
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana, ki ga zastopa dr. 
Ljubica Jelušič, ministrica (v nadaljevanju ministrstvo) 
 
in  
 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa rektor, prof. dr. 
Radovan Stanislav Pejovnik;   
 
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa rektor, prof. dr. Danijel 
Rebolj;   
 
Univerza na Primorskem Università del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper, ki jo zastopa 
rektor, prof. dr. Rado Bohinc  
 
ter  
 
Univerza v Novi Gorici, Kostanjeviška cesta 16, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa rektor,  
prof. dr. Danilo Zavratnik  
(v nadaljevanju univerze)  
 
 
sklepajo naslednji  
 
 
 

SPORAZUM O SODELOVANJU  
 
 

1. člen 
 
Stranke sporazuma ugotavljajo, da obstaja obojestranski interes sodelovanja na področjih:  

- izobraževanja in usposabljanja ter  
- znanstvenega raziskovanja in razvoja,  

ki se izvaja v okviru univerz.  
 
 

2. člen  
 
Ministrstvo izraža naslednje dolgoročne interese glede:  

- sodelovanja pri pripravi in izvajanju dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov, ki so povezani z vojaškimi vsebinami, ekonomsko-poslovnimi ter 
upravno-organizacijskimi vedami;  

- izobraževanja zaposlenih, ki študirajo na izrednem študiju;  
- nudenja strokovne prakse študentom ter pomoči zaposlenih strokovnjakov pri izdelavi 

zaključnih nalog ter  
- možnosti habilitiranja zaposlenih na ministrstvu.  

 
 

3. člen  
 
Univerze izražajo pripravljenost, da:  

- v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija izvajajo za potrebe ministrstva 
celotne študijske programe in posebne študijske module, ki bodo del akreditiranih 
študijskih programov ter programe za izpopolnjevanje;  



- povabijo k sodelovanju v izobraževanje strokovnjake ministrstva, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev naziva visokošolskih učiteljev in jih ustrezno habilitirajo za 
izvajanje določenih programov;   

- bodo za potrebe ministrstva organizirale različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja s področja poslovno-ekonomskih, upravno-organizacijskih ved in 
tehničnih ved;   

- bodo svetovale tudi pri uvajanju e-izobraževanja in drugih izobraževalnih in razvojnih 
konceptov, vseživljenjskega učenja ter priznavanja neformalnega izobraževanja v 
sistemu izobraževanja zaposlenih na ministrstvu ter  

- bodo sodelovale pri razvijanju študijskih programov in programov za izpopolnjevanje 
s področja vojaških ved.   

 
4. člen 

 
Stranke sporazuma bodo na podlagi obojestranskih interesov načrtovale in usklajevale 
temeljno, aplikativno in razvojno delo.  
 
V raziskovalnih projektih bodo lahko poleg delavcev, zaposlenih pri strankah sporazuma 
sodelovali tudi študentje, ki se bodo na univerzah izobraževali za potrebe ministrstva.  
 
  

5. člen  
 
 
Stranke sporazuma so soglasne, da bodo za izvajanje določil tega sporazuma ustanovile 
skupni organ, ki ga bodo sestavljali rektorji univerz ter predstavnika ministrstva, __________, 
Kabinet ministrice in _____________, GŠ SV.  
 
Obveznost skupnega organa je skrb za koordinacijo sodelovanja med strankami sporazuma, 
upoštevaje pri tem potrebe ministrstva na eni strani ter možnosti univerz na drugi strani.  
 
Skupni organ obravnava tudi poročila o sodelovanju, ki ga univerze za svoje področje 
posredujejo ministrstvu, in sicer najkasneje do konca februarja za preteklo leto. 
 
Skupni organ se bo sestajal najmanj enkrat letno.    
 
V primeru potrebe po imenovanju dodatnih članov skupnega organa, stranke sporazuma 
sklenejo aneks k sporazumu.  
 
 
 

6. člen 
 
Vsaka stranka sporazuma lahko predlaga spremembe in dopolnitve k temu sporazumu, ki so 
veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k temu sporazumu.  
 
 

7. člen  
 

Stranke sporazuma bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega sporazuma, 
reševale sporazumno.  
 

8. člen  
 

Sporazum se sklepa za obdobje 5 (petih) let, z možnostjo podaljšanja njegove veljavnosti.  




