
Ministrstvo za notranje zadeve  Stran 1 od 7

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

VODJA ODDELKA (šifra DM 24616) v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in 

nabavo, Sektorju za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi, Oddelku za upravljanje in razvoj 

materialnih sredstev (zveza št. 1100-20/2021)

1) Osebni podatki

Priimek:

Ime:

Datum rojstva:

Državljanstvo/a: 

Naslov stalnega prebivališča (ulica oz. kraj s hišno št., poštna št. in pošta):

Naslov začasnega prebivališča (ulica oz. kraj s hišno št., poštna št. in pošta):

Zgoraj desno potrdite polje stalnega ali začasnega prebivališča, na katerega vam lahko pošiljamo pošto.

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

2) Izobrazba

Prosimo, da izpolnite podatke o vseh stopnjah izobrazbe, ki ste jih pridobili (če ste posamezno stopnjo 
izobrazbe pridobili na podlagi bolonjskega študija, prosimo, da le-to navedete):

Naziv šole Naziv strokovne izobrazbe oz. strokovni naslov Datum zaključka

1

2

3

4
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3) Prejšnje zaposlitve

Prosimo, da navedete vse svoje prejšnje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne do prve.

Trenutna oz. zadnja zaposlitev

Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

od (mesec/leto):                 do (mesec/leto):
   /                     / 

skupaj (let / mesecev): 

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, navedite število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za:      nedoločen čas           določen čas       (ustrezno označite)

Naziv delovnega mesta:  

Zahtevana raven izobrazbe:  4         5          6/1         6/2          7          8/1          8/2 

Vrsta dela:    redno      študentsko      pogodbeno       prostovoljno     drugo: 

Opis del in nalog:  

Dolžina odpovednega roka:  

Prejšnja zaposlitev

Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

Od (mesec/leto):         Do (mesec/leto):
   /                     / 

skupaj (let / mesecev): 

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, navedite število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za:      nedoločen čas           določen čas       (ustrezno označite)

Naziv delovnega mesta:  

Zahtevana raven izobrazbe:  5          6/1          6/2          7          8/1          8/2 

Vrsta dela:    redno      študentsko     pogodbeno       prostovoljno     drugo: _________

Opis del in nalog:  

Prejšnja zaposlitev

Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

Od (mesec/leto):         Do (mesec/leto):
   /                     / 

skupaj (let / mesecev): 

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, navedite število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za:      nedoločen čas           določen čas       (ustrezno označite)

Naziv delovnega mesta:  



Ministrstvo za notranje zadeve  Stran 3 od 7

Zahtevana raven izobrazbe:  5          6/1          6/2          7          8/1          8/2 

Vrsta dela:    redno      študentsko      pogodbeno       prostovoljno     drugo: _________

Opis del in nalog:  

Prejšnja zaposlitev

Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

Od (mesec/leto):         Do (mesec/leto):
   /                     / 

skupaj (let / mesecev): 

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, navedite število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za:      nedoločen čas           določen čas       (ustrezno označite)

Naziv delovnega mesta:  

Zahtevana raven izobrazbe:  5          6/1          6/2          7          8/1          8/2 

Vrsta dela:    redno      študentsko      pogodbeno       prostovoljno     drugo: _________

Opis del in nalog:  

Prejšnja zaposlitev

Obdobje zaposlitve:Naziv in naslov delodajalca:

Od (mesec/leto):         Do (mesec/leto):
   /                     / 

skupaj (let / mesecev): 

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, 
študentskega dela, navedite število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za:      nedoločen čas           določen čas       (ustrezno označite)

Naziv delovnega mesta:  

Zahtevana raven izobrazbe:  5          6/1          6/2          7          8/1          8/2 

Vrsta dela:    redno      študentsko      pogodbeno       prostovoljno     drugo: _________

Opis del in nalog:  

Ravni izobrazbe:
Raven 

izobrazbe Vrsta izobrazbe Raven 
izobrazbe Vrsta izobrazbe

1 Nepopolna osnovnošolska izobrazba 6/1 Višješolska izobrazba

2 Osnovnošolska izobrazba 6/2 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja ali prva 
bolonjska stopnja)

3 Nižja poklicna izobrazba 7
Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi ali 
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

4 Srednja poklicna izobrazba 8/1 Specializacija po univerzitetnih programih ali magisterij 
znanosti

5 Srednja strokovna in splošna izobrazba 8/2 Doktorat znanosti
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4) Funkcionalna znanja

a) znanje tujih jezikov

Jezik tekoče dobro osnovno

b) opravljeni izpiti, usposabljanja

Izpit/usposabljanje Datum

1 opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv

2 dovoljenje za dostop do  tajnih podatkov stopnje »tajno«

3 veljavno vozniško dovoljenje »B kategorije«

4 veljavno vozniško dovoljenje »C kategorije«

c) delo z računalnikom 

osnovno srednje odlično

Word                      

Excel                      

Power Point                      

Lotus Notes                      

SPIS-4                      

Mferac                      

Drugo:                      

d) druga znanja in veščine

Prosimo, označite vaša znanja in veščine ter področja dela, ki jih poznate, oziroma na katerih imate 
delovne izkušnje. 

Področje osnovno srednje odlično

Delovne izkušnje z upravljanjem večjega voznega parka
Delovne izkušnje na področju nabave in vzdrževanja 
prevoznih sredstev
Poznavanje  strojništva in logistike

Prosimo, da opisno obrazložite poznavanje področij, ki ste jih navedli, da jih poznate:
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 Polje se razširi ob vnosu podatkov.

5) Življenjepis

6) Razlogi zaradi katerih ste se odločili, da kandidirate za razpisano delovno mesto
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Priloga 1

Izjava o pridobljeni izobrazbi

Navodilo: Kandidat/ka mora izrecno navesti vse zahtevane podatke v navedenem obrazcu. 

Ime in priimek:

EMŠO:

Podatki o visokošolski strokovni oz.  visokošolski univerzitetni izobrazbi (prva bolonjska 
stopnja)

Ime šole/zavoda:

Naslov šole/zavoda:

Naziv strokovne izobrazbe:

Bolonjski študij DA                   NE       

Številka listine: Datum listine:

Vaš priimek ob končanju šole, ki je naveden na listini:

Spodaj podpisani/a dovoljujem Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz 
uradnih evidenc.

(datum) (podpis)
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Priloga 2

I  Z  J  A  V  A

Navodilo: Kandidat/ka mora izrecno navesti vse zahtevane podatke v navedenem obrazcu. 

Ime in priimek:

EMŠO:

Naslov prebivališča (ulica oz. kraj s hišno št., poštna št. in pošta):

Podpisani/a izjavljam, da:

(potrdite polje, če trditev velja)

– izpolnjujem vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega 
kandidiram

– sem državljan/ka Republike Slovenije 

– nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in nisem bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev

– zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

– imam znanje uradnega jezika

Ministrstvu za notranje zadeve dovoljujem preverjanje vseh zgoraj navedenih pogojev za zaposlitev iz 
uradnih evidenc.

(datum) (podpis)
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