
SVET ZAVODA

Številka: 00-1-1/19-1
Datum: 18. 2. 2019

DNEVNIK d.d.

Kopitarjeva 2-4

1000 LJUBLJANA

Zadeva: Objava razpisa

Prosimo vas, da v vašem časopisu v sredo, dne 20. 2. 2019 v velikosti 108 x 220 mm objavite
prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili z naslednjo vsebino:

Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice  razpisuje  v skladu z 29.  členom
Statuta  zavoda,  Poslovnikom  o  postopkih  za  imenovanje  direktorja,  strokovnega  direktorja  in
pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe na podlagi sklepa 5. korespondenčne
seje sveta zavoda z dne 18. 2. 2019 prosto delovno mesto:

- strokovnega direktorja zavoda.

Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
- univerzitetna izobrazba medicinske smeri;
- opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda;
- najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji;
- licenca;
- znanje enega od svetovnih tujih jezikov;
- znanje slovenskega jezika C2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira. 

Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora v prijavi podati program strokovnega dela zavoda in
razvoja stroke v zavodu.

Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje štirih (4) let in sicer za krajši delovni čas od polnega
– osem (8) ur na teden. Strokovni direktor bo istočasno član sanacijske uprave.

Prijava mora vsebovati: 
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in posedovanja veljavne licence, iz

katere morajo biti  razvidni  stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena, oziroma fotokopijo diplome in licence. 

2. Izjavo  o  izpolnjevanju  pogoja  glede  znanja  enega  od  svetovnih  tujih  jezikov  in  znanju
slovenskega jezika oziroma licenco ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
kandidatovega  visokošolskega  ali  univerzitetnega  študija  oziroma  drugega  primerljivega
programa, ki zagotavlja  visoko stopnjo znanja tujega jezika.  Znanje slovenskega jezika se
dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s
potrdilom Centra za slovenščino o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

3. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih  delovnih  izkušenj  in  organizacijskih  ter  upravljalskih  znanj.  Za  ustrezna
organizacijska in upravljalska znanja štejejo znanja pridobljena z dodatnim izobraževanjem

Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v skladu z 29. členom Statuta zavoda, 
Poslovnikom o postopkih za imenovanje direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za 
področje zdravstvene nege in oskrbe na podlagi sklepa 5. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 
18. 2. 2019 razpisuje prosto delovno mesto:

– strokovnega direktorja zavoda.
Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri;
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda;
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji;
– licenca;
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov;
– znanje slovenskega jezika C2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira. 

Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora v prijavi podati program strokovnega dela zavoda in 
razvoja stroke v zavodu.

Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje štirih (4) let, in sicer za krajši delovni čas od 
polnega – osem (8) ur na teden. Strokovni direktor bo istočasno član sanacijske uprave.

Prijava mora vsebovati: 
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in posedovanja veljavne licence, iz katere 

morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena, oziroma fotokopijo diplome in licence. 

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja enega od svetovnih tujih jezikov in o znanju slovenskega 
jezika oziroma licenco ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru kandidatovega 
visokošolskega ali univerzitetnega študija oziroma drugega primerljivega programa, ki zagotavlja 
visoko stopnjo znanja tujega jezika. Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni 
srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom Centra za slovenščino o 
uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.  

3. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
glede zahtevanih delovnih izkušenj in organizacijskih ter upravljavskih znanj. Za ustrezna 
organizacijska in upravljavska znanja štejejo znanja, pridobljena z dodatnim izobraževanjem 
oziroma z usposabljanjem s področja vodenja skupin ali z vodenjem bolnišničnega oddelka 
ali usposabljanjem v okviru programa šole za menedžerje. Šteje, da kandidat ima ustezna 
organizacijska in upravljavska znanja, če izpolnjuje vsaj enega od naštetih pogojev.

4. Program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu za mandatno obdobje, iz katerega je razvidno 
poznavanje dejavnosti zavoda in na tej podlagi predviden načrt strokovnega dela in razvoja stroke. 

5. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
6. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se ga 

preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno 
kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se ga preganja po uradni dolžnosti. 

7. Izjava kandidata, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda 
pridobitev podatkov, zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, 
v osmih (8) dneh po objavi razpisa na Zavodu za zaposlovanje, z oznako »Za razpisno komisijo – 
razpis za strokovnega direktorja«, na naslov: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, 
Černelčeva ulica 15, 8250 Brežice.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa. 

Splošna bolnišnica Brežice
predsednica sveta zavoda:

VESNA SMREKAR


