REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Podpisnik: Boštjan Pavlin
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00AE6477F500000000567DE531

Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 29. 06. 2022 13:54
Št. dokumenta: 603-144/2022-1

objavlja

JAVNI RAZPIS
za kritje stroškov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za
zaposlitev v Slovenski vojski kandidatu, ki je sklenil pogodbo o
prostovoljnem služenju vojaškega roka

I.

Predmet razpisa

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MO) razpisuje javni razpis
za kritje stroškov za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe za
zaposlitev v Slovenski vojski (v nadaljnjem besedilu: SV) kandidatu, ki je sklenil pogodbo o
prostovoljnem služenju vojaškega roka (v nadaljnjem besedilu: kritje stroškov za pridobitev
izobrazbe).
Stroški pridobitve srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe so stroški, ki jih ima
kandidat, v skladu z javno objavljenim cenikom javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v
nadaljnjem besedilu: šola).
Vlogo za kritje stroškov za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe lahko
vložijo kandidati, ki nimajo dokončane srednješolske izobrazbe. Vlogo se lahko vloži za kritje
stroškov opravljanja srednješolskega izobraževanja vse od prvega do četrtega letnika oziroma
za posamezne manjkajoče letnike za pridobitev izobrazbe kot tudi za pripravo in opravljanje
mature, s katero kandidat pridobi srednješolsko izobrazbo.
Kandidat, ki bo vložil vlogo za kritje stroškov za pridobitev izobrazbe, ob izpolnjevanju vseh
pogojev, z MO in šolo, zavodom oziroma podjetjem za izobraževanje, sklene tripartitno pogodbo
o kritju stroškov za pridobitev izobrazbe.
Po končanem šolanju kandidat sklene pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi SV kot vojak za
najmanj 10 (deset) let.
Prijave na javni razpis so možne do vključno 15. 9. 2022.

II.

Razpisni pogoji

Do kritja stroškov je lahko upravičen kandidat, ki izpolnjuje naslednje razpisne pogoje:
•
•
•
•
•

•

izpolnjuje splošne in posebne pogoje v skladu z zakonom, ki ureja obrambo države in
zakonom, ki ureja službo v SV, razen pogoja ustrezne izobrazbe;
ima sklenjeno pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka oziroma je opravil
prostovoljno služenje vojaškega roka po 1. 7. 2021,
izpolnjuje pogoje za vključitev v izobraževalni program v skladu z zakonom, ki ureja poklicno
in strokovno izobraževanje;
ob vpisu v prvi letnik izobraževalnega programa ni starejši od 22 let;
ob vpisu v višji letnik (drugi, tretji ali četrti), v koledarskem letu, v katerem kandidat zaključi
izobraževalni program, izpolnjuje starostne pogoje (tj. ne preseže starost 27 let) za zaposlitev
v SV;
ima državljanstvo Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva;
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•

•
•

ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni
obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot tri
mesece;
opravi preventivni zdravniški pregled (zagotovi MO);
je varnostno preverjen in zanj ne obstaja varnostni zadržek v skladu z zakonom, ki ureja
obrambo države, in zakonom, ki ureja službo v Slovenski vojski, če je od zadnjega preverjanja
preteklo več kot šest mesecev (zagotovi MO).

III.

Izbor kandidatov

Za kritje stroškov pridobitve izobrazbe bodo izbrani kandidati in kandidatke, ki bodo v roku, tj. do
vključno 15. 9. 2022, oddali popolne vloge z vso dokumentacijo, zahtevano v točki IV. tega razpisa
in ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje iz točke II.
Kandidat ni upravičen do kritja stroškov:
• če poda vlogo po že zaključenem izobraževalnem programu ali
• če je prejemnik štipendije MO za poklicno delo v SV oziroma pogodbeno opravljanje vojaške
službe v rezervni sestavi SV.

IV.

Prijava na razpis

Prijavi na javni razpis za kritje stroškov za pridobitev izobrazbe za zaposlitev v SV zainteresirani
kandidati priložijo naslednjo dokumentacijo:
•
•
•
•
•

•

•
•

Vlogo za kritje stroškov za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe
za zaposlitev v Slovenski vojski (Priloga 1);
dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
podatke o šoli, zavodu oziroma podjetju za izobraževanje in izobraževalnem programu, kjer
kandidat želi pridobiti srednjo poklicno oziroma srednjo strokovno izobrazbo;
predviden strošek izobraževanja po veljavnem ceniku šole;
dokazilo o uspešno zaključeni osnovni šoli oziroma zaključenem posameznem letniku
izobraževanja v izobraževalnem programu poklicnega, srednjega strokovnega oziroma
splošnega izobraževanja (stopnja in smer izobrazbe);
Izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, o tem da nima dvojnega državljanstva ter o tem
da je seznanjen z zakonsko določbo, da z dnem zaposlitve v SV ne bo smel biti član nobene
politične stranke (Priloga 2);
Soglasje za varnostno preverjanje (Priloga 3);
Izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega
odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 –
ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov ter da za
namen tega javnega razpisa dovoljuje MO pridobitev podatkov iz uradnih evidenc po uradni
dolžnosti (Priloga 4).

V.

Rok za oddajo prijave in način oddaje

Prijavo na javni razpis z vso zahtevano dokumentacijo kandidati pošljejo do vključno 15. 9. 2022.
Kandidat odda prijavo na javni razpis v zapečateni ovojnici in jo pošlje s priporočeno pošiljko
naslovljeno na naslov:

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Direktorat za obrambne zadeve
Sektor za vojaške zadeve
Vojkova cesta 55 a
1000 Ljubljana
V zgornjem levem kotu ovojnice mora biti zapisana oznaka: ˝PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS –
PRIDOBITEV IZOBRAZBE˝
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime, priimek in naslov kandidata oziroma kandidatke.

VI.

Kontakti za dodatne informacije in pojasnila

Kontaktna oseba na MO, Sektorju za vojaške zadeve za dodatne informacije in pojasnila glede
postopka izvedbe javnega razpisa je ga. Mateja Laznik, Sektor za vojaške zadeve,
podsekretarka, tel: 01 471 2613, mateja.laznik@mors.si.
Dodatne informacije lahko pridobite tudi preko brezplačne telefonske številke: 080 13 22 ali enaslova: naborna.pisarna@mors.si.
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Priloge:
• Vloga za kritje stroškov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za
zaposlitev v Slovenski vojski (Priloga 1),
• Izjava o državljanstvu Republike Slovenije, o tem da nimate dvojnega državljanstva, ter o tem
da ste seznanjeni z zakonsko določbo, da z dnem zaposlitve v Slovenski vojski ne bom smel
biti član nobene politične stranke (Priloga 2),
• Soglasje za varnostno preverjanje (Priloga 3),
• Izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega
odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 –
ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov ter da za
namen tega javnega razpisa dovoljujete Ministrstvu za obrambo pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc po uradni dolžnosti (Priloga 4).

