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Razpis do 31. 3. 2022 – možnost podaljšanja do 31. 5. 2022 

 

 

Obvestilo o 
izboru 

POSEBNI POGOJI za šolanje v ŠČ 
 

 Uspešno opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR)  ali 
TVSU v VC Vipava  in  

 uspešno zaključeno TVU za častnike. 
 

Opozorilo:  
 Na selekcijo ŠČ bodo vabljeni kandidati, ki bodo izpolnjevali splošne 

pogoje. 

 Selektivno letenje so opravili že vsi štipendisti SV – kandidati za pilote. 

 V izbor za napotitev v ŠČ se uvrstijo le tisti kandidati, ki uspešno opravijo 
selekcijo. 
 

Kandidat, ki bo izbran za šolanje v ŠČ, ne izpolnjuje pa posebnih pogojev, bo 

predhodno napoten na TVSU v VC Vipava. 

 

SELEKCIJA KANDIDATOV ZA 35. GENERACIJO ŠČ 
 

PREVERJANJE GIBALNIH IN PLAVALNIH SPOSOBNOSTI, PREVERJANJE NA TERENU 

DATUM ČAS AKTIVNOST KRAJ OPOMBA 

Ponedeljek, 
18. julija 

Od  
7.30 
do  

11.30 

Preverjanje gibalnih 
sposobnosti 

za 1. skupino in 
zadolževanje opreme 

Športna dvorana Kodeljevo 
Gortanova 21, Ljubljana 

Zbor kandidatov pred dvorano 
ob 7.15 - dokument za 
identifikacijo. Po zaključku 
zadolževanje opreme. 

Od  
8.45  
do  

13. ure 

Skupinski psiho-
diagnostični pregled za 
2. skupino, razgovori z 

nač. ŠČ/CVŠ Vojaški objekt Kadetnica 
(ŠČ), Maribor 

Zbor kandidatov ob 8. uri v 
VOK– dokument za 
identifikacijo 

Od  
13.30  

do  
14.30 

Testiranje angleščina Kandidati za častnike pilote 

Torek, 
19. julija 

Od  
7.30  
do  

10.30 

Preverjanje gibalnih 
sposobnosti 

za 2. skupino in 
zadolževanje opreme 

Športna dvorana Kodeljevo 
Gortanova 21, Ljubljana  

Zbor kandidatov pred dvorano 
ob 7.15 – dokument za 
identifikacijo. Po zaključku 
zadolževanje opreme. 

Od  
8.45  
do  

13. ure  

Skupinski psiho-
diagnostični pregled za 
1. skupino, razgovori z 

nač. ŠČ/CVŠ 

Vojaški objekt Kadetnica 
(ŠČ), Maribor 

Zbor kandidatov ob 8. uri v 
VOK– dokument za 
identifikacijo   

Sreda,* 
20. julija 

Od  
11. ure  

do  
14. ure 

Preverjanje plavalnih 
sposobnosti  

(vsi kandidati) 

Kopališče Kodeljevo, 
Poljanska c. 99, Ljubljana 

Zbor kandidatov pred 
kopališčem Kodeljevo ob 
10.30 uri 

Od  
8. ure  

do  
10. ure 

Rezervni termin za 
zadolževanje opreme v 
centralnem skladišču  

OCU Roje, Lj.– Šentvid Dokument za identifikacijo 

21. in  
22. julija 

 
Individualni razgovor s 

psihologom  

Ljubljana  - Vojaško 
zdravstvena enota 

Maribor - Kadetnica 
Vrhnika - 

Termin in kraj bosta določena 
na skupinskem psiho-
diagnostičnem pregledu 

 25. – 29. 
julija 

Prihod do 
7. ure 

Prihod v Vojašnico Boštjana Kekca Bohinjska Bela 
- delo po programu terenskega preverjanja 

- ob prihodu oprema po 
seznamu; 

 

 

