
 
 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114 

Na podlagi 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 121/21) in 
tretje točke 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08 in 89/09, 
53/17, 30/19, 93/20 in 187/21)  objavljamo  
 
 

JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DELO V SLOVENSKI VOJSKI 
 
 
kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence za študijske programe 1. bolonjske stopnje 
in višje, za poklicno delo v Slovenski vojski za študijsko leto 2022/23, ki bodo štipendijo 
prejemali, od vključno prvega letnika dalje. 
 
Štipendije za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe in višje bomo prioritetno podelili za 
naslednje smeri izobrazbe: medicina, zdravstvena nega, računalništvo in informatika, strojništvo 
(letalstvo, letalski inženir, ladijsko strojništvo, strojništvo), elektrotehnika, pomorstvo in promet 
(navtika), kemija, kemijska tehnologija, mikrobiologija in obramboslovje. 
 
Ravno tako bomo podelili štipendije za študijske programe visokošolskih zavodov, ki omogočajo 
v okviru visokošolskega študija, izbiro programa vojaški modul. 
 
 
Prijava za pridobitev štipendije se posreduje v pisni obliki in obsega: 
 

1. prijavnico za pridobitev štipendije;  
2. dokazilo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja (za šolsko/študijsko leto 

2021/22); 
3. dokazilo kandidata o učnem uspehu; (letno spričevalo, spričevalo o maturi ali kopijo 

elektronskega indeksa ); 
4. soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja; 
5. izjavi, da kandidat nima dvojnega državljanstva in da je seznanjen, da z dnem zaposlitve 

v Slovenski vojski ne bo smel biti član nobene politične stranke. 
 
Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke: 
 

- priimek in ime ter EMŠO prosilca; 
- stalni oziroma začasni naslov prosilca (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko); 
- kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta); 
- šolanje, v katero šolo je prosilec vpisan (program in stopnja, smer, letnik); 
- davčno številko; 
- kratek življenjepis; 
- izjava prosilca, 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), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov. 

 
Štipendijo za pilota Slovenske vojske lahko pridobijo kandidati, ki poleg splošnih izpolnjujejo še 
enega od naslednjih pogojev: 
 

- da zaključujejo 4. letnik srednje šole, ki omogoča vpis na Fakulteto za strojništvo 
Ljubljana (smer letalstvo), ali so 

- vpisani v prvi letnik Fakultete za strojništvo, ali  
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- so študentje višjega letnika Fakultete za strojništvo, smer letalstvo, ki so že imetniki 
PPL(A) licence in so to pridobili pred pričetkom drugega letnika letalske smeri. 

 
  

Komisija za izbor štipendistov bo opravila izbor prosilcev za podelitev štipendij. Organizacijska 
enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, bo izdelala prednostno listo prosilcev, jih 
napotila na zdravniški pregled in psihološko testiranje ter zagotovila varnostno preverjanje, 
skladno s predpisi za delo v Slovenski vojski.  
 
Zaželeno je znanje najmanj enega tujega jezika (angleščina oz. nemščina). 
 
Komisija za izbor štipendistov bo o izbiri vsakega prosilca pisno obvestila o odločitvi. 
 
Z izbranimi prosilci, ki so telesno in duševno sposobni za delo v Slovenski vojski in za njih ne 
obstaja varnostni zadržek, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in ki niso bili obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo 
kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev, bo ministrstvo sklenilo pogodbo o štipendiranju 
v skladu z veljavno zakonodajo in internimi predpisi. 
 
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na sedežih uprav za obrambo in na 
elektronskem naslovu: naborna.pisarna@mors.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080-
13-22. 
 
Prijavo lahko pošljete do vključno 4. novembra 2022 preko aplikacije za oddajo e-prijav na 
spletni strani www.postanivojak.si ali na upravo za obrambo na območju vašega stalnega 
prebivališča, kjer vam bodo nudili tudi pomoč in dodatne informacije.  
 
Kandidati za smer letalstvo (pilot) morajo zaradi obširnejšega sistema selekcije vloge 
oddati najkasneje do 15. 4. 2022. 
 
 
Javni natečaj je objavljen na intranetu oziroma na spletnih straneh: www.postanivojak.si, 
www.slovenskavojska.si, www.mo.gov.si, www.mors.si in www.sklad-kadri.si. 
 
 
 

ŠTIPENDIJE ZA POTREBE SLOVENSKE VOJSKE – poklicno delo v Slovenski vojski 
 

PROGRAM 
IZOBRAŽEVANJA 

Stopnja izobraževanja ŠTEVILO ŠTIPENDIJ ZA 

VSŠ 1. bolonjska stopnja ali višje 30 kandidatov 
Vojaški modul 1. bolonjska stopnja ali višje 50 kandidatov 

SKUPAJ  80  
 

Opomba: Besedilo je napisano v nevtralni obliki in velja enakovredno za oba spola. 
 
 
Številka:  110-6/2022-1 
Datum:  24. 01. 2022 
 


