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Zadeva: Izvedba postopka javne objave za zasedbo prostih delovnih mest v 
Slovenski vojski

Zveza: Zapisnik 3. seje kadrovskega kolegija načelnika GŠSV z dne 1. 6. 2022, 
številka 900-38/2022-70 z dne 17. 6. 2022

Na podlagi sprejetega sklepa št. 18, Zapisnika 3. seje KK NGŠSV, vas naprošamo za izvedbo 
javne objave za zasedbo delovnih mest na področju vzdrževanja v Slovenski vojski. Razpisuje 
se naslednja delovna mesta:

1. VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC TEHNOLOG

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje (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).

Osnovni podatki delovnega mesta:
- zahtevana izobrazba: visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / 

visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma specialistično izobraževanje po višješolski 
izobrazbi (prejšnje) / specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma 
visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja),

- področje izobraževanja: metalurgija, strojništvo, kovinarstvo, elektrotehnika in 
energetika, 

- naziv: vojaški uslužbenec IX., X., XI. r. tehnolog,   
- delovne izkušnje: 0 – 4 let,
- dostop do tajnih podatkov: TAJNO (nacionalno, EU, NATO – pridobi po zaposlitvi),
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- zaposlitev: določen čas,
- lokacija dela: 157. Logistični polk, Koščeva 6, Ljubljana – Šentvid.

Pogoji na delovnem mestu:
- znanja: vojaško usposabljanje za delo v vojski, obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv,
- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski,
- nošenje uniforme.

Naloge:
- opravlja dela in naloge v skupini za operativno logistične zadeve,
- opravlja dela in naloge na področju vzdrževanja bojnih, nebojnih vozil in nadgradenj, 

oborožitev in oborožitvenih sistemov ter KIS,
- izvajanje strokovnih nalog na področju dela,
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri posredovanju informacij in 

podatkov,
- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij.

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, 
z možnostjo podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku temeljnega 
vojaškega strokovnega usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno opravljenem 
ustreznem obveznem usposabljanju.

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:

- Uprava za obrambo Ljubljana, Dimičeva ulica 15, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si,
- Uprava za obrambo Kranj, Bleiweisova 32, 4000 Kranj, uokr@mors.si.

Zadnji dan za oddajo prijav je 31. 10. 2022.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je Greta Potočnik, telefon: 070 549 
518.

2. NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST MEHANIK ZA ARTILERIJSKO 
OBOROŽITEV

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje (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).

Osnovni podatki delovnega mesta:
- zahtevana izobrazba: srednja tehnična,
- področje izobraževanja: strojništvo, kovinarstvo,
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- naziv: nižji vojaški uslužbenec III. r.,   
- delovne izkušnje: 6 mesecev,
- dostop do tajnih podatkov: INTERNO,
- zaposlitev: določen čas,
- lokacija dela: 157. Logistični polk, Raskovec 50, Vrhnika.

Pogoji na delovnem mestu:
- znanja: vojaško usposabljanje za delo v vojski, obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv,
- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski,
- nošenje uniforme.

Naloge:
- opravlja dela in naloge v skupini za operativno logistične zadeve,
- opravlja dela in naloge na področju vzdrževanja bojnih, nebojnih vozil in nadgradenj, oborožitev 

in oborožitvenih sistemov ter komunikacijsko informacijskih sistemov,
- izvajanje strokovnih nalog na področju dela,
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri posredovanju informacij in podatkov,
- oblikovanje in uporaba zahtevnejših strokovnih informacij.

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, 
z možnostjo podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku temeljnega 
vojaškega strokovnega usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno opravljenem 
ustreznem obveznem usposabljanju.

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:

- Uprava za obrambo Ljubljana, Dimičeva ulica 15, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si.
- Uprava za obrambo Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna, uopo@mors.si.

3. VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST ZA BOJNA VOZILA VODJA SKUPINE

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje (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).

