zgodovinsko dokumentacijsko vrednost kot kronika dogodkov in 

pomemben vir informacij o dogajanju, preteklih odločitvah in razvoju 

organizacije v določenih obdobjih; 

 

4. POMEMBEN VIR INFORMIRANJA IN SOOBLIKOVALEC MNENJA O 

OBRAMBNEM SISTEMU! 

poleg osnovne funkcije informiranja je revija s svojimi strokovnimi in drugimi 

vsebinami tudi sooblikovalec mnenja o obrambnem sistemu, obrambni politiki in 

razvoju vojaške organizacije v kontekstu celostnega razvoja slovenske države, ki 

jo kritično presojajo ne le v lastnem, temveč tudi v zunanjem okolju. Izkušnje v 

okviru združenja EMPA in lanska razstava pretežno vojaških glasil v Sloveniji 

kažejo, da dober vojaški časopis tudi v sodobnem času ostaja nepogrešljiva 

sestavina vojaškega življenja. Ustvarjajo ga poklicni novinarji, uredniki in 

strokovnjaki, ki različnim strukturam bralcev posredujejo večino pomembnih 

informacij, poleg tega pa so odprti tudi za njihova mnenja, povratne informacije 

ter kritike. Poslanstvo vojaških množičnih občil tako ostaja nespremenjeno, saj 

so namenjena predvsem uporabnikom bralcem, ki na njihove vsebine lahko tudi 

vplivajo. Nekatera vojaška množična občila presegajo okvir strogo obrambnih 

in vojaških tematik, saj jih poleg 

vojaškostrokovnih in obrambno-varnostnih vsebin zanimajo tudi domače ter 

mednarodne aktualne politične razmere, krizno dogajanje in odločitve v širšem 

varnostnem okolju, zgodovinske ter komercialne objave in druge nevojaške teme. 

Pogumno vključujejo tudi uredniške komentarje in različna mnenja vojaških 
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strokovnjakov ter uveljavljenih avtoritet, s pomočjo katerih si vojak lahko 

ustvari mnenje o vsem, kar se pomembnega dogaja v okolju njegovega delovanja 

in kar je pomembno za njegovo razumevanje obrambno-varnostne perspektive 

države ter njenih državljanov; 

 

5. VERODOSTOJNOST VOJAŠKEGA GLASILA IN MOŽNOSTI ZLORAB! 

ne glede na javnost dela in možnosti nadzora demokratičnih institucij na 

področju obrambe obstaja tudi možnost zlorab internega glasila za promocijo in 

uveljavljanje ambicij (vodilnih) posameznikov ali skupin vodilnega menedžmen-

ta. Odklon v tej smeri se v miru lahko kaže v odnosu do glasila kot sredstva 

promocije ali propagande in v prekoračeni odvisnosti od služb za odnose z 

javnostmi, ki se pogosto zatekajo k uporabi modela tiskovnega predstavnika v 

komuniciranju z javnostmi. Namen takega ravnanja je ustvarjanje ugodne 

publicitete in pretirano poudarjanje uspehov v internem okolju organizacije, in 

sicer kot pretežno enostranska interpretacija dogodkov, v javnosti se 

predstavljajo le pozitivne informacije, ni dialoga in različnih pogledov, 

kritičnost je nezaželena, strokovno-raziskovalna dejavnost se usmerja v 

potrjevanje trenutnih dosežkov, pretiravanje z objavljanjem dogodkov vodilnega 

menedžmenta itn. Podrejenost internega glasila interesom vodstva se na daljši 

rok »maščuje« z izgubo zaupanja bralcev v njegovo verodostojnost, saj ga 

razumejo kot uradno glasilo politike vodstva, kar povzroči odpor, nezainteresi-

ranost in negativne odzive (poveča se vpliv neformalnega komuniciranja in 

govoric) pri potencialnih ciljnih javnostih.8 V vojnih ali drugih izrednih 

razmerah se ti odkloni kažejo v (zlo)rabi vojaškega glasila kot sredstva vojaške 

propagande in informacijskega delovanja za doseganje ofenzivnih ciljev s cen-

zuriranim usmerjanjem izbranih informacij (za lastne pripadnike) ali zaradi 

prikritega delovanja in psihološke vojne do nasprotnika (Bric 2008b, 13-15). 

