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A.  SPLOŠNI DEL 

 

 

1. ŠTUDIJSKI PROGRAM 

1.1 Ime študijskega programa: VOJAŠKI MENEDŽMENT 

1.2 Naziv strokovne izobrazbe: vojaški menedžer/vojaška menedžerka 

1.3 Okrajšava naziva: voj. men. 

 

2. CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE 

 

Temeljni cilji programa: 

• izobraziti vojaške strokovnjake za delo višjih enotovnih podčastnikov ter za delo višjih 

štabnih podčastnikov; 

• razviti vojaška poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost; 

• oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter 

odgovornost višjih podčastnikov; 

• usposobiti kandidate za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu 

in zagotavljanje kakovosti dela višjih podčastnikov; 

• usposobiti vojaške strokovnjake za podporo delovanja štabnih skupin; 

• razviti odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri vojaškem delu. 

Študent/študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične 

kompetence. 

 

Generične kompetence: 

• zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili 

stroke; 

• uporaba sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije pri izvajanju delovnih 

nalog; 

• razvijanje odgovornosti za kakovostno in uspešno opravljenje delovnih nalog ter za 

prenašanje znanja; 

• etično ravnanje; 

• sodelovanje v strokovnem timu; 

• sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki; 

• prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje ter za samostojno pridobivanje novih 

znanj; 

• varovanje zdravja in okolja; 

• razumevanje različnosti kultur; 

• uporaba slovenskega in tujega jezika za učinkovito sporazumevanje v delovnem okolju. 

 

Poklicno-specifične kompetence: 

• prepoznavanje in razumevanje vojaških problemov; 

• kvalitetno opravljanje dolžnosti četnega podčastnika ter štabnih dolžnosti v poveljstvih na 

operativno taktični ravni; 

• podpora štabni skupini in delu podrejene enote; 

• podpora različnih vojaško strokovnih timov in sodelovanje v njih; 

• izvajanje podpornih del v štabnih procesih; 

• svetovanje podčastnikom v enoti pri njihovem vodenju; 
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• podpora načrtovanju, organizaciji in izvedbi vseh bojnih ter nebojnih aktivnosti vojaške 

enote v sodelovanju z nadrejenim častnikom; 

• izvedba usposabljanja vojakov in podčastnikov v enoti v sodelovanju z nadrejenim 

častnikom; 

• zagotavljanje strokovnosti, uspešnosti in kakovosti dela v delovnem okolju skladno s 

predpisanimi standardi; 

• rokovanje z osebno oborožitvijo ter zagotavljanje pravilne uporabe in vzdrževanja 

različnih vojaških tehničnih sistemov in posebne opreme; 

• izvajanje nalog v mednarodnih vojaških operacijah ter pri zaščiti in reševanju; 

• varovanje tajnosti podatkov vojaških organov; 

• smotrna uporaba vojaške informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 

3. TRAJANJE ŠTUDIJA 

3.1 Trajanje študija v letih  

Študij traja dve (2) leti. 

3.2 Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT) 

 

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 

 

4. VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 

 

4.1 Vpisni pogoji 

 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 

 

• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje 

po prejšnjih predpisih ali 

• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je 

opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 

poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. 

 

4.2 Posebni pogoji 

 

Kandidat, ki izpolnjuje splošne pogoje, mora:  

• biti vojaška oseba* in  

• imeti sklenjeno pogodbo o izobraževanju z Ministrstvom za obrambo Republike 

Slovenije ali biti napoten na izobraževanje na podlagi mednarodnega sporazuma oziroma 

pogodbe. 

 

* Vojaška oseba je oseba, ki kot vojak ali vojakinja (v nadaljnjem besedilu: vojak), podčastnik ali podčastnica (v 

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

vojaška uslužbenka (v nadaljnjem besedilu: vojaški uslužbenec) poklicno opravlja vojaško službo ter vojak med 

služenjem vojaškega roka oziroma pripadnik rezervne sestave, kadar je vpoklican v vojaško službo. (3. člen 

Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I)).  
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4.3 Merila za izbiro 

 

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 

(tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-

tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 

• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali 

zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) 

ter 

• ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 

seštevek: 

• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 

5) ter 

• ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega 

jezika. 

