
Služba za organizacijo in kadre 

 

Št.: 110-5/2020/87 
Jesenice, 8. 12. 2020 
  
 
 
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice objavlja javni razpis za 
zasedbo prostih delovnih mest za spodaj navedene DELAVCE S POSEBNIMI POOBLASTILI IN 
ODGOVORNOSTMI: 
 
 
 
1. POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (M/Ž) (delovno 

mesto B017400 pomočnik direktorja) 

2. PREDSTOJNIK KIRURŠKE SLUŽBE (M/Ž) 

3. PREDSTOJNIK INTERNISTIČNE SLUŽBE (M/Ž) 

4. PREDSTOJNIK GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKE SLUŽBE (M/Ž) 

5. PREDSTOJNIK ANESTEZIOLOŠKO-REANIMACIJSKE SLUŽBE (M/Ž) 

6. PREDSTOJNIK PEDIATRIČNE SLUŽBE (M/Ž) 

7. PREDSTOJNIK ODDELKA ZA RADIOLOGIJO (M/Ž) 

8. PREDSTOJNIK ODDELKA ZA PATOLOGIJO (M/Ž) 

9. PREDSTOJNIK SPECIALISTIČNE AMBULANTNE DEJAVNOSTI POSAMEZNIH MEDICINSKIH 
STROK (M/Ž) 

10. PREDSTOJNIK URGENTNEGA CENTRA (M/Ž) 

11. PREDSTOJNIK SLUŽBE ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO (M/Ž) 

12. PREDSTOJNIK ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO (M/Ž) 

13. PREDSTOJNIK LEKARNE (M/Ž) 

 

Predstojniki bodo uvrščeni na delovno mesto po veljavnem katalogu delovnih mest, ki je 
priloga Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Jesenice. 



 

Kandidati pod točko 1 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- VII. stopnja izobrazbe: magister/magistrica zdravstvene nege, profesorica zdravstvene 
vzgoje/profesor zdravstvene vzgoje, univerzitetna diplomirana organizatorka/univerzitetni 
diplomirani organizator s predizobrazbo iz zdravstvene nege; 

- licenca o strokovni usposobljenosti za strokovno področje dela; 
- najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege in oskrbe; 
- znanje enega svetovnega jezika – B2; 
- računalniška znanja: 2. stopnja. 
 
Kandidat za pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe mora svoji vlogi priložiti 
program strokovnega dela in razvoja zdravstvene nege in oskrbe za obdobje njegovega mandata. 
 
 
Kandidati pod točkami od 2 do 11 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
- univerzitetna izobrazba medicinske smeri oziroma dokončana 2. bolonjska stopnja 

magistrskega študijskega programa medicine;  
- ustrezna vrsta specializacije*;  
- najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s področja dejavnosti medicinske službe/oddelka kot 

specialist;  
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije; 
- znanje enega svetovnega jezika – B2; 
- računalniška znanja: 2. stopnja. 
 
 

 Predstojnik kirurške službe – specializacija s področja splošne kirurgije; 

 Predstojnik internistične službe - specializacija s področja interne medicine; 

 Predstojnik ginekološko-porodniške službe – specializacija s področja ginekologije in 
porodništva; 

 Predstojnik anesteziološko-reanimacijske službe – specializacija s področja anesteziologije 
in reanimatologije; 

 Predstojnik pediatrične službe – specializacija s področja pediatrije; 

 Predstojnik oddelka za radiologijo – specializacija s področja radiologije;  

 Predstojnik oddelka za patologijo – specializacija s področja anatomske patologije in 
citopatologije; 

 Predstojnik specialistične ambulantne dejavnosti posameznih medicinskih strok – 
specializacija s področja otorinolaringologije ali s področja dermatovenerologije ali s področja 
nevrologije; 

 Predstojnik urgentnega centra – specializacija s področja splošne kirurgije ali s področja 
urgentne medicine; 

 Predstojnik službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino – specializacija s področja 
ortopedije ali fizikalne in rehabilitacijske medicine; 

 Predstojnik službe za bolnišnično higieno in mikrobiologijo – specializacija s področja klinične 
mikrobiologije. 

 
Kandidat za predstojnika medicinske službe/oddelka mora svoji vlogi priložiti program strokovnega 
dela in razvoja medicinske službe/oddelka za obdobje njegovega mandata. 
 
 
Kandidati pod točko 12 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
- VIII/1. stopnja izobrazbe: registrirani izvajalec laboratorijske medicine s specialističnim 

izpitom iz medicinske biokemije; 
- licenca s področja laboratorijske medicine; 
- najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj kot specialist medicinske biokemije; 



 

- znanje enega svetovnega jezika – B2; 
- računalniška znanja: 2. stopnja. 
 
Kandidat za predstojnika enote/oddelka mora svoji vlogi priložiti program dela in razvoja 
enote/oddelka za obdobje njegovega mandata. 
 
 
Kandidati pod točko 13 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
- VII. stopnja izobrazbe: univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna 

izobrazba z magistrsko izobrazbo smer farmacija s specialističnim izpitom; 
- najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj kot specialist; 
- opravljen specialističen izpit; 
- znanje enega svetovnega jezika – B2; 
- računalniška znanja: 2. stopnja. 
 
Kandidat za predstojnika enote/oddelka mora svoji vlogi priložiti program dela in razvoja 
enote/oddelka za obdobje njegovega mandata. 
 
 
Od vseh kandidatov pričakujemo tudi: 

• strokovnost; 

• organizacijske in vodstvene sposobnosti; 

• sposobnost samostojnega dela; 

• vključitev v timsko delo;  

• kontinuirano izobraževanje.  
 
Prijava mora vsebovati: 

1. življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v kronološki obliki; 
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev; 
3. program dela in razvoja službe/oddelka za obdobje njegovega mandata; 
4. navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem 

delodajalcu. 
 
Izbrani kandidati bodo imenovani za obdobje trajanja mandata direktorja, od 1. 2. 2021 do 
30. 9. 2024. 
 
Prijave z ustreznimi dokazili pričakujemo do vključno 22. 12. 2020. Kot pravočasne se bodo 
štele prijave, ki bodo prispele v vložišče SB Jesenice ali na elektronski naslov info@sb-je.si 
najkasneje do 22. 12. 2020 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje dne 
22. 12. 2020 na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice. 
 
Informacije o izvedbi razpisa kandidati dobijo na tel. 04 5868 430 / 04 5868 216 ali na elektronski 
naslov  kadri@sb-je.si.  
 
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku. 
 
 
 
 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.        
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