 

 V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve kvalitativne primerjalne analize, pri kateri 

smo primerjali vsebino foruma vojak.si z vsebino revije Slovenska vojska, 

obravnavanih je bilo 9 številk revije Slovenska vojska.  
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Tabela 4.1: Primerjava analize vsebine foruma z vsebino revije Slovenska vojska 

Naslov 

teme 

Št. 

odgovo

rov 

Št. 

ogledov 

 

Zadnja 

objava  

Obravnava 

teme 

 v reviji 

Naslove teme 

nemčija 125 7445 12. 

2.2009  

Ne Teme, ki ima največ 

ogledov, nisem našla v 

nobeni številki revije 

Slovenska vojska. Glede na 

to, da se prva objava na 

forumu pojavi že 23. 

decembra 2008 in je glede 

na število ogledov in samih 

odgovorov najbolj aktualna 

tema v tem obdobju, bi 

lahko pričakovali, da bi  

revija Slovenska vojska tej 

temi namenila vsaj kakšen 

manjši članek ali reportažo. 

Uporabnike je v temi 

predvsem zanimalo samo 

stanje opremljenosti 

vojašnice v Nemčiji; želeli 

so dobiti informacije glede 

tega kaj bi bilo dobro vzeti s 

seboj na usposabljanje. Zelo 

dobro bi bilo, če bi revija 

morda naredila članek na to 

temo, v katerem bi poročala 

tudi o samem stanju 

vojašnice in njene 

opremljenosti. Tudi 

tamkajšnje vojake bi lahko 
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povprašali za njihova 

mnenja in predloge, ki bi jih 

posredovali drugim 

vojakom.  

NOVA 

LETALA 

DA ALI 

NE 

143 6475 13. 12. 

2008  

Delno Sama tema ni obravnavana 

v nobeni številki revije 

Slovenska vojska. Je pa v 

17. št. 2008 objavljeno 

kratko obvestilce, pod 

rubriko Na kratko, kjer 

poročajo, da je 20. oktobra 

2008, v slovenskem 

zračnem prostoru

potekala vaja enot, ki 

opravljajo 

nadzor in zaščito

zračnega prostora Republike

Slovenije. Na vaji so si 

lahko gledalci ogledali štiri 

pilatuse 

PC-9 Slovenske vojske,

letali F 16 italijanskih 

oboroženih 

sil in letali gripen 

madžarske 

vojske. (Bric 2008c). V 

številki 3. št 2009 najdemo 

tudi podroben opis 

transportnega letala A400M, 

skupaj z taktično tehničnimi 

podatki. Vendar pa v članku 

ne zasledimo morebitne 

uporabnosti letala v 
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Sloveniji oz. ali bi bilo 

letalo primerno za Slovenski 

prostor (Podgoršek 2009a). 

V 1. št. 2009 zasledimo 

članek z naslovom Letalske 

sile Eforja v Čadu. Članek 

podrobno predstavi vse 

letalske sile in njihove 

naloge vseh držav, ki so 

vključene v to misijo. V 

članku si tudi preberemo o 

samih prednostih in 

slabostih tovrstnih 

transportov na takšnem 

območju, kot je Čad 

(Podgoršek 2009b). Glede 

na to, da uporabnike zanima 

predvsem sama primernost 

določenih letal za slovenske 

razmere, bi reviji predlagali, 

da v prihodnje v člankih o 

določenih letalih napiše 

tudi, kakšna bi bila dejanska 

primernost letala za 

slovenske razmere. Morda 

bi bilo tudi smiselno, da 

taktično tehnične lastnosti 

določenih letal primerjajo s 

kakšnimi drugimi letali, da 

si lahko bralci lažje 

predstavljajo dejanske 

lastnosti letal. 
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Novi 

plačni 

sistem v 

vojski 

56 4887 25. 11. 

2008  

Da Nov plačni sistem in 

njegove prednosti ter 

slabosti so dobro 

predstavljene skozi intervju 

s 

predsednico Sindikata

vojske, obrambe in zaščite

(SVOZ) Milevo Štukelj v 

18. št. 2008. Članek do 

potankosti predstavi in 

razloži tudi vse dileme, ki 

jih postavljajo uporabniki 

foruma (Bric 2008d). Edina 

slabost je, da naslov članka 

ni izpostavljen na naslovni 

strani revije in tako 

uporabniki revije ne vedo, 

da ta številka ta članek 

vsebuje - razen če si 

preberejo Kazalo. Reviji 

predlagamo, da članke s 

tako pomembno vsebino - 

na forumu je tema 

zabeležila 4887 ogledov - 

postavi na naslovno stran 

revije. 

