Višješolski študijski program: LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
Predmet D6: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V
VOJAŠKEM MODULU

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V
VOJAŠKEM MODULU [PRA1/2 V]
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
-

-

zavedati se pomena timskega in projektnega dela;
usposobiti se za samostojno opravljanje nalog in samostojno kontinuirano spremljanje
razvoja stroke z uporabo različnih virov;
motivirati sebe in druge;
razumeti načela voditeljstva ter pri sebi in drugih razvijati značaj vojaškega voditelja;
graditi time, skupine in enote ter jih izboljševati.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence:
-

-




-

usposobiti se za pravilno izbiro prometnih podsistemov, primernih transportnih sredstev in
naprav za izvedbo vojaškega logističnega procesa z upoštevanjem varnosti in zdravja pri
delu, varnosti v prometu ter varstva okolja;
načrtujejo, organizirajo, uporabljajo, nadzirajo in analizirajo oborožitvene sisteme, vojaško
opremo in delovanje posameznih vojaških organizacijskih enot glede na različne dejavnike
(sistem nacionalne varnosti, koncept obrambe, nacionalni interesi, organiziranost,
geografske značilnosti, tehnike bojnega delovanja, vrste vojaških operacij, sodobne
informacijske tehnologije, koncept voditeljstva, … );
spoznajo odnose v trikotniku med vojsko, civilno družbo in politično državo;
poznajo nove koncepte o odnosih med vojsko in civilnim okoljem (funkcionalni, socialni
imperativ);
razumejo pomen demokratičnega nadzora nad oboroženimi silami;
znajo s pomočjo ustrezne programske opreme izračunati koeficiente bojnih zmogljivosti
oborožitvenih sistemov in organizacijsko-formacijskih struktur;
razumejo značilnosti sodobnega bojišča, C3I, digitalizirano bojišče, C4I in omrežno
vojskovanje;
poznajo stile vodenja v vojaški organizaciji in jih pravilno uporabljajo;
sprejemajo in se pravilno odzivajo na povratne informacije o svojih odločitvah;
razumejo pomen vrednot in jih razvijajo pri sebi in drugih.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Študent:
Študent:
- spozna različne vrste in vidike varnosti  opredeli različne vrste in vidike varnosti
ter spozna globalni pogled vojaškega  določi referenčne objekte varnosti in odnos med
njimi
ogrožanja držav in mednarodne
 določi koncept obrambne dileme
skupnosti
 spozna ključne pokazatelje vojaškega  opredeli globalni pogled vojaškega ogrožanja
ogrožanja in razume vojaške grožnje
držav in mednarodne skupnosti
varnosti v RS
 določi politične in normativne osnove sistema
 spozna nacionalni obrambni interes
nacionalne varnosti
 spozna
strukturo
sodobnega  določi ključne pokazatelje vojaškega ogrožanja in
obrambnega sistema
opredeliti vojaške grožnje varnosti v RS
 spozna obveščevalne podsisteme
 opredeli obrambno politiko RS in izdelati
 spozna upravljanje in vodenje
nacionalni obrambni sistem ter določiti strukturo
nacionalnovarnostnega sistema RS
sodobnega sistema
 pozna obrambno politiko RS
 opredeli
upravljanje
in
vodenje
 pozna mirovne operacije
nacionalnovarnostnega sistema RS
 spozna strukturo in funkcijo OVSE,  načrtuje vloge in naloge obrambnih sil RS
NATA in EU - SZVOP
 opredeli obveščevalne podsisteme
 načrtuje organiziranost in izdela načrte za delo
centra za krizno upravljanje in civilno obrambo v
RS

