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NASLOVNIKOM 
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Datum: 17. 01. 2022

R A Z P I S 

za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško 
sodelovanje na obrambnem področju v letu 2022

Na podlagi 5. člena Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih 
operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 75/06 ter št. 51/16, v nadaljevanju: 
uredba), Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova 
cesta 55, Ljubljana, objavlja razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne 
strokovnjake (CFS) na obrambnem področju.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Razpis je namenjen civilnim osebam, kandidatom iz ministrstev, vladnih služb, gospodarskih 
družb, zavodov in drugih organizacij. Ministrstva evidentirajo kandidate na podlagi kandidatove 
prostovoljne odločitve, oziroma jih evidentira Ministrstvo za obrambo na podlagi prijav kandidatov 
na razpis. 

Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti: 
- pisno soglasje predstojnika, oziroma odgovorne osebe delodajalca, 
- podpisano izjavo o uvrstitvi v evidenco CFS na kateri mora biti tudi podpisano soglasje 

predstojnika oziroma odgovorne osebe delodajalca ter žig organa. 

Udeležba na usposabljanju kandidatov za CFS se skladno z uredbo šteje za opravljanje drugega 
dela v interesu delodajalca, če je ministrstvo predlagalo ali dalo soglasje za evidentiranje 
kandidata. 

Evidentirane kandidate, ki uspešno opravijo usposabljanje po programih, ki jih določi minister za 
obrambo, se lahko napoti v mednarodne operacije in misije.

Usposobljene kandidate se vodi v evidenci kandidatov za napotitev v mednarodne operacije in 
misije za dobo najmanj petih let od dneva podpisane izjave.

Udeleženci za uspešno opravljeno usposabljanje prejmejo certifikat o usposobljenosti za civilne 
funkcionalne strokovnjake za civilno–vojaško sodelovanje in so evidentirani v evidenco CFS, ki 
jo vodi Ministrstvo za obrambo ter lahko kandidirajo na razpisih za napotitev v mednarodne 
operacije in misije, večnacionalne pobude in organe mednarodnih organizacij.



Z razpisom za leto 2022 Ministrstvo za obrambo išče kandidate z znanji in delovnimi izkušnjami 
na naslednjih strokovnih področjih:

- reforma varnostnega sektorja,
- izgradnja obrambnih zmogljivosti (finance, proračun, pogodbe, javna naročila, priprava 

zakonodaje na obrambnem področju..,),
- izgradnja, krepitev pravne države, 
- krepitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvoj civilne družbe in civilne uprave,
- socialno-ekonomski razvoj, 
- gospodarski razvoj,
- izgradnja, obnova javne infrastrukture,
- razvoj državnih in lokalnih upravnih zmogljivosti,
- krizno upravljanje,
- zaščita kritične infrastrukture,
- kibernetska varnost, informatika,
- migracije,
- izgradnja integritete,
- civilno krizno načrtovanje (zaščita in reševanje…),
- civilna pripravljenost in odpornost,
- logistika,
- upravljanje s človeškimi viri,
- strateško komuniciranje,
- obrambna politika,
- demobilizacija, razorožitev, reintegracija,
- podpora humanitarnim dejavnostim.

Prijava na razpis mora vsebovati:  
- izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva,
- izjavo kandidata ali uradno potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 

- izjavo kandidata ali uradno potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

- izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja razpis, 
pridobitev podatkov iz uradne evidence, 

- dokazilo, da ima kandidat najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja)/visokošolsko 
strokovno izobrazbo (prejšnja) oz. visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska 
stopnja)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) oz. visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva 
bolonjska stopnja),

- izpolnjen obrazec Europass Curriculum Vitae (CV),
- soglasje delodajalca,
- izjavo o uvrstitvi v evidenco CFS za napotitev v mednarodne operacije in misije na obrambnem 

področju.

Obrazca Europass CV ter izjavo o uvrstitvi v evidenco CFS kandidati pridobijo na spletni strani: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-usposabljanje-civilnih-funkcionalnih-strokovnjakov-
cfs-za-civilno-vojasko-sodelovanje-cimic-v-mednarodnih-operacijah-in-misijah-na-obrambnem-
podrocju/
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V primeru predložitve potrdila iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega razpisa, ta ne 
sme biti starejši od 60 dni. Kandidati lahko priložijo tudi druga dokazila s katerimi izkazuje svoje 
izkušnje, kvalifikacije.