Tema je predstavljena tudi 

zelo na kratko v 20. št. 2008  

kjer je objavljen intervju z 

ministrico dr. Ljubico 

Jelušič, ki med drugim 

odgovarja na vprašanje 

novinarja, da naj bi nov 



48 
 

plačni sistem povzročil 

precej negodovanja med 

zaposlenimi v vojski. 

Ministrica odgovarja, da je 

sam plačni sistem opozoril 

na težave v vojski, ki so bile 

sprva očem prikrite in da 

bodo proučili kaj bi bilo 

potrebno spremeniti oz. 

težave odpraviti (Pišlar 

2008a).  

STARE 

PATRIJE 

SLOVEN

SKI 

VOJSKI 

64 3594 11. 12. 

2008  

Delno V 20. št. zasledimo članek z 

naslovom Novo vodstvo MO 

o nakupu 8x8, kjer so 

predstavljene podrobnosti o 

samem nakupu novih 8x8 

vozil in njihovi 

oboroženosti. V članku so 

predstavljene tudi prednosti 

in slabosti samega nakupa 

ter vseh težav, ki so 

povezane z njim (Pišlar 

2008b). V 16. št. zasledimo 

članek z naslovom Prvo 

vozilo patria že v Sloveniji, 

vendar je članek bolj 

informativne narave in ne 

obravnava enake tematike o 

kakršni razpravljajo 

uporabniki na forumu 

(Pišlar 2008c). Članek ni 

kritičen do novih nakupov 

in tudi nič ne piše o tem, da 
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naj bi Slovenija dobila 

"stare" patrie oz. dele, ki naj 

bi bili "stari".  

MANJ 

DENARJ

A ZA SV 

75 3376 21. 11. 

2008  

Ne Članka na to temo nisem 

našla v nobeni številki 

obravnavane revije, saj tudi 

razprava na forumu bolj 

temelji na razpravi in 

predvidevanji med 

uporabniki, kot pa na 

uradnih podatkih. 

Daljši 

lasje in 

prostovolj

no 

služenje 

60 3318 14. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral ali je 

možno imeti v vojski daljše 

lase.  

Med 

slovenski

mi vojaki 

na 

Kosovu 

vre 

35 2685 20. 11. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi poročal o 

pisanju vojakov s Kosova 

predsedniku Türku o 

težavah, ki jih imajo. 

BBSK 

(bataljons

ka bojna 

skupina) 

SV 

62 2381 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi problematiziral 

oborožitev Patrie. 

Premestitve 
 

33 2355 24. 1. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi obveščal o 

možnosti in postopkih za 

premestitve vojakov iz ene 

vojašnice v drugo. 
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Izplačilo 

nagrad za 

podpis 

pogodbe 

30 2206 19. 1. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi obveščal o 

izplačilu nagrad pri podpisih 

pogodbe za več let. 

Kam po 

45. letu 

starosti? 

23 2187 6. 3. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi poročal o 

možnosti zaposlitve vojakov 

po 45. letu starosti. 

kranj ali 

maribor 

43 2149 15. 2. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral o 

ugodnostih pri namestitvi v 

vojašnico glede na bližino 

doma. 

Vojaška 

stanovanj

a 

18 2080 27. 2. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral 

bralce o vojaških 

stanovanjih (o pogojih za 

zaprositev ter sami 

opremljenosti).  

OSTROS

TRELEC 

V 

SLOVEN

SKI 

VOJSKI 

17 1786 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral o 

delu ostrostrelcev in njihovi 

umestitvi v Slovenski 

vojski. 

spike 40 1782 7. 2. 

2009  

Da Zelo izčrpno o samem 

sistemu spike si lahko 

preberemo v članku 19. št. 

2008 z naslovom 

Protioklepni sistem spike 

(Ravbar 2008). Vendar pa 

sam članek ne postreže s 

ceno enega sistema in ceno 
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pripadajočega izstrelka. 

Krajšo vsebino o nakupu 

spike sistemov sem našla v 

2. št. 2009 znotraj članka z 

naslovom Lani za službo v 

slovenski vojski več 

zanimanja. V članku izvemo 

le, da Slovenska vojska

v operativno uporabo uvaja 

tudi 

protioklepni raketni sistem 

spike 

in sistem za simulacijo 

taktičnega 

delovanja (Pišlar 2009d).  

