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OBJAVLJA 

javni razpis za prosto delovno mesto: 

Višjega vojaškega uslužbenca za psihološko dejavnost - PSIHOLOG (m/ž), 

v 72. Brigadi SV   

 
 

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne in posebne 

pogoje: 

 

Splošni pogoji (88. čl. Zakona o obrambi) 

- državljanstvo Republike Slovenije, brez dvojnega državljanstva,  

- zdravstvena in fizična sposobnost, 

- nečlanstvo v političnih strankah, 

- 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 

- univerzitetna izobrazba smer psihologija ali 2. bolonjska stopnja – magister psihologije, 

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, 

- poznavanje urejevalnikov besedil in preglednic, programov za statistično obdelavo podatkov in 

poznavanje dela e-pošte, 

- vozniško dovoljenje B kategorije. 

 

Osnovne naloge višjega vojaškega uslužbenca za psihološko dejavnost so: podpora poveljujočim pri delu 

z ljudmi, spremljanje in analiziranje stanja v enoti z vidika medosebnih odnosov, izvajanje funkcionalnega 

usposabljanja s področja vojaške psihologije in dela z ljudmi ter izvajanje psihološkega svetovanja in 

pomoči.  

 

Dolžnost psiholog se opravlja v nazivu višjega vojaškega uslužbenca (od IX. r. do XI. ) z začetkom v 30. 

plačilnem razredu in bruto plačo 1.373,40 EUR.   

Delovno mesto je v poveljstvu 72. Brigade Slovenske vojske s sedežem v Mariboru.         

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in pravočasno prispele prijave.  

 

Po izteku razpisa bodo s prijavljenimi kandidati opravljeni razgovori. Z izbranim kandidatom bo sklenjena 

pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom – delovno razmerje za določen čas 10 let, z možnostjo 

podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku temeljnega vojaškega strokovnega 

usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno opravljenem ustreznem obveznem usposabljanju. 

Pripravniki morajo opraviti pripravništvo.   

   

http://www.slovenskavojska.si/


Zainteresirani kandidati prijavo skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim življenjepisom, iz 

katerega so razvidne delovne izkušnje, posredujejo po pošti (ali elektronski pošti) na naslov ene od uprav 

za obrambo: 

- Uprava za obrambo Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celja, uoce@mors.si  

- Uprava za obrambo Ljubljana, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si; 

- Uprava za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, 2000 Maribor, uomb@mors.si 

 

Zadnji dan za oddajo prijav je 7.5.2021. 

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je višja vojaška uslužbenka XIII. r. mag. 

Nataša Troha, telefon: 01/230 5249, e-pošta: natasa.troha@mors.si.  

 

Izrazi, ki so v besedilu razpisa zapisani v moški slovnični obliki, veljajo tako za ženske kot za moške. 
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