REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
Generalštab Slovenske vojske

OBJAVLJA
JAVNI RAZPIS
ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST ZA
KOMUNIKACIJSKO IN INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO TEHNIČNI SKRBNIK V
SLOVENSKI VOJSKI
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Zahtevana izobrazba:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
- najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
- najmanj specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) / specializacija po
višješolski izobrazbi (prejšnja),
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna
izobrazba (prejšnja).
Posebni pogoji:
- področje / smer izobraževanja: informacijska in komunikacijska tehnologija,
- delovne izkušnje: najmanj 5 let,
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
- vozniški izpit B kategorije.
Osnovne naloge višjega vojaškega uslužbenca specialista za komunikacijsko in
informacijsko infrastrukturo tehničnega skrbnika v Slovenski vojski:
- tehnični skrbnik za podatkovne komunikacije, stacionarno in mobilno telefonijo,
- delo na področju avdio – video opreme,
- sodelovanje pri postopkih javnega naročanja,
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci, SIK MORS in vsebinskimi skrbniki ter uporabniki,
- samostojno opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na operativnem in razvojnem
področju specialističnega dela,
- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij.
Dolžnost višji vojaški uslužbenec specialist za komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo
tehnični skrbnik v Slovenski vojski se opravlja v nazivu vojaški uslužbenec XII. r., z začetkom v
39. plačnem razredu in bruto plačo 1.954,78 EUR.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni
stopnja in smer izobrazbe (študijski program) ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena;

2. dokazila o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj. V prijavi kandidat navede datum sklenitve in datum
prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga
je opravljal pri tem delodajalcu;
3. izjavo kandidata, da:
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Ministrstvu za obrambo pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence (če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila),
5. izjavo, da nima dvojnega državljanstva in da z dnem nastopa vojaške službe ne bo
član(ica) nobene politične stranke,
6. soglasje za varnostno preverjanje.

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

Po izteku razpisa bodo s prijavljenimi kandidati opravljeni
sklenjena pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom
Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku
usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno
usposabljanju.

razgovori. Z izbranim kandidatom bo
- delovno razmerje za nedoločen čas.
temeljnega vojaškega strokovnega
opravljenem ustreznem obveznem

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 Ljubljana, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si,
- Uprava za obrambo Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna, uopo@mors.si,
- Uprava za obrambo Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje, uoce@mors.si,
- Uprava za obrambo Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, uonm@mors.si,
- Uprava za obrambo Kranj, Bleiweisova 32, 4000 Kranj, uokr@mors.si
- Uprava za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, 2000 Maribor, uomb@mors.si
Zadnji dan za oddajo prijav je 30. 9. 2022.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je Miloš Sajič, telefon: 041 476 866,
e-pošta: milos.sajic@mors.si.
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