Tečaji v 

Ameriki 

23 1776 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi podrobneje 

predstavil tečaje v Ameriki, 

kot so  Ranger tečaj in tečaj 

pri marincih. 

Patria 

podkupila 

Janeza 

Janšo? 

23 1745 10. 10. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka z vsebino 

podkupovanja pri nakupu 

patrij. 

tattoo-

problem 

da 

postanem 

poklicni 

vojak SV 

? 

13 1435 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral o 

možnosti zaposlitve v 

primeru tetoviranosti 

kandidatov. 
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Bohinjska 

Bela 

17 1312 29. 11. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi podrobneje 

predstavil usposabljanje v 

Bohinjski Beli in tamkajšnje 

razmere za namestitev. 

40 let TO 

- mnenje 

na pisanje 

posebne 

številke 

obrambe 

25 1213 13. 1. 

2009  

Da V 19. št. 2008 sem našla 

članek z naslovom 

Obletnica bojev za severno 

mejo in ustanovitev TO. 

Članek je zgolj poročilo z 

90. obletnice bojev za 

severno mejo in 40. 

Obletnice ustanovitve 

Teritorialne obrambe. 

Članek ne poroča o takratni 

strukturi TO in številu 

njenih pripadnikov. 

Vipava 

10.02.09. 

24 1192 9. 2. 

2009  

Ne Ni nobenega članka, ki bi 

poročal o datumih napotitev.

Orožni list 13 1147 23. 2. 

2009  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi informiral o 

pogojih za pridobitev 

orožnega lista. 

Jelušičeva 

VS 

NATO 

15 1060 2. 2. 

2009  

Delno V 2. št. 2009 najdemo 

članek z naslovom 

Ministrica na sedežu NATA 

in EU, v katerem piše o 

izpolnjevanju nalog in 

dolžnosti do zveze Nato ter 

področjih nadaljnjega 

delovanja znotraj NATA 

(SOJ 2009). 

SV & 17 1060 29. 11. Ne V nobeni številki nisem 
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EPP 2008  našla članka povezanega z 

novimi oglasi za delo v 

Slovenski vojski. 

Vojaške 

ugodnosti 

9 1007 13. 12. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka povezanega z 

ugodnostmi, ki pripadajo 

zaposlenim v Slovenski 

vojski. 

ŽIVLJEN

JEPIS 

14 992 15. 12. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi dajal 

navodila o tem, kako se piše 

življenjepis (menim pa tudi, 

da revija temu ni 

namenjena). 

Puch SV-

01-001 

6 990 16. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi vseboval 

sliko točno določenega 

Pucha. Tema za Slovensko 

vojski verjetno niti ni 

relevantna.  

LBBSk 13 969 2. 11. 

2008  

Da Opis in naloge LBBSk so 

podrobno predstavljene v 

članku z naslovom Prvo 

skupno urjenje

lahke bataljonske

bojne skupine SV iz 17. št. 

2008. V članku izvemo o 

nalogah te skupine in njeni 

usposobljenosti (Bric 

2008e). Drugi večji članek 

najdemo v 1. št. 2009 z 

naslovom LBBSk na vaji

v Nemčiji. Članek poroča o 
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samih dejavnostih te 

skupine na vaji v Nemčiji 

(Pišlar 2009e). 

[ Anketa ] 

Način 

letnega 

službeneg

a 

ocenjevan

ja v SV 

7 914 10. 1. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka povezanega z 

načinom izvajanja letnega 

službenega ocenjevanja. 

VOJAŠK

A 

KUHINJ

A 

16 868 17. 12. 

2008  

Delno V 17. št. 2008 zasledimo 

članek z naslovom Na 

kuharski olimpijadi tudi

ekipa Slovenske vojske, kjer 

nas podrobno seznanijo z 

dosežki vojaških kuharjev 

na olimpijadi. Članek pa ne 

omenja pogojev za 

opravljanje poklica 

vojaškega kuharja. Glede na 

to da uporabniki foruma ta 

vidik omenjenega delovnega 

mesta postavljajo v 

ospredje, menim da bi v 

prihodnje lahko tudi napisali 

kakšni so pogoji, da nekdo 

lahko postane kuhar (Bric 

2008f). 

Nova 

ministrica 

za 

13 848 24. 12. 

