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Skladno z dokumentom navedenim v zvezi, vas naprošamo za izvedbo postopka javne objave 
za zasedbo prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta vzdrževalec IV – II.

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), 
- ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog na 

delovnem mestu.

Posebni pogoji:

- srednje poklicno izobraževanje / srednja poklicna izobrazba tehnične smeri (strojništvo, 
elektrotehnika, mehatronika),

- 2 leti delovnih izkušenj,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- vozniško dovoljenje B kategorije,
- poznavanje predpisov in zakonodaje s svojega področja dela,
- opravljeno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav 

– željeno znanje (lahko se izvede v procesu uvajanja na delovno mesto in je hkrati kot 
pogoj zapisano v pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas),

- izmensko delo.
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Osnovne naloge vzdrževalca IV-II so : 

- načrtovanje in izvajanje strokovnih nalog na področju vzdrževanja sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju,
- izvajanje zahtevnih strokovnih nalog,
- uporaba in dajanje zahtevnih strokovnih informacij sodelavcem,
- opravljanje drugih nalog po usmeritvah nadrejenega,
- opravljanje del in nalog v skupini za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture,
- spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
- opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in 

prevoznih sredstvih.

Dolžnost vzdrževalec IV-II se opravlja kot dolžnost civilne osebe, ki se uvršča v osnovni 16. 
plačilni razred in bruto plačo 1.085,43 EUR. 
Delovno mesto je v 670. logističnem polku, vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica.

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 Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, 2000 Maribor, uomb@mors.si;
- Uprava za obrambo Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje, uoce@mors.si.

Zadnji dan za oddajo prijav je 29. 4. 2022.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je stotnik Dušan Kukovec, telefon 02 
805 3214.

V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in pravočasne prijave. Po izteku razpisa bodo s 
prijavljenimi kandidati opravljeni razgovori. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Izrazi, ki so v besedilu zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
za moške.

S spoštovanjem.

Pripravila:
VU VIII. r. Elizabeta Pustavrh Polkovnik
NVU za kadre mag. Blaž Tomšič

načelnik Sektorja za kadre J-1 GŠSV

Poslano:
– naslovniku.
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