
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

SLOVENSKA VOJSKA 
GENERALŠTAB  
Sektor za kadre 

Vojkova cesta  55, 1000 Ljubljana  

 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114 

 
razpisuje prosta delovna mesta v Orkestru Slovenske vojske: 
 

 

1. VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VODJA KONCERTNEGA ORKESTRA DIRIGENT 

(eno delovno mesto). 

 

Osnovni podatki delovnega mesta: 

- zahtevana izobrazba: najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva 

bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska 

stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma 

specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po 

višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma visokošolsko strokovno izobraževanje 

(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 

- naziv: višji vojaški uslužbenec XII. r., 

- osnovni plačni razred: 38 (1.879,59 evrov), 

- delovne izkušnje: 5 let, 

- dostop do tajnih podatkov: ZAUPNO (nacionalno, EU, NATO), 

- zaposlitev: nedoločen čas. 

 

Pogoji na delovnem mestu: 

- znanja: vojaško usposabljanje, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 

- posebni pogoji: uspešno opravljena avdicija za delo v orkestru, 

- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski. 

 

Naloge: 

- načrtovanje in izvajanje sestavljenih nalog na strokovnih področjih dela, 

- sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših nalog in rešitev, 

- načrtovanje in usklajevanje organizacijskih, strokovno tehničnih in pomožnih del, 

- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij, 

- zagotavljanje razvoja organizacije dela in metod dela. 

 

 

2. VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SOLIST II  v ODDELKU ZA TROBILA – evfonij (eno 

delovno mesto). 

 

Osnovni podatki delovnega mesta: 

- zahtevana izobrazba: najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva 

bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska 

stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma 

specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po 

višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma visokošolsko strokovno izobraževanje 

(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 

- naziv: višji vojaški uslužbenec IX. r., 

- osnovni plačni razred: 30 (1.373,40 evrov), 

- delovne izkušnje: 8 mesecev, 
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- dostop do tajnih podatkov: INTERNO (nacionalno, EU, NATO), 

- zaposlitev: določen čas. 

 

Pogoji na delovnem mestu: 

- znanja: vojaško usposabljanje, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 

- posebni pogoji: uspešno opravljena avdicija za delo v orkestru, 

- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski. 

 

Naloge: 

- opravljanje del in nalog v skupini za pozavne, 

- izvajanje strokovnih nalog na področju dela, 

- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri posredovanju informacij in 

podatkov, 

- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij, 

- samostojno opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na operativnem in razvojnem 

področju dela. 

 

 

3. VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SOLIST II  v ODDELKU ZA TOLKALA – tolkalec 

(dve delovni mesti). 

 

Osnovni podatki delovnega mesta: 

- zahtevana izobrazba: najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva 

bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska 

stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma 

specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po 

višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma visokošolsko strokovno izobraževanje 

(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 

- naziv: višji vojaški uslužbenec IX. r., 

- osnovni plačni razred: 30 (1.373,40 evrov), 

- delovne izkušnje: 8 mesecev, 

- dostop do tajnih podatkov: INTERNO (nacionalno, EU, NATO), 

- zaposlitev: določen čas. 

 

Pogoji na delovnem mestu: 

- znanja: vojaško usposabljanje, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 

- posebni pogoji: uspešno opravljena avdicija za delo v orkestru, 

- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski. 

 

Naloge: 

- opravljanje del in nalog v skupini za tolkala, 

- izvajanje strokovnih nalog na področju dela, 

- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri posredovanju informacij in 

podatkov, 

- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij, 

- samostojno opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na operativnem in razvojnem 

področju dela. 

 

Kandidati ob prijavi priložijo vso potrebno dokumentacijo: kratek življenjepis, potrdilo o 

izobrazbi, potrdilo, da nimajo dvojnega državljanstva, potrdilo o nekaznovanosti (brez 

pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in brez 
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obsodbe na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen, za kakšno drugo kaznivo dejanje oz. 

kazenskega postopka ni v teku). 

  
S kandidati za delo v Orkestru Slovenske vojske, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bosta 
opravljena avdicija in razgovor. Avdicija se izvede za posamezne instrumente – evfonij in 
tolkala. Program avdicije: koncert (s korepetitorjem) po izbiri, sonata (s korepetitorjem) po izbiri, 
virtuozna skladba (solo ali s spremljavo) po izbiri ter orkestrski parti (kandidatom posredovani 
pred opravljanjem avdicije). Avdicija za dirigenta se izvede v obliki vaje z orkestrom, s 
programom v dogovoru s strokovnim vodjem Orkestra Slovenske vojske. 

 

Zainteresirani kandidati prijavo pošljejo najkasneje do 6.11.2020 na naborna.pisarna@mors.si. 

 

 

 

 

naborna.pisarna@mors.si