2008  

Ne Na forumu uporabniki 

kritizirajo delo ministrice, v 

reviji tega ni zaznati oz. ne 
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obrambo. obstaja članek, ki bi 

kritiziral delo ministrice. 

plače 

rezervisto

v?! 

7 777 4. 1. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi poročal o 

plačah rezervistov. 

VIPAVA 

in 

Usposablj

anje 

13 776 27. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi negativno 

pisal o usposabljanju v 

Vipavi. 

PINK 12 762 3. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi poučeval bralce 

o motivaciji, oz. kako 

zmotivirati skupino, kar je 

zanimalo uporabnika na 

forumu. 

voščilo s 

Kosova 

7 690 25. 12. 

2008  

Ne Voščilo s Kosova je bilo 

namenjeno uporabnikom 

foruma, zato tudi ne obstaja 

noben članek na to temo v 

reviji. 

Termo 

perilo SV 

5 675 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi poročal o tem 

kje si lahko pripadniki 

Slovenske vojske kupijo 

novo termo perilo. 

čakanje na 

podpis 

pogodbe 

po PSVR! 

11 658 9. 3. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi pisal o 

časovnem poteku podpisa 

pogodbe, kot to zanima 

uporabnika foruma. 

Čelada 7 653 7. 3. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi pisal o 

taktično - tehničnih 
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lastnostih čelad Slovenske 

vojske, kot to zanima 

uporabnika foruma. 

Oblačila 

slovenske 

vojske 

2 635 13. 12. 

2008  

Ne Nismo našli nobenega 

članka, ki bi poročal kje si 

lahko bralci kupijo rabljena 

oblačila Slovenske vojske. 

Heckler & 

Koch G36 

6 632 5. 1. 

2009  

Ne Nisem našla tudi nobenega 

članka, ki bi poročal o 

uporabi Heckler & Koch 

G36 v Slovenski vojski. 

Zaposlitev 

v gasilski 

enoti SV 

10 620 27. 10. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi pisal o 

pogojih za zaposlitev v 

Slovenski vojski na 

delovnem mest gasilca. 

[ Anketa ] 

Kaj boste 

počeli po 

izteku 

pogodbe 

4 613 24. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

našla članka, ki bi pisal o 

možnostih, ki jih imajo 

vojaki po izteku pogodbe. 

Vprasanje 8 613 3. 11. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi pisal 

o možnostih izbire vojašnice 

in enote po usposabljanju. 

psihologi 

v SV 

7 605 17. 10. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

podrobno opisoval delo 

psihologa v vojski. 

Vojaška 

štipendija 

3 568 9. 11. 

2008  

Da V 3. št 2009 zasledimo 

članek z naslovom 

Slovenska vojska dobila 

prve štipendiste, kjer 
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izvemo podrobne 

informacije o načinu 

samega štipendiranja, 

pogojih (Plemenitaš Fuchs 

2009). 

Mehaniki 6 562 7. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

opisoval pogoje, da nekdo 

lahko postane vojaški 

mehanik. 

skupni 

prevoz v 

Ljubljano 

5 535 21. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka o tej temi. 

Morda gre za zanimivo 

temo, ki bi jo revija 

Slovenska vojska v 

prihodnje lahko 

obravnavala, saj se na 

delovno mesto iz drugih 

krajev verjetno (sklepajoč 

na pisanje na forumu) vozi 

precej pripadnikov SV. 

Stara 

vozila v 

vojski 

3 533 1. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o možnosti nakupa 

odpisanih oz. starih vojaških 

vozil. 

Poziv na 

misijo 

0 502 26. 2.  

2009  

Ne Gre za temo s foruma, ki 

nima povezave z revijo. V 

temi uporabnik želi spoznati 

še druge, ki gredo na misijo. 

datum 5 494 4. 10. 

2008  

Ne Gre za temo s foruma, ki 

nima veze z revijo. V temi 

uporabnik želi spoznati še 
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druge, ki gredo novembra 

na usposabljanje v Vipavo. 

Voznik C 

in E 

kategorije 

4 488 18. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o možnosti in 

pogojih zaposlitve 

vojaškega voznika. 

Strežač 4 427 8. 3. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o delu strežača. 

Nova 

knjiga 

Stojana 

Cirka: 

DEŽELA 

BREZ 

PRAVIC 

1 405 29. 12. 

