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Številka: 10009-15/2021-2 
Datum:   6. 9. 2021 
 
 
Na podlagi 33. člena, 7. odstavka 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, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 
22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A, s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1), Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja prosto strokovno – 
tehnično delovno mesto: 
 
 

Administrator V  
v Službi za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu (DM 237) 

 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

• srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, 
s področji: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; osnovne in 
splošne izobraževalne aktivnosti/izidi; poslovne in upravne vede, pravo; 

• srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba, s področij: družbene 
vede, novinarstvo in informacijska znanost; osnovne in splošne izobraževalne 
aktivnosti/izidi; poslovne in upravne vede, pravo; 

 
Naloge delovnega mesta so: 

• izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, 
• oblikovanje in vodenje baz podatkov, 
• sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju, 
• sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil, 
• izvajanje tajniških in administrativnih nalog. 
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Prijava mora vsebovati:  
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere 

mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum 
zaključka študija (diploma oz. spričevalo) in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena, 

2. opis delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge 
fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in 
konca opravljanja dela, opis dela in stopnjo zahtevnosti delovnega mesta), 

3. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje 
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, da iz uradnih evidenc pridobi 
podatke glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta 
administrator V (DM 237). 

 
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam 
predložiti ustrezna dokazila. 
 
Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži tudi kopijo dokazila o izobrazbi (diploma oz. 
spričevalo) in življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi 
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 
 
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, 
priloženih pisnih izjav in drugih dokazil ter na podlagi razgovora, poleg tega pa lahko 
tudi z drugimi metodami preverjanja.  
 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal praviloma v prostorih Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije, Službi za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu, Vožarski pot 
12, 1000 Ljubljana oziroma v drugih prostorih, kjer Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije, opravlja svoje naloge. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javna 
objava za prosto delovno mesto ADMINISTRATOR V (DM 237)« naslov: Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. 
 
Rok za prijavo je 3 delovne dni od objave delovnega mesta na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje.  
 
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
gp.zirs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 
 
Informacije o postopku javne objave daje mag. Jurij Komar, tel. št. 01/280 3802.  
 

 Eva Kompan   
                                                 po pooblastilu v. d. glavnega zdravstvenega  
                                                 inšpektorja št. 020-6/2021-15 z dne 23. 7. 2021 
 
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
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