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OBJAVLJA RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO NIŽJEGA VOJAŠKEGA USLUŽBENCA 

(NVU) VI/VII SPECIALIST ANALITIK, šifra DM 64976 v Inženiringu/LOGBR, Leskoškova 7, 1000 

LJUBLJANA 

 
Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne in 

posebne pogoje:  

 

Splošni pogoji: 

- državljanstvo Republike Slovenije (brez dvojnega državljanstva); 

- zdravstvena in fizična sposobnost; 

- nekaznovanost (brez pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti, in brez obsodbe na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen, za 

kakšno drugo kaznivo dejanje oz. kazenskega postopka ni v teku); 

- brez varnostnega zadržka (pozitivna ocena varnostnega tveganja).  
 

Posebni pogoji: 

- končano najmanj višješolski program (do leta 1994) oziroma visokošolsko strokovno program 

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

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prva bolonjska izobrazba) ali specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi 

(prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko strokovno 

izobraževanje (prejšnje)/visokošolska izobrazba (prejšnja) smer inženir strojništva, inženir 

elektrotehnike ali inženir mehatronike; 

- naklonjenost do dela z optičnimi, optoelektričnimi ter finomehaničnimi deli; 

- vozniški izpit B kategorije; 

- šest mesecev delovnih izkušenj; 

- aktivno znanje slovenskega in pasivno znanje angleškega jezika, 

- računalniška znanja: uporaba programskih aplikacij Microsoft Office, urejevalniki besedil, 

preglednic, e-pošte idr.; 

- osnovno poznavanje programske opreme za strojništvo – 3D konstruiranje, modeliranje, 

izdelovanje dokumentacije, ipd.(programski produkti CREO, solidworks…); 

- opravljeno temeljno vojaško usposabljanje (če ga kandidat nima, ga mora opraviti naknadno), 

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti   

naknadno). 

 
Osnovne naloge nižjega vojaškega uslužbenca specialista analitika: 

- spremlja stanje tehnike za svoje področje, pripravlja in posreduje predloge zahtevnejših 

popravil; 

- izdeluje in dopolnjuje tehnološko dokumentacijo za vzdrževanje MS;   

- pripravlja tehnično tehnološko dokumentacijo za izdajo; 

- sistemsko spremlja in izdeluje tehnične analize v življenjskem ciklu MS za svoje 

področje;           

- sodeluje pri uvajanju sredstev;               

- sodeluje pri nabavnem procesu za nabavo opreme in RD;           

- se strokovno usposablja in izpopolnjuje za nova sredstva SV;    

- izvaja strokovna usposabljanja pripadnikov SV za svoje področje;           

- sodeluje v procesu vzdrževanja MS v SV;            

- nudi strokovno pomoč vsem stopnjam vzdrževanja v SV; 



- izvaja kontrolo kakovosti pri procesu nabave in storitev; 

- sodeluje pri odpisih sredstev;  

- sodeluje v drugih strokovnih in vojaških strokovnih komisijah;   

- izvaja druge naloge po navodilih in ukazih nadrejenega. 
 

Zaželene osebnostne lastnosti nižjega vojaškega uslužbenca specialista analitika: 

- komunikativnost; 

- samoiniciativnost; 

- želja po osvajanju novih znanj in področij dela;  

- sposobnost timskega dela;   

- sposobnost samostojnega reševanja problemov; 

- čut za odgovornost;        
 

 

Dolžnost se opravlja v nazivu nižji vojaški uslužbenec VI./VII razred, z začetkom v 29. plačnem 

razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1.320,58 EUR). Delovno mesto je v Inženiringu v 

Logistični brigadi, s sedežem Ljubljana Moste, v vojašnici Edvarda Peperka (VEP), Leskoškova 7, 

1000 Ljubljana. 

 

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom – delovno 

razmerje za določen čas. 
 
 
Zainteresirani kandidati prijavo, skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim življenjepisom, 
iz katerega bodo razvidne tudi delovne izkušnje, posredujejo v elektronski obliki na: 

 Upravo za obrambo Ljubljana (elektronski naslov: UOLJ@mors.si),  

 Upravo za obrambo Kranj (elektronski naslov: UOKR@mors.si),  

 Upravo za obrambo Postojna (elektronski naslov: UOPO@mors.si ),  

 Upravo za obrambo Novo mesto (elektronski naslov: UONM@mors.si ),  

 Upravo za obrambo Celje (elektronski naslov: UOCE@mors.si ) ali  

 Upravo za obrambo Maribor (elektronski naslov: UOMB@mors.si ).  
 
Odvisno na katerem območju imate prijavljeno stalno bivališče.  

 
Na razpis se lahko prijavite do  15.5.2021.  
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