2008  

Ne Gre za temo iz foruma, ki 

nima veze z revijo. V temi 

uporabnik predstavi knjigo 

Dežela brez pravljic. 

zdravstve

ni tehnik 

oz. 

dipl.med. 

sestra v 

slovenski 

vojski 

3 362 26. 3. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o možnostih 

zaposlitve zdravstvenega 

tehnika v Slovenski vojski. 

GROUN

D 

MASTER 

403 

1 356 3. 10. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o novem radarskem 

sistemu Ground master 403, 

ki jih naj bi kupila 

Slovenska vojska. 

kako je s 

študijskim 

dopustom 

5 338 12. 11. 

2008  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o možnostih 
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v vojski koriščenja študijskega 

dopusta. 

od 

rezervista 

do poklica 

2 328 23. 2. 

2009  

Ne V nobeni številki nisem 

zasledila članka, ki bi 

poročal o možnostih in 

pogojih zaposlitve 

rezervistov v Slovenski 

vojski. 

Napaka v 

objavi 

teme,,, 

STARO 

2 323 11. 2. 

2009  

Ne Gre za temo iz foruma, ki 

nima povezave z revijo.  

 

4.2 Povzetek primerjave analize vsebine  foruma vojak.si z vsebino 

revije Slovenska vojska 

 

Revija Slovenska vojska je od skupno 59 tem, ki smo jih obravnavali na forumu 

vojak.si, obravnavala zgolj 5 tem, delno pa zgolj 4 teme. Od 59 tem je bilo 5 takšnih, ki 

niso imele nobene povezave z revijo, saj je šlo izključno za teme, ki so vezane na 

forum, zato so te že izvzete iz zgornje analize. Revija Slovenska vojska poroča o 

marsikateri tematiki in je dokaj dobro obravnavala te teme, na katere smo dali v analizi 

poudarek glede na kriterij spletnih ogledov. Od 6 tem z največ ogledi je obravnavala 1 

temo, 2 pa delno. Slabše se je odrezala pri vseh ostalih temah, saj jih ni obravnavala. 

Bolje je obravnavala tehnične teme, kot pa socialne ali sociološke. Zelo dobro je 

predstavila nov plačni sistem in tudi bolj tehnične teme, kot so lastnosti sistema Spike 

ali pa vsebine, ki so povezane s Patrio. 
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5 Ugotovitve in zaključek 

 

 Tekom analize smo prišli do sledečih ugotovitev. Od skupno 59 tem, ki smo jih 

obravnavali na forumu vojak.si, je revija Slovenska vojska obravnavala zgolj 5 tem, 

delno pa zgolj 4 teme. Od 59 tem je bilo 5 takšnih, ki niso imele nobene povezave z 

revijo, saj je šlo za izključno za teme, ki so vezane na forum, zato so te že izvzete iz 

zgornje analize. Revija Slovenska vojska poroča o marsikateri tematiki,  zato delno 

potrjujem prvo in drugo hipotezo (Prva hipoteza: revija Slovenska vojska ne piše o istih 

tematikah, kot se pojavljajo na forumu vojak.si. Druga hipoteza: revija Slovenska 

vojska o temah, ki se pojavljajo na forumu vojak.si, piše pomanjkljivo in nekritično). 

Poudarek pri sami analizi smo dali temam, ki so imele več kot 3000 ogledov. Revija 

Slovenska vojska je dokaj dobro obravnavala te teme, na katere smo dali v analizi 

poudarek glede na kriterij spletnih ogledov, vendar ni dobro poročala o ostalih temah 

oz. o njih sploh ni poročala.  

Razlog za neporočanje revije najverjetneje tiči v sami vrsti medija. Revija je tiskani 

medij, ki ima uredniško politiko, kar ji onemogoča poročanje in obravnavanje vseh 

tematik. Tega ne vidimo kot slabost, saj se revija s tem izogne poročanju o za njeni 

ciljni publiki nerelevantnih temah. Na drugi strani imamo čisto drug medij, to je spletni 

forum. Forum je spletni medij, na katerem lahko vsakdo prispeva svoj delež. Forum v 

nasprotju z revijo nima strogo določene uredniške politike; ima sicer moderatorje, ki 

brišejo nesmiselne ali diskriminatorne teme, vendar pa ima na forumu vsak uporabnik z 

vsebinskega stališča in z vidika kvalitete prispevka več ali manj proste roke. Drug 

pomemben razlog o revijinem neporočanju o določenih temah najdemo v sami ažurnosti 

revije. Revija Slovenska vojska izide dvakrat mesečno, medtem ko je forum neomejen 

glede samega časovnega objavljanja tem. Na forumu vsakdo lahko objavi temo ali 

odgovor na temo kolikokrat sam želi in v poljubnem časovnem obdobju. Forum je 

napram reviji mnogo ažurnejši, saj lahko obravnava teme npr. neposredno po samem 

dogodku, medtem ko morajo bralci revije čakati na izid naslednje številke.  