 

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

Oznaka  

 
Predmet ali druga sestavina 

Ustni 

odgovori 

Pisni 

izdelki 

Izdelek oziroma 

storitev in 

zagovor 

P1 Vojaško delovanje I   x x 

P2 Vojaško delovanje II   x x 

P3 Oborožitev I   x x 

P4 Poveljevanje I  x x 

D1 
Praktično izobraževanje – vojaško 

delovanje in poveljevanje I 
  x 

P5 Vojaško voditeljstvo in etika I  x x 

D2 
Praktično izobraževanje – Vojaško 

voditeljstvo in etika I 
  x 

P6 Vojaška zgodovina I  x  

P7 Vojaška didaktika  x x 

P8 Zakonitost vojaškega dela I  x  

D3 
Praktično izobraževanje – vojaški 

poklic I 
  x 

P9 Vojaška športno kondicijska vadba   x 

D4 
Praktično izobraževanje – vojaška 

športno kondicijska vadba 
  x 

P10 Vojaško delovanje III  x x 

P11 Oborožitev II  x x 

P12 Poveljevanje II  x x 

P13 
Komunikacijski in informacijski 

sistemi poveljevanja in kontrole 
 x x 

D5 
Praktično izobraževanje – vojaško 

delovanje in poveljevanje II 
  x 

P14 Menedžment  x  

P15 Vojaški menedžment  x  

P16 Vojaška logistika  x  
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D6 
Praktično izobraževanje – vojaška 

logistika in menedžment 
  x 

P17 Vojaško voditeljstvo in etika II  x x 

D7 
Praktično izobraževanje – Vojaško 

voditeljstvo in etika II 
  x 

P18 
Vojaška terminologija v 

angleškem jeziku 
x x  

P19 Vojaška zgodovina II  x  

P20 Nacionalna in mednarodna varnost  x  

P21 Zakonitost vojaškega dela II  x  

D8 
Praktično izobraževanje – vojaški 

poklic II 
  x 

 

6. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA 

 

Študijski program se izvaja v šoli in v enotah Slovenske vojske. 

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 

tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 

izobraževanja v enotah Slovenske vojske. 

 

Študij se izvaja kot izredni študij. 

 

 

7. SESTAVINE PROGRAMA, PRI KATERIH MORA BITI ŠTUDENT NAVZOČ 

 

Sestavine programa, pri katerih mora biti študent navzoč, določi šola, pri čemer določena meja 

prisotnosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah ne sme biti nižja od 80 % kontaktnih ur, 

predpisanih s predmetnikom. 

 

Za izredni študij velja, da mora študent opraviti vse obveznosti pri seminarskih in 

laboratorijskih vajah, predpisanih z izvedbenim načrtom šole.  

 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA 

8.1 Pogoji za napredovanje 

V 2. letnik lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil vse obveznosti modulov, predmetov in 

praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. 

letnika. 

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega 

letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega 

izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge 

študenta. 

8.2 Pogoji za dokončanje 

1. Vsi obvezni moduli v obsegu 110 KT 

1. Vojaško delovanje in poveljevanje I (37 KT) 

• Vojaško delovanje I (9 KT) 

• Vojaško delovanje II (5 KT) 

• Oborožitev I (12 KT) 

• Poveljevanje I (5 KT) 



5 

 

• Praktično izobraževanje – vojaško delovanje in poveljevanje I (6 KT) 

2. Vojaško voditeljstvo in etika I (7 KT) 

• Vojaško voditeljstvo in etika I (4 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaško voditeljstvo in etika I (3 KT) 

