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OBJAVLJA RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO NIŽJEGA VOJAŠKEGA USLUŽBENCA 

(NVU) IV. r. SPECIALIST ZA SIMES, šifra DM 58312 v Inženiringu/Fizikalno kemijski 

laboratorij, Leskovška 7, 1000 Ljubljana 

 
Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne in 

posebne pogoje:  

 

Splošni pogoji: 

- državljanstvo Republike Slovenije (brez dvojnega državljanstva); 

- zdravstvena in fizična sposobnost; 

- 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).  
 

Posebni pogoji: 

- Strokovna izobrazba: najmanj V. stopnjo srednje šole kemijske smeri 
- vozniški izpit B kategorije; 
- dve leti delovnih izkušenj; 

- aktivno znanje slovenskega in pasivno znanje angleškega jezika, 

- računalniška znanja: uporaba programskih aplikacij Microsoft Office, urejevalniki besedil, 

preglednic, e-pošte idr.; 

- opravljeno temeljno vojaško usposabljanje (če ga kandidat nima, ga mora opraviti naknadno), 

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti 

naknadno). 

 
Osnovne naloge nižjega vojaškega uslužbenca specialista za SIMES:  

- pripravlja vzorce za analize;  

- izvaja delo na analitskih napravah;  
- razvija (sodeluje) nove metode za določanje in detekcijo eksplozivnih snovi;   
- uvaja nove standarde v SV;   
- pripravlja interne dokumente za potrebe Fizikalno -  kemijskega laboratorija (FKL); 
- sodeluje pri izvedbi meritev pri kontrolno tehničnih streljanjih in aktiviranjih (KTS, KTA);  
- pripravlja vzorce za kolekcijo smodnikov SV in skrbi za kontrolo stabilnosti;    
- sodeluje z drugimi laboratoriji za določanje kemijske stabilnosti smodnikov; 
- sodeluje v procesu obvladovanja SIMES; 
- izvaja strokovna usposabljanja pripadnikov SV; 
- izvaja druge naloge po navodilih in ukazih nadrejenega. 

 

Dolžnost se opravlja v nazivu nižji vojaški uslužbenec IV. razred, z začetkom v 27. plačnem razredu 

(začetna bruto plača brez dodatkov 1220,94 EUR). Delovno mesto je v Inženiringu v Logistični 

brigadi, s sedežem Ljubljana Moste, v vojašnici Edvarda Peperka (VEP), Leskoškova 7, 1000 

Ljubljana. 

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in pravočasno prispele prijave.  

 



Po izteku razpisa bodo s prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, opravljeni 

razgovori. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom – 

delovno razmerje za določen čas 10 let, z možnostjo podaljšanja. Dolžnost zaposleni prevzame po 

uspešnem zaključku temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, v naziv pa je imenovan po 

uspešno opravljenem ustreznem obveznem usposabljanju. Pripravniki morajo opraviti pripravništvo.   
 
Zainteresirani kandidati prijavo, skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim življenjepisom, 
iz katerega bodo razvidne tudi delovne izkušnje, posredujejo v elektronski obliki na: 

 Upravo za obrambo Ljubljana (elektronski naslov: UOLJ@mors.si),  

 Upravo za obrambo Kranj (elektronski naslov: UOKR@mors.si),  

 Upravo za obrambo Postojna (elektronski naslov: UOPO@mors.si ),  

 Upravo za obrambo Novo mesto (elektronski naslov: UONM@mors.si ),  

 Upravo za obrambo Celje (elektronski naslov: UOCE@mors.si ) ali  

 Upravo za obrambo Maribor (elektronski naslov: UOMB@mors.si ).  
Odvisno na katerem območju imate prijavljeno stalno bivališče.  
 
Na razpis se lahko prijavite do 15.5.2021.  
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