 Med proučevanjem smo prišli do ugotovitev, da je primerjava vsebine tem med revijo 

Slovenska vojska in forumom vojak.si težavna, saj gre za dva medija z različnimi 

zakonitostmi delovanja, ki ju med seboj težko primerjamo. Vendar se je skozi naše 

poučevanje pokazalo, da bi revija vendarle lahko pisala o določenih zadevah. Primer 
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tega je tema z največ ogledi (usposabljanje v Nemčiji). V temi je uporabnike foruma 

najbolj zanimala sama opremljenost vojašnice in predlogi za opremo, ki naj jo vzamejo 

s seboj na usposabljanje. Revija Slovenska vojska bi se lahko v prihodnje pri reportažah 

z usposabljanj lotila tudi takih pragmatičnih vidikov usposabljanja in vprašala vojake, ki 

so na takšnih usposabljanjih že bili, za predloge ki bi jih želeli posredovati kolegom.   

Druga tema z največ ogledi je bila tema nakupa novih letal za SV. Uporabnike je v temi 

zanimala predvsem sama primernost določenih letal za slovenske razmere, zato bi bilo 

za bralce revije morda zanimivo pisati tudi o prilagoditvi pridobitev SV na slovenske 

razmere. Morda bi bilo tudi smiselno, da taktično tehnične lastnosti določenih letal 

primerjajo s kakšnimi drugimi letali, da si lahko bralci lažje predstavljajo dejanske 

lastnosti letal.   

Tretja tema z največ ogledi je bila tema novega plačnega sistema. Tema je bila dobro 

predstavljena v reviji, vendar sam naslov članka ni bil objavljen na naslovni strani, zato 

bralci težko vidijo, da ta številka vsebuje članek s to temo - razen če si preberejo kazalo. 

Za doseg čim večjega števila bralcev Slovenske vojske, bi bilo torej koristno, da se 

članke s tako pomembno vsebino - na forumu je tema zabeležila 4887 ogledov – postavi 

na naslovno stran.  Četrta tema z največ ogledi je problematizirala vprašanje ali bo 

Slovenija dobila Patrie z novo ali staro opremo. Revija je dobro obravnavala 

predstavljeno tematiko in tudi kritično predstavila tematiko v članku Novo vodstvo MO 

o nakupu 8x8, skupaj s prednostmi in slabostmi samega nakupa.  Zato tudi delno 

potrjujem drugo hipotezo, saj revija premore samokritičnost, a do neke mere. 

 Revija resda spada pod panožne publikacije, za katere je značilna specializacija (revija 

je specializirana za širše področje obrambnega sistema) in ki morajo dobro uravnavati 

verodostojnost vsebine in cilje vodstva. Ciljna populacija revije so sami zaposleni na 

Ministrstvu za obrambo RS, dosegljiva pa je tudi širši javnosti. Revija bi lahko bolje 

obravnavala teme, ki so se pojavljale na forumu, saj so se na forumu največkrat pojavile 

teme s sociološkimi ali socialnimi tematikami (pravice vojakov, možnost nakupa 

socialnega stanovanja, premestitve, opremljenost prostorov ali vojakov, vojaške družine 

…). Teh tem je bilo daleč največ, in sicer 28. Prednjačile so tudi po številu ogledov, saj 

je bilo kar 4 od 6 tem, ki so imele več kot 3000 ogledov, sociološko ali socialno 

tematiko. Uporabnike so zelo zanimale predvsem praktične stvari, kot so opremljenost 

vojašnic na vajah v tujini ali doma, kako dobiti vojaško stanovanje, kritike novega 

plačnega sistema, izplačilo nagrad it. Revija bi lahko objavila članke na te teme, kot so 

pravice vojakov do ugodnosti, ki jim jih omogoča delo v vojski ali pa kako pridobiti 
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vojaško stanovanje. Vendar ni potrebe, da bi revija obravnavala čisto vse teme, ki so se 

pojavile na forumu, saj so vsebinsko premalenkostne za objavo (ali lahko postaneš 

vojak s tetovažo ali z dolgimi lasmi), vendar bi lahko obravnavala več tovrstnih tem 

skupaj (npr. članek z naslovom: Primeren izgled vojaka SV).   

