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RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV 
 
za tri (3) zaposlitve za nedoločen čas, v Sektorju za pravne in kadrovske zadeve ter 

inšpekcijo, Oddelku za inšpekcijo, na delovnem mestu Inšpektor I. 

 
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: Inšpektor I 

Sektor/Oddelek: Sektorju za pravne in kadrovske zadeve ter inšpekcijo, Oddelku za 

inšpekcijo – Nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi 

in celicami ter izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij / Nadzor proizvodnje, prometa in 

posredništva v prometu zdravil in učinkovin / Nadzor medicinskih pripomočkov 

Št. prostih mest: 3, od tega: 

 1x Nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi in 

celicami ter izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij 

 1x Nadzor proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in učinkovin 

 1x Nadzor medicinskih pripomočkov 

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

Delovne izkušnje: 4 leta 

Poskusno delo: 6 mesecev 

Znanje jezikov: angleški jezik - tekoče 

Zahtevana računalniška znanja: Microsoft Office 

Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo, 
ekspertna znanja s področja pristojnosti GMP/GDP/GCP/PhV/kri/tkiva in celice/MP, preizkus 
znanja po Zakonu o prekrških, strokovni izpit za inšpektorja – v primeru, da kandidat nima 
opravljenega izpita ga je dolžan opraviti v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, 
strokovni izpit iz upravnega postopka – v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita ga je 
dolžan opraviti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, delo v posebnih 
delovnih pogojih – pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali doma; 
strokovnost, sposobnost vodenja, sposobnost timskega dela, komunikacijske sposobnost in 
sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost, sposobnost hitrega razumevanja in 
reševanja kompleksnih problemov, interdisciplinarnost. 
 
 
VSEBINA DELA:  
 
Opis del in nalog:  
- zagotavljanje aktivnosti oddelka v skladu z zakonodajo, internimi predpisi in sistemom 

kakovosti; 
- odločanje v upravnih in prekrškovnih postopkih v skladu z zakonom in pooblastili; 
- lasten osebni in strokovni razvoj; 
- oblikovanje novih sistemskih rešitev in izdelava strokovnih podlag pri uvajanju novih 

metod dela s področja delovanja organizacijske enote; 
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- sodelovanje pri izgradnji sistema kakovosti in stalno izboljševanje sistema kakovosti 
področja; 

- priprava odgovorov na vprašanja medijev in javnosti z delovnega področja oddelka; 
- izvajanje nadzorov v vseh časovnih izmenah; 
- zagotavljanje 24-urne dosegljivosti za obravnavo obvestil o neustrezni kakovosti zdravil; 
- opravljanje zahtevnejših nalog organizacijske enote: 

a) s področja nadzora nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s 
krvjo, tkivi in celicami ter izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij: 
o nadzor izvajalcev zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti, ki naroča 

NPZNZ; 
o nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse v RS in v tujini (samostojna izvedba 

oz. v sodelovanju z inšpekcijami držav članic EU ali PIC/S) (GCP inšpekcije); 
o nadzor sistema farmakovigilance pri imetnikih dovoljenja za promet z zdravili in 

drugih udeležencih v sistemu farmakovigilance v RS in v tujini (samostojna 
izvedba oz. v sodelovanju z inšpekcijami držav članic EU ali PIC/S) 
(farmakovigilančne inšpekcije); 

o sodelovanje pri reševanju prijav ter vodenje in odločanje v postopku o prekrških s 
področja preskrbe s krvjo ter preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi 
za zdravljenje NPZNZ, ter s področja GCP in farmakovigilance; 

o sodelovanje pri urejanje spletne strani Agencije za področje dela; 
o spremljanje smernic s področja GCP, farmakovigilance, preskrbe s krvjo in 

preskrbe s človeškimi tkivi in celicami ter implementacija v redno delo; 
o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti 

zbiranja, testiranja, priprave, predelave, shranjevanja in/ali razdeljevanja krvi in 
krvnih pripravkov; 

o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti 
pridobivanja, testiranja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja in/ali razdeljevanja 
človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje; 

o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti 
priprave NPZNZ; 

o obravnavanje obvestil o neustrezni kakovosti krvi, tkiv in celic ter NPZNZ v 
prometu; 

o vodenje in koordinacija odpoklicev na področju krvi, tkiv, celic in NPZNZ; 
o zagotavljanje 24-urne dosegljivosti za obravnavo obvestil o neustrezni kakovosti 

zdravil; 
b) s področja nadzora proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in 

učinkovin: 
o aktivno spremljanje evropske zakonodaje, smernic s področja GMP/GDP in 

prenos informacij drugim sektorjem Agencije; 
o izdaja in odvzem GMP in GDP certifikatov za zdravila in učinkovine ter vnos 