 življenjepis 

 potrdilo o končani šoli – kopija potrdila/diplome 

 izjava o državljanstvu in nečlanstvu v političnih strankah 

 soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja 

 izjavo, da nimate dvojnega državljanstva (velja za kandidate za 
pogodbene pripadnike rezervne sestave SV) 

 izjava o zaposlitvi oziroma nezaposlenosti (velja za kandidate za 
pogodbene pripadnike rezervne sestave SV) 

 kopijo veljavnega letalskega zdravniškega spričevala 

 kopijo veljavnega letalskega dovoljenja 

 
V splošni  fazi kandidat za častnika nadgradi temeljna in splošna vojaška 
znanja, veščine in navade ter pridobi osnovna vojaško strokovna znanja in 
veščine za opravljanja dolžnosti poveljnika voda v miru in v oboroženem boju. 
 

V specialistični fazi kandidat za častnika pridobi vojaško specialistična znanja, 
veščine in navade častnika ustreznega roda Slovenske vojske ter se usposobi 
za opravljanje dolžnosti poveljnika voda v ustreznem rodu Slovenske vojske v 
miru in vojni. 
 

V specialistični fazi kandidat za častnika  pilota pridobi splošne in posebne 
kompetence za opravljanje častniškega poklica rodu vojaškega letalstva, hkrati 
pa nadgradi znanja, veščine, spretnosti in sposobnosti, ki jih častnik pilot 
potrebuje za poklicno kariero. 
 

V fazi stažiranja se kandidat za častnika usposobi za praktično izvajanje 
dolžnosti častnika, poveljnika voda ustreznega roda Slovenske vojske. 
 

 

POGOJI   
 državljanstvo RS (brez dvojnega državljanstva) 

 izobrazba (najmanj visoka strokovna ali 1. bolonjska stopnja,               
NKK 23. 9. / 12. 12. 2022) 

 so rojeni leta 1992 ali kasneje 

 nekaznovanost 

 nečlanstvo v politični  stranki (ne velja za PPRS) 

 ni varnostnega zadržka 

 opravljen PZP (z oceno 1) 

 

POGOJI – pilot – štipendisti MORS  
 izobrazba (najmanj visoka stopnja FS smer letalstvo – pilot LET/He, 

diploma NKK 31. 8.  2022) 

 veljavno dovoljenje športnega pilota (PPL) 

 ATPL oziroma pogoji za opravljanje ATPL 

 veljavno zdravniško spričevalo za 2. razred 

 rojeni leta 1992 ali mlajši 

 opravljen PZP (z oceno 1) in izpolnjevanje pogojev za letalsko 
zdravniško spričevalo 1. razred, veljavno 2. razred 

 aktivno znanje angleškega jezika 

 

E-pošta: naborna.pisarna@mors.si   
Spletna stran: www.postanivojak.si  

Brezplačna tel. št.: 080 1322   

20. 2. – ŠČ 

Razgovori  
v UO 

Letalska 
ambulanta 

– piloti  
1. razred 

Verodostojnost 
diplome 

Varnostno 
preverjanje 

(OVS) 

  PZP (predvidoma 3-14. 5. 
2022 ) 

Osnovni 
PZP 

Specialistični 
zdr. pregledi Vabilo na PZP 

 
 

Vabilo 
na 

selekcijo 
23. 9. 

diploma 
ostali 

  3. 10. – TVSU, 1. faza 

TVSU, 2. faza 

Piloti in kandidati za 
Sandhurst 

test angleščine in 
izbor 

Preverjanje splošnih pogojev 

VLOGA  

vsebuje: 18. – 29. julija 2022 

TVSU, 3. faza – 30. 12. TVU za častnike 3. 1. 2023 

12. 12. 
diploma 

imajo TVSU 

Informativni dan 

26. 3. 2022 

Informativni dan   

7. 5. 2022 

31. 8. 
diploma 

piloti 
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