Študent:
Študent:
 spozna pojem in pomen oborožitvenih  razume in zna ločiti ter umeščati oborožitvene
sistemov
in
opreme,
vrste
sisteme in vojaško opremo v različne vojaške
oborožitvenih sistemov in opreme ter
formacije
njihovo uvajanje v posamezne rodove
 načrtuje uporabo glavnih oborožitvenih sistemov
 seznani se z merjenjem učinkovitosti
in vojaške opreme rodov in zvrsti
oborožitvenega sistema in načinom  opredeli odnos med znanstveno-tehnološkim
določanja bojnega koeficienta
razvojem, razvojem oborožitvenih sistemov in
vojaške opreme ter njihovim vplivom na način
bojevanja
 s pomočjo ustrezne programske opreme zna
izračunati koeficiente bojnih zmogljivosti
oborožitvenih sistemov in organizacijskoformacijskih struktur
Študent:
Študent:
- spozna vojaško sociologijo, definicijo - razume skupna določila vojne
moderne nacionalne države in vojaške - opredeli pomen in funkcije vojaške organizacije v
moderni nacionalni državi
organizacije ter sodobne civilnovojaške odnose in vojaško industrijski - pojasni pomen vojaškoindustrijskega kompleksa
- opredeli značilnosti različnih modelov vojaškega
kompleks
poklica
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- spozna pričakovane značilnosti SV in - opredeli vpliv socialne strukture na vojaške
profesionalce in izdela profil vojaškega
vojaškega poveljnika ter socialno
profesionalca
strukturo vojske v prihodnosti
- spozna
značilnosti
sodobnega - načrtuje, organizira, izvaja, nadzira in vrednoti
vlogo in naloge častnika, podčastnika in vojaka ter
bojiščnega sistema in koncept bojišča
razume proces delovanja vojaškega poveljnika in
prihodnosti kot dejavnika vpliva na
vlogo poveljnika v sestavi SV
vojaško organizacijo in vojaški poklic
Študent:
Študent:
- pridobi vojaške izkušnje in spozna  razume splošna določila in načela bojnega
delovanja in ga načrtuje, organizira, izvaja in
oblike ogrožanja varnosti RS
analizira
- spozna
povezanost
obrambnega
sistema in sistem nacionalne varnosti  opredeli bojiščni sistem in njegove podsisteme
ter poslanstvo, naloge, vrednote in  opredeli, načrtovati, organizirati in voditi
značilnosti SV
pripravljenost in uporabo SV ali njenih
- spozna uporabo SV v različnih
posameznih enot v primeru napada na državo
vojaških situacijah
glede na druge vplivne dejavnike ali v različnih
 spozna
načela
napadnega
in
pogojih delovanja
obrambnega bojevanja sosednjih držav  načrtuje stopnje bojnih delovanj
ter obveščevalno in protiobveščevalno  opredeli pravila izvajanja zavezniških operacij ter
dejavnost sosednjih držav
pomen obveščevalne in protiobveščevalne
 spozna vrste in modele bojevanj in
dejavnosti sosednjih držav
poveljevanj ter vojaških odločanj
 izdela modele bojevanja ter načrt za bojno
odločanje in načrte različnih vrst podpore
 izdela postopke celovitega načrtovanja logistične
podpore
Študent:
Študent:
- spozna pomen, koncepte, dejavnike, - pozna, uporablja, vrednoti in analizira koncepte
načela, stebra in ravni voditeljstva in
voditeljstva in vojaškega voditeljstva nasploh in v
vojaškega voditeljstva
SV
- spozna potrebne lastnosti vojaškega - opredeli stebra voditeljstva, ju gradi in spodbuja
pri podrejenih
voditelja
 spozna temeljne značilnosti odnosov  izdela ravni voditeljstva, jih prepoznava in v njih
ustrezno deluje
oziroma komunikacije med ljudmi
- uporabi osnovne pojme teorije organizacije in
timov, predvsem vojaških
- uporablja osnovne pojme teorije stresa,
organizacijske kulture in klime, predvsem v
vojaškem okolju

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Študent samostojno izdela projektno nalogo v povezavi s strokovnimi predmeti modula.

-

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:
izdelava projektne naloge v obsegu, ki ga določajo predmeti,
zagovor projektne naloge.
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