Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF), Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, in sicer:
ZDRAVNIK SPECIALIST – VODJA AMBULANTE (26186) v Sekretariatu, Uradu za organizacijo in
kadre, Službi za varnost in zdravje pri delu, Ambulanti medicine dela.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:








visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska
stopnja) (KLASIUS): medicina,
opravljena specializacija iz medicine dela, prometa in športa,
veljavna licenca za delo specialista medicine dela, prometa in športa,
5 let delovnih izkušenj,
vozniški izpit B kategorije,
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« (če izbrani kandidat dovoljenja nima se
postopek pridobitve dovoljenja lahko izvede naknadno).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela
in stopnja izobrazbe.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava.
Naloge delovnega mesta zdravnik specialist so naslednje:













opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov,
spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja in delovne zmožnosti javnih uslužbencev,
predlaganje ukrepov za varovanje zdravja javnih uslužbencev in spremljanje njihove
učinkovitosti,
celostna obravnava javnih uslužbencev s spremenjeno oz. zmanjšano delovno zmožnostjo,
sodelovanje pri ocenjevanju tveganja na delovnih mestih,
sodelovanje pri organizaciji in izvajanju prve pomoči na delovnem mestu ter promocije
zdravja,
izdajanje specialističnih mnenj, priprava poročil in analiz s področja zdravstvene preventive,
načrtovanje in izvajanje cepljenja,
priprava strokovnih mnenj v invalidskih, pritožbenih in drugih postopkih,
sodelovanje v delovnih skupinah in komisijah ministrstva,
vodenje evidenc in medicinske dokumentacije s področja zdravstvene preventive,
opravljanje drugih nalog z delovnega področja v skladu s predpisi in nalog, ki jih odredi
nadrejeni.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in opravljeni
specializaciji iz medicine dela, prometa in športa

2. izjavo kandidata o veljavni licenci za delo specialista medicine dela, prometa in športa,
3. izjavo kandidata o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo
zahtevnosti delovnega mesta).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih
izjav in razgovora ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to
potrebno.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
ter štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Službe za varnost
in zdravje pri delu, Ambulante medicine dela, Kotnikova ulica 8a, Ljubljana oziroma v drugih uradnih
prostorih ministrstva, kjer služba opravlja svoje naloge.
Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »javna objava – zdravnik specialist – vodja ambulante, sklic na številko: 1100-186/2020«
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, in sicer v roku 30 dni po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI. Če je
prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
Informacije o delovnem področju: Simona Sihur, vodja Službe za varnost in zdravje pri delu, tel. št. 01
428 55 28, informacije o izvedbi javne objave: Urša Kirn, tel. št. 01 428 43 04.

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