3. Vojaški poklic I (11 KT) 

• Vojaška zgodovina I (3 KT) 

• Vojaška didaktika (3 KT) 

• Zakonitost vojaškega dela I (3 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaški poklic I (2 KT) 

4. Vojaška športno kondicijska vadba (5 KT) 

• Vojaška športno kondicijska vadba (3 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaška športno kondicijska vadba (2 KT) 

5. Vojaško delovanje in poveljevanje II (15 KT) 

• Vojaško delovanje III (3 KT) 

• Oborožitev II (3 KT) 

• Poveljevanje II (3 KT) 

• Komunikacijski in informacijski sistemi poveljevanja in kontrole (3 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaško delovanje in poveljevanje II (3 KT) 

6. Vojaška logistika in menedžment (12 KT) 

• Menedžment (3 KT) 

• Vojaški menedžment (3 KT) 

• Vojaška logistika (3 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaška logistika in menedžment (3 KT) 

7. Vojaško voditeljstvo in etika II (7 KT) 

• Vojaško voditeljstvo in etika II (4 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaško voditeljstvo in etika II. (3 KT) 

8. Vojaški poklic II (16 KT) 

• Vojaška terminologija v angleškem jeziku (3 KT) 

• Vojaška zgodovina II (3 KT) 

• Nacionalna in mednarodna varnost (3 KT) 

• Zakonitost vojaškega dela II (3 KT) 

• Praktično izobraževanje – vojaški poklic II (4 KT) 

 

2. Prosto izbirni predmet obsegu 5 KT 

3. Diplomsko delo v obsegu 5 KT 

 

 

9. POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 

 

Prehajanje med študijskimi programi ni mogoče. 

 

 

10. POGOJI ZA KONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  

    (če jih ta vsebuje) 

Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov 

študijskega programa. 
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11. PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Program je vsebinsko primerljiv s programi v evropskih državah in sledi smernicam razvoja 

višješolskih programov na tem področju. 

 

Ime institucije in 

država 

École nationale des 

sous-officiers 

d'active (ENSOA) 

Francija 

Heeresunteroffiziers

akademie (HUAk)  

Avstrija 

 

Dočasnička škola 

»Damir Tomljanović 

Gavran« 

Ime programa Formation générale 

de 1er niveau (FG1) 

Formation générale 

de 2ème niveau 

(FG2) 

Stabsunteroffiziersle

hrgang 

Visoka dočasnička 

izobrazba 

Vstopni pogoji končana srednja 

šola, sprejemni 

izpit, 

psihofizične 

sposobnosti 

končana srednja šola, 

podčastniški čin 

Wachtmeister, 

sprejemni izpit, 

psihofizične 

sposobnosti 

končana srednja šola, 

končana višja 

podčastniška izobrazba,  

sprejemni izpit, 

psihofizične sposobnosti, 

delovne izkušnje 

Trajanje študija 2 semestra (temeljni 

del ter nadaljevalni) 

43 tednov 1104 ur študentovega 

dela 

Vsebinska 

strukturiranost 

programa 

vodenje oddelka, 

vojaške veščine, 

vojaška taktika, 

vojaško 

voditeljstvo, 

vojaška etika, 

vodenje voda, 

štabno delo 

vojaško voditeljstvo, 

pravo, metodika 

izobraževanja, 

štabno delo, 

informatika, politika, 

tuj jezik, telesna 

vzgoja  

vojaško vodenje in 

upravljanje, vojaška 

taktika, štabno delo, 

vojaška geografija, 

vojaška zgodovina, 

didaktika – metodika, 

informatika, logistika, 

telesna vzgoja 

Načini in oblike 

študija 

Študij poteka v 

obliki predavanj, 

vaj, terenskega 

praktičnega dela in 

samostojnega dela. 

Študij poteka v obliki 

predavanj, vaj, 

terenskega 

praktičnega dela in 

samostojnega dela in 

zaključne naloge. 