Na drugem mestu na forumu glede na kriterij števila ogledov, so bile teme s tehnično 

vsebino, teh je bilo 9. Uporabnike je zanimalo predvsem kakšna bo oborožitev Patrie, 

katera letala naj varujejo slovenski prostor, kakšne so tehnično taktične lastnosti čelad 

…). Revija je te teme obravnavala bolje in natančneje kot prej navedene socialne ali 

sociološke teme. Objavila je članke ki so podrobno opisali sistem Spike ali pa same 

Patrie, vendar se je skozi naše proučevanje pokazalo, da so uporabnike foruma zelo 

zanimale taktično tehnične lastnosti določenih sistemov, zato predlagamo reviji, da v 

prihodnje, ko objavi članek o določenem oborožitvenem sistemu, objavi tudi njegove 

taktično tehnične lastnosti in na kratko napiše kakšna je primernost tega sisteme za 

slovenske razmere.  

Na forumu je bilo veliko tem v zvezi z zaposlitvijo v SV (teh je bilo 8) in tudi tem z 

vsebinami nakupov vojaške opreme (teh je bilo 8) (uporabnike je zanimalo, kjer bi 

lahko kupili vojaško opremo ali pa rabljena vozila slovenske vojske …)  Revija bi zelo 

težko objavila članke s takšno tematiko, saj preprodaja vojaške opreme ni v interesu 

Ministrstva za obrambo. Ravno tako bi revija zelo težko objavila članke o pogojih 

zaposlitve za čisto vsak poklic v SV (kako postati kuhar, mehanik …), vseeno pa se 

lahko pripravi članek o različnih kadrovskih potrebah SV. Predvsem pa predlagamo 

reviji, da bi v prihodnje imela npr. na zadnji strani oglas za vstop v vojsko, ki bi 

vseboval vse telefonske številke oz. kontakte vseh izpostav, kamor bi lahko (bralci 

revije oz. uporabniki foruma) poklicali za informacije. S tem bi Slovenska vojska lahko 

efektivno informirala potencialne kandidate za vstop v SV.  

 Zaradi rezultatov, ki so pokazali, da je revija obravnavala zelo majhno število tem, ki 

so se pojavile na forumu, predlagamo da Ministrstvo za obrambo ustanovi uradni 

forum, ki bi deloval pod okriljem ministrstva. Na forumu bi lahko uporabniki spraševale 

podobne stvari in odpirali teme, kot jih odpirajo na forumu vojak.si, le da bi na svoja 

vprašanja dobili tudi uradne odgovore. Predlagam, da bi bil forum javno dostopen vsej 

zainteresirani javnosti, torej z zagotovljeno anonimnostjo in brez potrebe registracije za 

spremljanje vsebine. S takšnim forumom bi ministrstvo postalo ažurnejše pri objavi 

informacij in z uporabniki tudi lažje vzpostavljalo kontakt. Ravno tako bi lahko 

obravnavali teme, ki jih revija Slovenska vojska zaradi uredniške politike ne pokriva. 
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Glede na to, da se je na forumu pojavilo 8 tem v zvezi z zaposlitvijo v SV, bi na 

morebitnem uradnem forumu na takšna vprašanja odgovarjali kompetentnejše, kandidati 

pa bi se vpričo boljše informiranosti za zaposlitev v vojski hitreje in lažje odločali. 

Ravno tako bi se z uradnim forumom povečala povezanost med civilno in vojaško sfero.  

Zaključimo lahko, da se je revija Slovenska vojska izkazala za zelo informativno in je 

obravnavala določene teme, ki so bile na forumu vojak.si zelo brane, vseeno pa v 

prihodnje pri reviji Slovenska vojska vidimo še veliko prostora za aktualiziranje vsebin.  

Predvsem pa Ministrstvu za obrambo predlagamo ustanovitev foruma, kjer bi lahko 

uporabniki dobili uradne informacije in ne zgolj neuradne od souporabnikov, kot jih 

sedaj dobijo na forumu vojak.si. 
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