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RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV 
 
za tri (3) zaposlitve za nedoločen čas, v Sektorju za zdravila za uporabo v humani 

medicini in veterini, Oddelku za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini, na 

delovnem mestu Višji svetovalec področja III. 

 
V skladu s 3. členom Akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v Javni agenciji 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, št. 00-3/2014-1, z dne 21. 8. 
2014 (v nadaljevanju: Akt) in ob upoštevanju narave dela in zahtevnosti razpisanega 
delovnega mesta komisija določa naslednje kriterije razpisa:  
 
Naziv delovnega mesta: Višji svetovalec področja III 

Sektor/Oddelek: Sektor za zdravila za uporabo v humani medicini in veterini, Oddelek za 

regulativo zdravil za uporabo v humani medicini 

Št. prostih mest: 3 

Izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: farmacija, zdravstvo, veterina oz. druga 
smer sorodnega študijskega programa 
Alternativna izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja 
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
Urnik dela: enoizmensko 

Delovne izkušnje: 7 mesecev 

Poskusno delo: 6 mesecev 

Znanje jezikov: angleški jezik - tekoče 

Zahtevana računalniška znanja: Microsoft Office 

Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja: poznavanje regulative zdravil, strokovni izpit iz 
upravnega postopka – v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita ga je dolžan opraviti 
v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku; strokovnost, sposobnost timskega 
dela, komunikacijske sposobnost in sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in 
zanesljivost, sposobnost reševanja kompleksnih problemov, interdisciplinarnost. 
 
VSEBINA DELA:  
 
Opis del in nalog:  
- sodelovanje pri vzdrževanju, vodenju ter pripravi uradnih evidenc s področja dela 
- vodenje enostavnih do zahtevnejših upravnih postopkov s področja dela organizacijske 

enote v skladu s pooblastili 
- izvajanje strokovne in administrativne podpore na področjih delovanja sektorja  
- lasten osebni in strokovni razvoj 
- sodelovanje pri zagotavljanju aktivnosti organizacijske enote v skladu z zakonodajo, 

internimi predpisi in sistemom kakovosti 
- sodelovanje pri oblikovanju novih sistemskih rešitev  
- sodelovanje pri pripravi dokumentov v sistemu kakovosti 
- opravljanje enostavnih do zahtevnejših nalog s področja dela organizacijske enote: 

o izvajanje postopkov pridobitve, vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in 
prenosa lastništva dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini po 
nacionalnem (NP) in mednarodnih postopkih (MRP, DCP) 

o izvajanje postopkov pridobitve in vzdrževanja dovoljenj, (začasnega) odvzema, 
ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet z zdravili naravnega izvora, 
vključno s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora po nacionalnem (NP) in 
mednarodnih postopkih (MRP, DCP) 
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o izvajanje postopkov pridobitve in vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in 
prenosa lastništva dovoljenj za promet s homeopatskimi zdravili po nacionalnem 
(NP) in mednarodnih postopkih (MRP, DCP) 

o koordinacija v evropskih (CP) postopkih pridobitve in vzdrževanja dovoljenja za 
promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ko je RS v vlogi države poročevalke 
ali soporočevalke in določitev črtnih kod in nacionalnega identifikatorja ter potrditev 
vsebine t. im. modrega okenca za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po 
evropskem (CP) postopku v skladu z zakonodajo 

o sprožitev napotitvenih postopkov v primerih ugotovljenega tveganja za javno zdravje 
ter sodelovanje v napotitvenih postopkih in uveljavitev izidov teh postopkov na 
nacionalni ravni v skladu z nacionalno in EU zakonodajo za področje dela oddelka 

o sodelovanje pri pripravi predloga esencialnih zdravil s področja dela oddelka 
o priprava poročil v skladu z zakonodajo 
o izvajanje jezikovnega pregleda slovenskih besedil rastlinskih snovi, pripravkov 

rastlinskega izvora in kombinacij iz njih s Seznama Skupnosti 
o priprava izvedenskih mnenj za test berljivosti navodila za uporabo zdravil s področja 

dela oddelka 
o priprava izvedenskih mnenj o kakovosti zdravil rastlinskega izvora in kakovosti 

