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OBJAVLJA RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJEGA VOJAŠKEGA 

USLUŽBENCA (VVU) X/XI SPECIALIST ZA BOJNA IN SPECIALNA VOZILA, šifra DM 
58292 

v Inženiringu/LOGBR, Leskoškova 7, 1000 LJUBLJANA 
 
 

Prosto delovno mesto višjega vojaškega uslužbenca X/XI. r. specialista za bojna in specialna 
vozila je v Inženiring/LOGBR v vojašnici Edvarda Peperka (EP), Leskoškova 7, 1000 
LJUBLJANA. Inženiring zagotavlja celovito tehnično obvladovanje materialnih sredstev (MS v 
SV razen letalsko tehničnih in mornariških MS. Načrtuje vzdrževanje v procesih nabave in 
uvajanja MS ter organizira in upravlja vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklu in zagotavlja 
vso potrebno tehnično podporo v procesih obvladovanja MS. 

Osnovne naloge višjega vojaškega uslužbenca specialista za bojna in specialna vozila: 

- spremlja stanje tehnike svojega področja, koordinira, pripravlja in posreduje predloge 
zahtevnejših popravil in obnov;   

- sistemsko obvladuje življenjski cikel za svoje področje; 
- vodi, koordinira, izdeluje in dopolnjuje tehnološko dokumentacijo za vzdrževanje MS;  
- pripravlja tehnično tehnološko dokumentacijo za izdajo; 
- izdeluje tehnične analize v življenjskem ciklu MS; 
- načrtuje in izvaja ter sodeluje pri nadgradnjah in modifikacijah na MS s svojega področja;  
- sodeluje in izvaja testiranja;  
- sodeluje pri pripravi pogodb;   
- sodeluje pri nabavi, prevzemu in uvajanju sredstev;  
- sodeluje pri nabavnem procesu za nabavo opreme in rezervne dele (RD);  
- se strokovno usposablja in izpopolnjuje za nova sredstva SV;  
- izvaja strokovna usposabljanja pripadnikov SV;  
- sodeluje v procesu vzdrževanja MS v SV;  
- nudi strokovno pomoč vsem stopnjam vzdrževanja v SV; 
- izvaja kontrolo kakovosti pri procesu nabave in storitev; 
- pripravlja predloge potrebnih materialnih in kadrovskih pogojev za vzdrževanje MS;  
- načrtuje zaloge nadomestnih delov in nadzoruje njihovo izvajanje;  
- sodeluje pri odpisih sredstev;  
- sodeluje pri znanstveno raziskovalnih projektih s tehničnega področja;  
- sodeluje v drugih strokovnih in vojaško strokovnih komisijah;  
- izvaja druge naloge po navodilih in ukazih nadrejenega. 
 
Zakonsko določeni pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

- Strokovna izobrazba: Najmanj VII/1 stopnja izobrazbe po programih strojništva.  
- Delovne izkušnje: 2 leti. 
- Izpolnjevanje predpisanih pogojev iz 88. Čl. Zakona o obrambi, (Uradni list RS, št. 

103/04-ZOBR-UPB1). 



 
Posebni pogoji: 

- Znanje jezikov: 
o aktivno znanje slovenskega jezika in 
o pasivno znanje angleškega jezika. 

- Računalniška znanja: 
o urejevalniki besedil; 
o dobro poznavanje Excela;             
o poznavanje dela e-pošte. 
o želeno poznavanje programske opreme za strojništvo – konstruiranje, 

izdelovanje dokumentacije, vodenje delavniških procesov ipd. 
- Drugi pogoji: ustrezne osebnostne lastnosti (psihična stabilnost, komunikativnost, 

sposobnost timskega dela, sposobnost samostojnega reševanja problemov, čut za 
odgovornost), opravljeno služenje vojaškega roka oziroma temeljno vojaško strokovno 
usposabljanje (TVSU); v nasprotnem primeru TVSU opravi v okviru zaposlitve v 
Slovenski vojski. 
 

- Vozniško dovoljenje: za B kategorijo. 

 

Dolžnost se opravlja v nazivu višji vojaški uslužbenec X./XI. razred, z začetkom v 32. plačnem 

razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1485,46 EUR). Delovno mesto je v Inženiringu v 

Logistični brigadi, s sedežem Ljubljana Moste, v vojašnici Edvarda Peperka (VEP), 

Leskoškova 7, 1000 Ljubljana. 

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen 

čas 10 let z možnostjo podaljšanja in 14 tedenskim Temeljnim vojaškim strokovnim 

usposabljanjem v Veščinskem centru Vipava (če ga še nima). Sedež delovnega mesta je 

vojašnica EP, Leskoškova 7, 1000 LJUBLJANA. Predviden nastop dela je takoj, ko kandidat 

uspešno opravi selekcijski  postopek.  

Vlogo s kratkim življenjepisom, iz katerega bodo razvidne dosedanje delovne izkušnje, znanja 
in veščine ter dokazila o izobrazbi, pošljite v elektronski obliki na:  

- Upravo za obrambo Ljubljana (e-naslov: UOLJ@mors.si),  
- Upravo za obrambo Kranj (e-naslov: UOKR@mors.si),  
- Upravo za obrambo Postojna (e-naslov: UOPO@mors.si ),  
- Upravo za obrambo Novo mesto (e-naslov: UONM@mors.si ),  
- Upravo za obrambo Celje (e-naslov: UOCE@mors.si ) ali  
- Upravo za obrambo Maribor (e-naslov: UOMA@mors.si ).  

 
Odvisno na katerem območju imate prijavljeno stalno bivališče. 
 
Na razpis se lahko prijavite do 15.5.2021.  
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