Študij poteka v obliki 

predavanj, vaj, 

terenskega praktičnega 

dela, samostojnega dela 

in zaključne naloge. 

Zaključek študija Certificat de 

formation générale 

– certifikat 

opravljenega 

izobraževanja 

odraslih 

Potrdilo o 

opravljenem 

izobraževanju 

(Urkunde) 

Listina o opravljenem 

izobraževanju 

Opomba http://www.saint-

maixent-lecole.fr/st-

maixent/ensoa/ecole

-0 

https://www.bundes

heer.at/karriere/unter

offizier/allgemein.sh

tml 

https://www.morh.hr/doc

asnicka-skola/  

 

 

12. PODATKI O POVEZANOSTI S PROGRAMI DRUGIH ŠOL V SKUPNEM 

EVROPSKEM VIŠJEŠOLSKEM PROSTORU 

- 

  

http://www.saint-maixent-lecole.fr/st-maixent/ensoa/ecole-0
http://www.saint-maixent-lecole.fr/st-maixent/ensoa/ecole-0
http://www.saint-maixent-lecole.fr/st-maixent/ensoa/ecole-0
http://www.saint-maixent-lecole.fr/st-maixent/ensoa/ecole-0
https://www.bundesheer.at/karriere/unteroffizier/allgemein.shtml
https://www.bundesheer.at/karriere/unteroffizier/allgemein.shtml
https://www.bundesheer.at/karriere/unteroffizier/allgemein.shtml
https://www.bundesheer.at/karriere/unteroffizier/allgemein.shtml
https://www.morh.hr/docasnicka-skola/
https://www.morh.hr/docasnicka-skola/
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B.  POSEBNI DEL 

 