homeopatskih zdravil za nacionalne (NP) in mednarodne (MRP, DCP) postopke 
o izvajanje postopkov opredelitve izdelka med zdravila 
o izvajanje postopkov potrditev receptur za pripravo galenskih zdravil za potrebe 

bolnišnične dejavnosti 
o izvajanje postopkov odobritve izdelave večjih količin galenskega zdravila, kot so 

določene v Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in nasl.) 
o ostale aktivnosti, povezane z regulativo zdravil, ki so v pristojnosti Agencije 
o kontroliranje poročila o varnosti med kliničnimi preskušanji, ki jih sponzor vnaša v 

evropsko podatkovno zbirko EudraVigilance 
o izvajanje postopkov odobritve in priglasitve kliničnega preskušanja zdravil s področja 

dela oddelka in njihovih sprememb 
o izvajanje postopkov o začasni ali trajni prekinitvi kliničnega preskušanja zdravil s 

področja dela oddelka 
o izvajanje postopkov priglasitve neintervencijskega kliničnega preskušanja zdravil s 

področja dela oddelka 
o izvajanje postopkov za pridobitev dovoljenja za sočutno uporabo zdravil s področja 

dela oddelka 
o spremljanje zakonodaje in smernic EU s področja dela oddelka 
o izvajanje regulativnega svetovanja s področja dela oddelka 
o izvajanje jezikovnega pregleda informacij o zdravilih s področja dela oddelka, ki so 

pridobila dovoljenje za promet po evropskem (CP) postopku, z vidika upoštevanja 
veljavne strokovne terminologije v sprejetih evropskih predlogah in z vidika 
specifičnih nacionalnih zahtev 

o sodelovanje pri pripravi in posredovanju dokumentacije za kontrolo kakovosti zdravil 
o zagotavljanje objave informacij o zdravilih v skladu z zakonodajo 
o sodelovanje z drugimi oddelki, sektorji in službami, v mednarodnih odborih in 

delovnih skupinah, z domačimi in tujimi institucijami in posamezniki 
o organizacija in sodelovanje na sejah stalnih in začasnih strokovnih teles Agencije ter 

»ad hoc« delovnih sestankih s posameznimi notranjimi ali zunanjimi strokovnjaki 
o sodelovanje pri izgrajevanju in vzdrževanju sistema kakovosti 
o sodelovanje pri notranjem izobraževanju in izobraževanju tretjih oseb z delovnega 

področja oddelka 
o sodelovanje pri postopkih dajanja informacij javnega značaja ter drugih informacij s 

področja delovanja oddelka 
o sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja medijev in obvestil za javnost s 

področja delovanja oddelka 
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o sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov, direktiv, uredb in 
priporočil na področju dela oddelka 

o sodelovanje pri razvoju in upravljanju informacijskih sistemov s področja delovanja 
oddelka 

o vodenje oz. sodelovanje v projektnih oz. delovnih skupinah za najzahtevnejše in 
ključne projekte 

o vodenje področnih uradnih evidenc, sodelovanje pri izdelavi in vzdrževanju področnih 
podatkovnih virov Agencije, pri pripravi področnih podatkov za prenos v podatkovne 
vire, v katere Agencija pošilja podatke, oziroma pri privzemu področnih podatkov iz 
podatkovnih virov, iz katerih jih zajema, v skladu s predpisi oziroma veljavnimi 
pogodbami 

o opravljanje drugih potrebnih del in nalog oziroma opravljanje vseh ostalih del z 
delovnega področja 

- opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec ustrezno 
izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma opravljanje vseh ostalih del iz delovnega 
področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim javnega uslužbenca 
ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu.  

 
Zaposleni na DM je pristojen za: 
- vodenje enostavnih do zahtevnejših upravnih postopkov. 
 
Zaposleni na DM je odgovoren za: 
- da so naloge izvedene strokovno, pravočasno in v skladu z zakonskimi predpisi  
- predlaga ukrepe izboljšav 
- korekten in profesionalen odnos do sodelavcev in do strank.  
 
 
Razpis se objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani JAZMP. 
Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: 
kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja III – Humana zdravila«. 
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