
 

 

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana T: 01 280 38 02 
 F: 01 280 38 08  
 E: gp.zirs@gov.si 
 www.zi.gov.si 
 

Stran 1 od 2 
 

 
Številka: 10009-9/2022-2 
Datum: 3.5.2022 
 
Na podlagi 33. čl., 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 ZJU-
UPB3, s spremembami, v nadaljevanju: ZJU) in 25. čl. Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 
št. 21/13, s spremembami, ZDR-1) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Vožarski pot 
12, 1000 Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in 
sicer: 
 
Skrbnik IT infrastrukture (šifra delovnega mesta 322)  
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prejšnja): 
- Naravoslovje, matematika in statistika, 
- Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
- Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 
- Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 
- Poslovne in upravne vede, pravo. 

• Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja): 
- Naravoslovje, matematika in statistika, 
- Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
- Naravoslovje, matematika in statistika, 
- Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 
- Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 
- Poslovne in upravne vede, pravo. 

• najmanj 8 let delovnih izkušenj. 
 

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 opravljanje dela in stopnja izobrazbe. 
 
Naloge delovnega mesta:  

- načrtovanje in razvijanje aplikativnih rešitev, 
- nameščanje in vzdrževanje delovnih postaj, tiskalnikov in druge računalniške 

strojne in programske opreme, 
- prijava napak pri delovanju strojne in programske računalniške opreme, nudenje 

pomoči pri vzdrževanju strežnikov, delovnih postaj ter ostale strojne in programske 
računalniške opreme, 

- pomoč zaposlenim pri uporabi računalniške strojne in programske opreme, 
- opravljanje drugih nalog vezane na področje dela, 
- uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje aplikativnih rešitev, 
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- priprava podatkov in analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora, 
- priprava navodil za delo na področju, 
- izvajanje nalog, vezanih na informacijsko varnost, 
- skrbništvo IT infrastrukture. 

 
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj: 
 
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, 

2. 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). 

 
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 in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih 
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Služba za kakovost in podporo 
inšpekcijskemu delu, Vožarski pot 12, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih 
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Prijava, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z 
označbo: "Za javno objavo – Skrbnik IT infrastrukture (DM 322), št. 10009-9/2022« na naslov: 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 
dni po objavi na osrednjem spletnem mestu osrednjem spletnem mestu državne uprave 
https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in  Zavodu RS za zaposlovanje. 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.zirs@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 in informacijah o izvedbi postopka daje mag. Jurij Komar, 
vodja Službe za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu, tel. 01/2803802. 
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske.  
 
 
         Zora Levačić,  
       v. d. glavnega zdravstvenega inšpektorja RS 
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