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RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV 
 
za zaposlitev za nedoločen čas, v Sektorju za farmacevtsko 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. 00-4/2016-1, z dne 
19.04.2016 (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: Sektor za farmacevtsko inšpekcijo 

Št. prostih mest: 1 

Izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: farmacija, pravo, strojništvo 
Alternativna izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: druga zahtevani izobrazbi 
sorodna smer študijskega programa 
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, 
strokovni izpit za inšpektorja (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan 
opraviti v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Pravilnikom o strokovnem izpitu za 
inšpektorja), delo v posebnih delovnih pogojih – pripravljenost za delo v delovnih prostorih, 
na določenem mestu ali doma; strokovnost, sposobnost vodenja, sposobnost timskega dela, 
komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost, 
sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov, interdisciplinarnost. 
 
VSEBINA DELA:  
 
Opis del in nalog:  
- vodi in/ali odloča v inšpekcijskih upravnih in prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom 

o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških; 
- izvaja najzahtevnejše naloge s področja nadzora nad izvajanjem dobre klinične prakse, 

dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi in celicami ter izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij; 
nadzora proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in učinkovin; nadzora 
trga zdravil; nadzora medicinskih pripomočkov; 

- zagotavlja realizacijo programa dela s svojega področja dela; 
- organizira delovne procese; 
- usmerja potek aktivnosti; 
- vodi ožjo delovno skupino sodelavcev; 
- preverja strokovno pravilnost izvrševanja nalog (peer review); 
- vzdržuje evidence s svojega področja dela; 
- spremlja novosti s področja dela; 
- sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja dela; 
- predlaga nove rešitve na področju dela; 
- pripravlja dokumentacijo za potrebe dela; 
- dosega cilje, določene z letnim načrtom posameznika; 
- sodeluje z drugimi sektorji; 
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- opravlja druga potrebna dela in naloge, za katere ima javni uslužbenec ustrezno 
izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma opravljanje vseh ostalih del z delovnega 
področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim javnega uslužbenca 
ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu, po nalogu neposredno 
nadrejenega vodje in/ali vodje projekta. 

 

 
Razpis se objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani JAZMP. 
Rok za prijavo je 05.05.2016. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: 
kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Razpis – Inšpekcija«. 
 
Obvestilo o (ne)izbiri bo kandidat prejel po elektronski poti na elektronski naslov, s katerega 
je kandidat poslal prijavo oziroma na elektronski naslov, ki ga je kandidat navedel v dopisu 
elektronske prijave. 
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