
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
 
 
 

vabi  
 
 

kandidate za častnike v poklicni sestavi Slovenske vojske, 
 

kandidate za častnike v pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske  
 

in  
 

kandidate za častnike pilote v poklicni sestavi Slovenske vojske – štipendiste MO RS  
 

(m/ž) 
 
 

na selekcijo, izbor in napotitev v 
 
 

33. GENERACIJO ŠOLE ZA ČASTNIKE 
 

 
SPLOŠNI POGOJI:  
 

 rojstvo leta 1990 in kasneje,  

 uspešno opravljena selekcija in  

 najmanj visoka strokovna oziroma 1. bolonjska stopnja izobrazbe oz. bo ta pridobljena: 

o najkasneje do 31. avgusta 2020 – za kandidate brez opravljenega temeljnega 

vojaškega strokovnega usposabljanja (TVSU) oziroma 

o najkasneje do 11. decembra 2020 – za kandidate z uspešno opravljenim TVSU. 

 

Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje za poklicno opravljanje dela v Slovenski vojski (SV) na 

častniški dolžnosti, skladno z določili 42. in 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,                   

št. 103/04, ZOBR -UPB1): 

 

 državljanstvo Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, brez 

dvojnega državljanstva;  

 ni varnostnega zadržka; 

 ni pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni 

obsodbe na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot tri mesece;  

 telesna in duševna sposobnost za poklicno ali pogodbeno opravljanje vojaške službe;  

 uspešno opravljen zdravstveni pregled. 
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Kandidati za častnika v stalni sestavi SV z dnem nastopa vojaške službe ne smejo biti člani 

nobene politične stranke. 

 

Zaposleni kandidati za častnika v pogodbeni rezervi SV potrebujejo soglasje delodajalca – 

strinjanje z odsotnostjo z delovnega mesta za čas trajanja izobraževanja. 

 

Kandidati za častnike pilote v stalni sestavi SV morajo poleg splošnih izpolnjevati tudi naslednje 

pogoje: 

 so štipendisti MO RS, 

 najmanj visoka strokovna oz. 1. bolonjska stopnjo izobrazbe Fakultete za strojništvo smer 

letalstvo (prometni pilot letala/helikopterja) oziroma bo ta pridobljena najkasneje                           

31. avgusta/11. decembra, 

 veljavno zdravniško spričevalo ACL 2. razreda (Medical Certificate Class 2) in izpolnjeni pogoji 

za pridobitev zdravniškega spričevala 1. razreda (Medical Certificate Class 1), 

 veljavna licenca športnega pilota (Private Pilot licence – PPL), 

 licenca prometnega pilota (Airline Transport Pilot Licence – ATPL) oziroma izpolnjeni pogoji za 

opravljanje ATPL in 

 aktivno znanje angleškega jezika. 

 

INFORMATIVNA DNEVA bosta v soboto, 7. marca 2020, ob 9. uri in soboto, 9. maja, ob 9. uri,   

v prostorih Šole za častnike – ŠČ (Vojaški objekt Kadetnica, Engelsova ulica 15, Maribor). 

 

Prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo vabljeni na selekcijo, ki bo potekala v času 

od 20. do 31. julija 2020.  

Kandidati za častnike pilote bodo po uspešno opravljeni selekciji za Šolo za častnike,                        

v Letalski šoli SV opravili še selektivno letenje. 

 

Za kandidate, ki bodo uspešno opravili selekcijo, in bodo izbrani ter napoteni na šolanje v              

33. generacijo ŠČ, bodo dodatna usposabljanja, potrebna za izvedbo programa ŠČ, potekala v 

vipavskem Veščinskem centru (VC), in sicer:  

 

 Temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) predvidoma od 1. 9. 2020 do                 

11. 12. 2020 – za kandidate brez opravljenega prostovoljnega služenja vojaškega roka 

(PSVR) ali TVSU; 

 Temeljno vojaško usposabljanje (TVU) kandidatov za častnike, s pričetkom 4. januarja 2021 

– za vse kandidate z uspešno opravljenim PSVR ali TVSU.  
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Vloge za udeležbo na selekciji zbirajo krajevno pristojne uprave za obrambo oz. pisarne 

uprav za obrambo, najkasneje do petka, 31. marca 2020.  

 

Vloga kandidata za častnika v poklicni sestavi SV vsebuje naslednje priloge: 

 kratek življenjepis, 

 kopijo diplome oziroma potrdilo o izobrazbi, 

 soglasje za varnostno preverjanje ter 

 izjavi, da nima dvojnega državljanstva in da ob zaposlitvi ne bo član nobene politične 

stranke. 

 

 

Vloga kandidata za častnika pilota v stalni sestavi SV vsebuje naslednje priloge: 

 kratek življenjepis, 

 kopijo diplome oziroma potrdilo o izobrazbi, 

 soglasje za varnostno preverjanje, 

 kopijo veljavne licence športnega pilota (Private Pilot Licence – PPL), 

 kopijo veljavnega letalskega zdravniškega spričevala ter 

 izjavi, da nima dvojnega državljanstva in da ob zaposlitvi ne bo član politične stranke.  

 

Vloga kandidata za častnika v pogodbeni rezervi SV vsebuje naslednje priloge: 

 kratek življenjepis, 

 kopijo diplome oziroma potrdilo o izobrazbi, 

 soglasje za varnostno preverjanje, 

 izjavo, da nima dvojnega državljanstva ter 

 izjava o zaposlenosti oziroma nezaposlenosti / soglasje delodajalca. 


