
                                                                                                                                 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06 in 70/17) ter 12. in 13. člena Zakona o 
javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) minister za zdravje in 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljata

JAVNI POZIV
za imenovanje članov sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 

pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) med uporabniki storitev JAZMP, organiziranih v 
zbornice in interesna združenja s področja proizvodnje oziroma prometa z zdravili ali 
medicinskimi pripomočki, ter uporabniki zdravil in medicinskih pripomočkov, ki niso 

organizirani v zbornice in interesna združenja

I.

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabita uporabnike storitev 
JAZMP, organizirane v zbornice in interesna združenja s področja proizvodnje oziroma prometa z 
zdravili in medicinskimi pripomočki ter uporabnike storitev JAZMP, ki niso organizirani v zbornice in 
interesna združenja, da predlagajo kandidate za člana sveta JAZMP med uporabniki storitev JAZMP.

V tem javnem pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

II.

Kandidati morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje in izpolnjevati naslednje pogoje:

 je strokovnjak s področja dela JAZMP,
 ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitve 

gospodarske škode,
 ni zaposlen v JAZMP,
 ni funkcionar v izvršilni veji oblasti,
 ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s 

področja zdravil in medicinskih pripomočkov, ter nima nobene funkcije v teh organizacijah.

III.

Predlagatelji posredujejo prijavo v pisni obliki z vsemi dokazili o izpolnjevanju predpisanih 
pogojev. 

K prijavi kandidata predlagatelji predložijo:
 fotokopijo diplome,
 življenjepis kandidata, ki ga predlagajo, v predpisani obliki (življenjepis EUROPASS je priloga 

1 tega javnega poziva), v katerem sta navedena elektronski naslov in kontaktna številka
kandidata,

 podpisano izjavo kandidata za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ter o izpolnjevanju
pogojev iz druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnje točke oziroma tretje, četrte, pete in šeste 
alineje Sklepa o ustanovitvi JAZMP (izjava je v prilogi 2 tega javnega poziva).



                                                                                                                                 

IV.

Člane sveta JAZMP med uporabniki storitev JAZMP, organiziranih v zbornice in interesna združenja s 
področja proizvodnje oziroma prometa z zdravili ali medicinskimi pripomočki, ter uporabnikov zdravil in 
medicinskih pripomočkov, ki niso organizirani v zbornice in interesna združenja, imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje in ministra, pristojnega za 
veterinarstvo. 

V svet JAZMP bodo  izbrani kandidati imenovani za  petletni mandat.

Imenovanim predstavnikom v svetu JAZMP za udeležbo na sejah sveta JAZMP pripada sejnina in 
povračilo potnih stroškov v skladu z veljavnimi predpisi.

V.

Predlagatelji pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo: "Prijava za predstavnika med 
uporabniki storitev v svetu JAZMP " na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali 
na elektronski naslov gp.mz@gov.si. 

Rok za prijavo je 15 dni od objave tega javnega poziva.

VI.

O izbiri bodo obveščeni le imenovani kandidati.

V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Številka: 014-50/2021/4
Datum: 20. 9. 2021

                                                                                                       Janez Poklukar
                                                                                                     minister za zdravje

                                                                                                       dr. Jože Podgoršek
                                                                                     minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano                               
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