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KATALOG ZNANJA 
 
 
1.   IME PREDMETA: NAČRTOVANJE BOJNIH DELOVANJ [NBD] 
 
 
2.    SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilj predmeta je: 

 poznati razvojno strategijo načrtovanja delovanj in njegove oblike; 
 obvladati popolni proces načrtovanja delovanj; 
 poznati stopnje procesa načrtovanja delovanj: začetek, orientacijo, razvoj 

koncepta, razvoj načrta in obnovo načrta; 
 spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne 

literature; 
 uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov. 

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

- izdelajo nove koncepte iniciativnost, vztrajnost, stalnost, iznajdljivost, 
prilagodljivost, motiviranost, usmerjenost v razvoj, samozaupanje; 

- pripravljenost in sposobnost za sodelovanje, sposobnost ustvarjanja in razvijanja 
pozitivnih odnosov, sposobnost komuniciranja, toleranco, sposobnost dela v skupini, 
ustrežljivost, sposobnost sklepanja kompromisov, 

- delavnost, natančnost, pozitiven odnos do delovnih obveznosti, rokov, kvalitete, 
poštenost, zanesljivost, pripravljenost na pomoč, 

- rešujejo konfliktne situacije, 
- znajo opredeliti in se zavedajo pomembnosti vrednot ter stališč civilnega okolja o 

varnosti, obrambi in miru, zlasti med mlado generacijo, kjer so kandidati za nove 
poklicne vojake; 

- poznajo in razumejo aktualne probleme oboroženih sil, ki so posledica 
prestrukturiranja po hladni vojni; 

- obnovijo ter posodobijo znanja o oboroženih spopadih, konfliktih, nevojnih vojaških 
operacijah ali drugih dejavnostih, ki jih opravljajo oborožene sile; 

 
 
4.    OPERATIVNI CILJI 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: 
- spoznajo cilje načrtovanja bojnih 

delovanj 

Študent: 
- opredeli cilje načrtovanja bojnih delovanj  
- opredeli pomen teme in ure za 
      posamezno temo  
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- spoznajo teme in ure za posamezno 
temo 

- spoznajo oblike in metode dela 
bojnega delovanja 

- poznajo oblike preverjanja in 
      ocenjevanja v bojnem delovanju 

 

Študent: 
- spozna organizacijo SV 
- razume strukturo SV 
- spozna enote in poveljstva 
- razume vojaško obrambo kot element 

sistema nacionalne varnosti 
- spozna in razumejo razvoj poveljstev 

in štabov 
- razume metode organizacije dela 

štabov 
- spozna in razumejo timsko delo,  
     kot princip štabne organizacije. 

Študent: 
- izdela različne pristope in tipologije pri  

preučevanju organizacije SV 
- izdela strukturo SV 
- izdela elemente sistema nacionalne 

varnosti 
- razume razvoj poveljstev in štabov 
- izdela metodo organizacije dela štabov 
 

Študent: 
- spozna in razume principe 

operativnega oblikovanja, 
 

Študent: 
- opredeli pomen principov operativnega 

oblikovanja  
- izdela koncept oblikovanja, analizira, 

primerja in umešča znotraj variante 
delovanja 

Študent: 
- spozna in razume pojem, uporabo 

in cilje procesa načrtovanja 
delovanj 

- razume kontrolo procesa in 
vzporednega načrtovanja, 

Študent: 
 opredeli osnovne pojme in cilje procesa 

načrtovanja delovanj   
 izdela variante kontrole procesa in 

vzporednega načrtovanja 

Študent: 
- pozna in razume stopnje procesa 

operativnega načrtovanja 

Študent: 
 opredeli stopnjo procesa operativnega 

načrtovanja  
Študent: 

- pozna in razume sprejem in 
dojemanje naloge 

- razume orientacijo 
- pozna in razume tretjo stopnjo 

PND – Razvoj koncepta 
- razume četrto stopnjo PND – 

razvoj načrta 
- pozna in razume peto stopnjo 

PND – obnovitev načrta 

Študent: 
 opredeli koncept dojemanja naloge 
 razume orientacijo 
 izdela tretjo stopnjo PND – razvoj 

koncepta 
 izdela četrto stopnjo PND – razvoj 

načrta 
 izdela peto stopnjo PND – obnovitev 

načrta 

 
Študent: 

 
 
Študent: 
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- spozna dokumente za poveljevanje, 
spremljanje situacije in pomožne 
dokumente 

- pozna NATO simbole 

- opredeli vrste dokumentov za 
poveljevanje, spremljanje situacij in 
pomočne dokumente  

- izdela profile NATO-vih simbolov  
 

 
 
5.    OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: 

• število kontaktnih ur: 60 ur (36 ur predavanj, 24 ur vaj, ) 
• število ur samostojnega dela: 90 ur (45 ur študij literature, 25 ur vaje, 20 ur projektna 

naloga) 
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter pisni izpit. 
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