Osnovni podatki delovnega mesta:
- zahtevana izobrazba: visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / 

visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma specialistično izobraževanje po višješolski 
izobrazbi (prejšnje) / specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma 
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visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja),

- področje izobraževanja: metalurgija, strojništvo, kovinarstvo, mehatronika in adaptronski 
sistemi in tehnologije, strojništvo, 

- naziv: vojaški uslužbenec IX., X., XI. r. specialist za bojna vozila vodja skupine,   
- delovne izkušnje: 0 – 4 let,
- dostop do tajnih podatkov: TAJNO (nacionalno, EU, NATO – pridobi po zaposlitvi ),
- zaposlitev: določen čas,
- lokacija dela: 157. Logistični polk, Leskovškova cesta 7, Ljubljana – Moste polje.

Pogoji na delovnem mestu:
- znanja: vojaško usposabljanje za delo v vojski, obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv,
- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski,
- nošenje uniforme.

Naloge:
- opravlja dela in naloge vodje skupine za bojna vozila.
- načrtovanje in izvajanje specialističnih nalog na strokovnih področjih dela.
- izvajanje procesov in stikov pri posredovanju informacij in podatkov.
- usposabljanje na strokovnem področju.
- pripravljanje, tolmačenje in izvajanje funkcijske politike.
- načrtovanje in usklajevane organizacijskih, strokovno tehničnih in pomožnih del.

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, 
z možnostjo podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku temeljnega 
vojaškega strokovnega usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno opravljenem 
ustreznem obveznem usposabljanju.

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:

- Uprava za obrambo Ljubljana, Dimičeva ulica 15, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si,
- Uprava za obrambo Kranj, Bleiweisova 32, 4000 Kranj, uokr@mors.si.

Zadnji dan za oddajo prijav je 31. 10. 2022.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je Greta Potočnik, telefon: 070 549 
518.

4. NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC MEHANIK

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje (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).
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Osnovni podatki delovnega mesta:
- zahtevana izobrazba: srednja poklicna izobrazba,
- področje izobraževanja: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo,
- naziv: nižji vojaški uslužbenec I. r.   
- delovne izkušnje: 3 mesece,
- dostop do tajnih podatkov: INTERNO,
- zaposlitev: določen čas,
- lokacija dela: 157. Logistični polk, Ramovševa 2, Maribor.

Pogoji na delovnem mestu:
- znanja: vojaško usposabljanje za delo v vojski, obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv,
- zahtevani posebni pogoji iz uredbe: osnovno usposabljanje za delo v vojski,
- nošenje uniforme.

Naloge:
- izvajanje osnovnih nalog na področju vzdrževanja bojnih in nebojnih vozil,
- usposabljanje in urjenje za izvajanje nalog.

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, 
z možnostjo podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po uspešnem zaključku temeljnega 
vojaškega strokovnega usposabljanja, v naziv pa je imenovan po uspešno opravljenem 
ustreznem obveznem usposabljanju.

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:

- 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 31. 10. 2022.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je Greta Potočnik, telefon: 070 549 
518.

5. VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA IV ( 8 delovnih mest )

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje (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).

Osnovni podatki delovnega mesta:
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- zahtevana izobrazba: srednja poklicna izobrazba,
- področje izobraževanja: avtomehanik in  avtoelektrikar,
- naziv: civilna oseba,   
- delovne izkušnje: 1 leto,
- dostop do tajnih podatkov: INTERNO,
- zaposlitev: nedoločen čas,
- lokacije dela: 

• 157. Logistični polk, Leskovškova cesta 7, Ljubljana – Moste polje,
• 157. Logistični polk, Bleiweisova cesta 32, Kranj,
• 157. Logistični polk, Koščeva 6, Ljubljana - Šentvid,
• 157. Logistični polk, Straška cesta 26, Novo mesto.

Naloge:
- prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, 

elektro, specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil,
- izdelovanje, vgrajevanje in popravljane predmetov ali delov predmetov iz kovinskih plošč na 

bojnih, specialnih in nebojnih vozilih,
- vzdrževanje reda in čistoče v delavnici.

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 nedoločen čas.

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:

- Uprava za obrambo Ljubljana, Dimičeva ulica 15, 1000 Ljubljana, uolj@mors.si,
- Uprava za obrambo Kranj, Bleiweisova 32, 4000 Kranj, uokr@mors.si,
- Uprava za obrambo Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, uonm@mors.si.

Zadnji dan za oddajo prijav je 31. 10. 2022.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o delovnem mestu je Greta Potočnik, telefon: 070 549 
518.

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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