1. PREDMETNIK/VOJAŠKI MENEDŽMENT (VIŠ) 

Ozna

ka 
Predmet ali druga sestavina 

Obvezn

o/ 

izbirno 

Letni

k 

Število kontaktnih 

ur 

Število 

ur 

študento

vega 

dela 

Kredi

tne 

točke PR SV LV 
Sku

paj 

M1 Vojaško delovanje in poveljevanje I obvezno prvi    554 1110 37 

P1 Vojaško delovanje I   60 - 90 150 270 9 

P2 Vojaško delovanje II   40 - 40 80 150 5 

P3 Oborožitev I   100 - 140 240 360 12 

P4 Poveljevanje I   30 - 54 84 150 5 

D1 
Praktično izobraževanje – vojaško 

delovanje in poveljevanje I 
      180 6 

M2 Vojaško voditeljstvo in etika I obvezno prvi    70 210 7 

P5 Vojaško voditeljstvo in etika I   50 - 20 70 120 4 

D2 
Praktično izobraževanje – vojaško 

voditeljstvo in etika I 
      90 3 

M3 Vojaški poklic I  obvezno prvi    153 330 11 

P6 Vojaška zgodovina I   30 - 20 50 90 3 

P7 Vojaška didaktika   32 - 21 53 90 3 

P8 Zakonitost vojaškega dela I   30 - 20 50 90 3 

D3 
Praktično izobraževanje – vojaški 

poklic I  
      60 2 

M4 Vojaška športno kondicijska vadba obvezno prvi    86 150 5 

P9 Vojaška športno kondicijska vadba   13 - 73 86 90 3 

D4 
Praktično izobraževanje – vojaška 

športno kondicijska vadba 
  

    60 2 

M5 Vojaško delovanje in poveljevanje II obvezno drugi    201 450 15 

P10 Vojaško delovanje III   16 - 33 49 90 3 

P11 Oborožitev II   30 - 20 50 90 3 

P12 Poveljevanje II   10 - 40 50 90 3 

P13 
Komunikacijski in informacijski 

sistemi poveljevanja in kontrole 
  

30 - 22 52 90 3 

D5 
Praktično izobraževanje – vojaško 

delovanje in poveljevanje II 
  

    90 3 

M6 Vojaška logistika in menedžment obvezno drugi    136 360 12 

P14 Menedžment   24 - 12 36 90 3 

P15 Vojaški menedžment   25 - 25 50 90 3 

P16 Vojaška logistika   30 - 20 50 90 3 

D6 
Praktično izobraževanje – vojaška 

logistika in menedžment 
  

    90 3 

M7 Vojaško voditeljstvo in etika II  obvezno drugi    70 210 7 

P17 Vojaško voditeljstvo in etika II   45 - 25 70 120 4 

D7 
Praktično izobraževanje – vojaško 

voditeljstvo in etika II 
  

    90 3 

M8 Vojaški poklic II obvezno drugi    194 480 16 

P18 
Vojaška terminologija v angleškem 

jeziku 
  

24 - 20 44 90 3 
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P19 Vojaška zgodovina II   30 - 20 50 90 3 

P20 Nacionalna in mednarodna varnost   30 - 20 50 90 3 

P21 Zakonitost vojaškega dela II   30 - 20 50 90 3 

D8 
Praktično izobraževanje – vojaški 

poklic II 
  

    120 4 

P22 Prosto izbirni predmet izbirno drugi 40 20 40 100 150 5 

D9 Diplomsko delo  drugi     150 5 

 

Opombe: 

PR - predavanja 

SV - seminarske vaje 

LV -  laboratorijske vaje – vključujejo tudi terensko delo 

M - modul 

P - predmet 

D - druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo) 

 

Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega programa (D). 

 

Pojasnila k predmetniku: 

- 

2. ZNANJE IZVAJALCEV 

 

Oznaka Predmet Izvajalec Znanje s področij* 

P1 Vojaško delovanje I 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave, ekonomije, 

gradbeništva ali prava. 

inštruktor 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave ali ekonomije. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, ekonomije, komerciale, 

organizacije socialne mreže ali komunale. 

P2 Vojaško delovanje II 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave, ekonomije, 

gradbeništva ali prava. 

inštruktor 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave ali ekonomije. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, ekonomije, komerciale, 

organizacije socialne mreže ali komunale. 
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P3 Oborožitev I 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave ali ekonomije. 

inštruktor 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, menedžmenta, uprave 

ali ekonomije. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, ekonomije, 

organizacije socialne mreže ali komunale. 

P4 Poveljevanje I 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

uprave, menedžmenta, ekonomije ali prava. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, ekonomije, 

organizacije socialne mreže ali komunale.  

P5 
Vojaško voditeljstvo in 

etika I 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja menedžmenta, 

obramboslovja, vojaških ved, varstvoslovja, 

komunikologije, politologije, organizacije, 

psihologije, sociologije, logistike, evropskih 

študij, uprave, ekonomije ali prava. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, organizacije socialne 

mreže, ekonomije ali poslovanja. 

P6 Vojaška zgodovina I predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja zgodovine, 

politologije, obramboslovja, evropskih študij 

ali mednarodnih odnosov. 

P7 Vojaška didaktika predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja andragogike, 

pedagogike, obramboslovja, vojaških ved, 

komunikologije, organizacije, psihologije, 

sociologije, varstvoslovja, politologije, 

evropskih študij ali menedžmenta. 

P8 Zakonitost vojaškega dela I 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja prava, 

obramboslovja, vojaških ved, organizacije, 

varstvoslovja, prava, politologije, evropskih 

študij, uprave, logistike, menedžmenta, 

ekonomije, mednarodnih študij ali 

diplomatskih študij. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, ekonomije ali 

organizacije socialne mreže. 

P9 
Vojaška športno 

kondicijska vadba 
predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja športne vzgoje, 

varstvoslovja, vojaških ved, organizacije, 

obramboslovja, kineziologije ali 

menedžementa v športu. 
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inštruktor 

-visokošolskega izobraževanja športne vzgoje, 

varstvoslovja, vojaških ved, organizacije, 

obramboslovja, kineziologije, športne 

vzgoje, športnega treniranja ali 

managementa v športu. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta ali 

komerciale. 