podatkov v EudraGMDP; 
o izvedba GMP/GDP inšpekcij v tretjih državah (samostojna izvedba oz. v 

sodelovanju z inšpekcijami držav članic EU ali PIC/S ter mednarodnimi 
organizacijami: WHO, EDQM); 

o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev dejavnosti proizvodnje zdravil in 
učinkovin v RS; 

o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev dejavnosti prometa z zdravili in 
učinkovinami na debelo v RS; 

o ugotavljanje in preverjanje pogojev dejavnosti uvoza učinkovin v RS; 
o preverjanje pogojev dejavnosti posredništva v prometu z zdravili in učinkovinami; 
o sodelovanje pri reševanju prijav ter vodenje in odločanje v postopku o prekrških z 

delovnega področja skupine; 
o sodelovanje v ekspertnih skupinah EU komisije za pripravo delegiranih aktov 

direktiv ter implementacija v redno delo skupine in ostalih sektorjev Agencije; 
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o spremljanje obvestil o ponarejenih zdravilih ter vodenje in koordinacija morebitnih 
odpoklicev zdravil ter obveščanje javnosti o njih; 

o ugotavljanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti 
prometa z zdravili na drobno v specializiranih prodajalnah; 

o vodenje sistema RAS (Rapid Alert System): obravnava obvestil o neustrezni 
kakovosti zdravil v prometu ter vodenje in koordinacija odpoklicev zdravil; 

o nadzor nad imetniki dovoljenja za promet z zdravili v RS; 
o zagotavljanje 24-urne dosegljivosti za obravnavo obvestil o neustrezni kakovosti 

zdravil; 
c) s področja nadzora medicinskih pripomočkov: 

o preverjanje pogojev dejavnosti proizvodnje medicinskih pripomočkov; 
o preverjanje pogojev dejavnosti prometa na debelo z medicinskimi pripomočki; 
o preverjanje pogojev dejavnosti prometa na drobno z medicinskimi pripomočki v 

specializirani prodajalni; 
o nadzor nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki vodijo sezname oseb, ki se jim 

medicinski pripomočki vsadijo; 
o nadzor nad izvajanjem kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov; 
o nadzor nad medicinskimi pripomočki na trgu; 
o inšpekcijski nadzor nad vzdrževanjem, oglaševanjem, označevanjem in navodili 

za uporabo medicinskih pripomočkov; 
o izvajanje skupnih koordiniranih akcij inšpekcij, določenih v RS ali EU delovnih 

skupinah; 
o obravnava in posredovanje poizvedb v okviru sodelovanja med pristojnimi organi 

in Evropsko komisijo za nadzor trga (COEN); 
o obveščanje držav članic EU in Evropske komisije o umikih, prepovedih in 

omejitvah dajanja medicinskih pripomočkov na trg ali v uporabo v RS (COEN); 
o analiza tveganja ter obravnavanje signalov glede na tveganje; 
o redni pregled in obravnava obvestil o preklicih, umikih ali kakršnihkoli omejitvah 

certifikatov ES, ki jih pošiljajo države članice EU v skladu s členom 16.6 Direktive 
93/42/EGS; 

o sodelovanje v postopkih dajanja informacij javnega značaja ter drugih informacij s 
področja dela skupine; 

o spremljanje smernic s področja dela skupine ter implementacija v redno delo in 
posredovanje informacij drugim sektorjem Agencije; 

o vodenje sistema prijav: obravnava prijav ter vodenje in odločanje v postopku o 
prekrških na področju medicinskih pripomočkov; 

o zbiranje podatkov za nadzor trga na osnovi procesa vigilance, procesa razvrstitev 
in razmejitev, pregleda priglasitev, pregleda registrov, poizvedb pristojnih organov 
drugih držav članic EU in EK za nadzor trga (COEN), informacij inšpekcijskih 
nadzorov in naključnih informacij (mediji, vprašanja strank, spletnih strani,...); 

o zbiranje signalov na področju spremljanja medicinskih pripomočkov na trgu; 
d) skupno vsem področjem: 

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; 
o sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov, direktiv, uredb in 

priporočil na področju dela oddelka; 
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o sodelovanje pri razvoju in upravljanju informacijskih sistemov s področja 
delovanja oddelka; 

o sodelovanje z drugimi sektorji, v mednarodnih delovnih skupinah, z domačimi in 
tujimi institucijami in posamezniki ter sodelovanje na domačih in mednarodnih 
srečanjih; 

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 oddelka; 

- 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 in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih na področjih dela. 
 
Zaposleni na DM je odgovoren za: 
- strokovno in pravočasno izvedbo nalog, v skladu z zakonskimi predpisi; 
- predlaganje ukrepov 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: »Inšpektor I«. 
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