Kandidati za CFS morajo aktivno obvladati angleški jezik, biti zdravstveno sposobni za delo in 
imeti večletne delovne izkušnje s področja, na katerega se prijavljajo.  

Ministrstvo za obrambo lahko zbira, obdeluje in hrani le tiste osebne podatke, ki so določeni z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o vodenju in varovanju osebnih podatkov v 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije.

Osebni podatki se bodo obdelovali samo za namene določene z zakonom, in ne bodo uporabljeni 
na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Prijava v pisni obliki se posreduje v zaprti ovojnici z oznako: »EVIDENTIRANJE KANDIDATOV 
ZA CFS« pod klasifikacijsko štev. 8012-13/2022 na naslov: Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljubljana, in sicer najkasneje do 9. 2. 2022.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi prijava v elektronski obliki, poslana na elektronski naslov: 
glavna.pisarna@mors.si 

Prijava v pisni obliki se lahko osebno vroči tudi v glavni pisarni Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. 

Kandidati lahko dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo v Sektorju za civilno obrambo pri 
kontaktnih osebah: Marko Ogrizek, telefonska številka 01/471 28 10, elektronska pošta 
marko.ogrizek@mors.si ter Aleksander Kocić, mag., telefonska številka 01/ 471 26 08, 
elektronska pošta aleksander.kocic@mors.si

Po pregledu popolnosti prijav skladno z razpisom, bo opravljen izbor kandidatov, pri čemer bo 
upoštevana prioriteta strokovnih področij ter število prostih mest, namenjenih usposabljanju 
kandidatov za CFS (predvidoma do 10 oseb).

O izboru bodo obveščeni izbrani in neizbrani kandidati. Izbrani kandidati bodo prejeli vse  
potrebne informacije v zvezi z napotitvijo in udeležbo na usposabljanju. 

S spoštovanjem.

Pripravil:
Marko Ogrizek
podsekretar

mag. Valter Vrečar
sekretar

generalni direktor

Poslano:
(seznaniti upravitelje obrambnega načrta organa)

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, 
gp.mddsz@gov.si, 

– Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si, 
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, gp.mgrt@gov.si,   
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mp@gov.si,  
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, 

gp.mkgp@gov.si,   
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, 

gp.mizs@gov.si,      
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– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, gp.mnz@gov.si, 
svn.mnz@gov.si,   

– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,1535 Ljubljana, gp.mzi@gov.si,   
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, gp.mz@gov.si,   
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, gp.mzz@gov.si,   
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, gp.mk@gov.si,  
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, gp.mju@gov.si, 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana, gp.mop@gov.si,  
– Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, 
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, 

gp.gs@gov.si, 
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana, 

gp.ukom@gov.si,   
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana, gp.svz@gov.si,  
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Stegne 23c, 1000 Ljubljana-Šentvid;, 

gp.sova@gov.si,   
– Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130 a, 4210 Brnik, info@fraport-slovenija.si,

(poslano na elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta), 
– ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, info@eles.si, (poslano na 

elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta), 
– Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, (poslano na elektronski naslov 

upravitelja obrambnega načrta), 
– Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, portkoper@luka-kp.si,  (poslano na 

elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta),  
– Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana (poslano na elektronski naslov 

upravitelja obrambnega načrta), 
– Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2,1550 Ljubljana (poslano na elektronski naslov 

upravitelja obrambnega načrta), 
– Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, vlozisce.sz@slo-

zeleznice.si, (poslano na elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta),
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, obramba@telekom.si, (poslano na 

elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta),
– Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, (poslano na elektronski naslov 

upravitelja obrambnega načrta), 
– Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana, (poslano na 

elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta),
–  Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom,
– info@sloveniacontrol.si, (poslano na elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta),
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, (poslano na elektronski 

naslov upravitelja obrambnega načrta), 
– Univerzitetni Klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, (poslano na 

elektronski naslov upravitelja obrambnega načrta), 
– Objava na INFO točki in spletni strani Ministrstva za obrambo.
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