P10 Vojaško delovanje III 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja, obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave, ekonomije, 

gradbeništva ali prava. 

inštruktor 

-visokošolskega izobraževanja obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

uprave, menedžmenta ali ekonomije. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, ekonomije, komerciale, 

organizacije socialne mreže ali komunale. 

P11 Oborožitev II predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja, obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

menedžmenta, uprave ali ekonomije. 

P12 Poveljevanje II 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja, obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

organizacije, logistike, evropskih študij, 

uprave, menedžmenta, ekonomije ali prava. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, ekonomije, 

organizacije socialne mreže ali komunale. 

P13 

Komunikacijski in 

informacijski sistemi 

poveljevanja in kontrole 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja, obramboslovja, 

varstvoslovja, vojaških ved, politologije, 

računalništva, informatike, elektrotehnike, 

organizacije, uprave, telekomunikacij, 

menedžmenta ali ekonomije. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja računalništva, 

informatike, elektrotehnike, logistike, 

telekomunikacij, varovanja, vojaškega 

menedžmenta, prometa, komerciale, 

ekonomije ali mehatronike. 

P14 Menedžment predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja menedžmenta, 

obramboslovja, varstvoslovja, vojaških ved, 

politologije, ekonomije, organizacije, logistike, 

ekonomije, sociologije, evropskih študij, 

javne uprave ali upravnih ved. 

P15 Vojaški menedžment predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja menedžmenta, 

obramboslovja, varstvoslovja, vojaških ved, 

politologije, ekonomije, organizacije, logistike, 
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ekonomije, sociologije, evropskih študij, 

javne uprave ali upravnih ved. 

P16 Vojaška logistika predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja logistike, 

prometa, varstvoslovja, vojaških ved, 

obramboslovja, evropskih študij, uprave, 

organizacije, menedžmenta ali ekonomije. 

P17 
Vojaško voditeljstvo in 

etika II 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja menedžmenta, 

obramboslovja, varstvoslovja, vojaških ved, 

komunikologije, politologije, organizacije, 

psihologije, sociologije, logistike, evropskih 

študij, uprave, menedžmenta, ekonomije ali 

prava. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja logistike, policije, 

varovanja, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, organizacije socialne 

mreže, ekonomije ali poslovanja. 

P18 
Vojaška terminologija v 

angleškem jeziku 
predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja angleškega 

jezika. 

P19 Vojaška zgodovina II predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja zgodovine, 

politologije, obramboslovja, mednarodnih 

odnosov ali evropskih študij. 

P20 
Nacionalna in mednarodna 

varnost 
predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja prava, 

obramboslovja, organizacije, varstvoslovja, 

politologije, evropskih študij, uprave, 

menedžmenta, ekonomije, mednarodnih 

študij ali diplomatskih študij. 

P21 Zakonitost vojaškega dela II 

predavatelj 

-visokošolskega izobraževanja prava, 

obramboslovja, vojaških ved, organizacije, 

varstvoslovja, politologije, evropskih študij, 

uprave, logistike, menedžmenta, ekonomije, 

mednarodnih študij ali diplomatskih študij. 

laborant 

-višješolskega izobraževanja varovanja, 

policije, logistike, vojaškega menedžmenta, 

prometa, komerciale, ekonomije ali 

organizacije socialne mreže. 

D1-D9 Praktično izobraževanje predavatelj 

s katerega morajo imeti znanja predavatelji 

kateregakoli predmeta v tem višješolskem 

študijskem programu višjega strokovnega 

izobraževanja. 

 

Opomba: 

* Znanja s področij, ki so krepko tiskana, so bila dodatno vključena po sklepu SSPSI, sprejetem na 
195.seji dne 24.6.2022  


