
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB in naslednji), 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 9., 11. in 12. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008 in naslednji), 
19. - 21. člena Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik z dne 27. 9. 2010 – čistopis s 
spremembami in dopolnitvami svet zavoda Javnega zavoda Zdravstveni doma Hrastnik objavlja javni 
razpis za prosto delovno mesto 

 
DIREKTOR ZDRAVSTVENGA DOMA (m/ž)  

(šifra delovnega mesta: B017334) 
 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo, poleg splošnih pogojev, ki jih določajo 
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:  
 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali najmanj visokošolska univerzitetna 
izobrazba 

 pet (5) let delovnih izkušenj.  
 
Kandidat mora k prijavi predložiti program oz. vizijo razvoja in vodenja zavoda za mandatno obdobje.  
 
Opis del in nalog delovnega mesta: 
 predstavlja in zastopa zavod, 
 organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
 odgovarja za zakonitost dela, 
 imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če ni za posamezno imenovanje z 

ustanovitvenim aktom pristojen drugi organ, 
 sprejema splošne akte zavoda, in sicer akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 

mest ter akte, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev oz. način njihovega 
uresničevanja, 

 opravlja druge naloge na podlagi zakona. 
 
Po trinajsti točki 6. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB), ki do 21. člena 
velja tudi za javne zavode, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo 
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za 
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo 
nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta 
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: 
1. Fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter datum (dan, 
mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena.  

2. Fotokopije dokazil oziroma verodostojnih listin o zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerih je jasno 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum 



sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe/tarifni 
razred, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu), 

3. program oz. vizijo razvoja in vodenja zavoda za mandatno obdobje. 
 
Zaželeno je, da kandidat prijavi na prosto delovno mesto priloži življenjepis.  
 
Postopek izbire kandidata bo izvedel pristojni organ, in sicer svet zavoda. Postopek izbire bo potekal v 
skladu s sprejetimi merili in kriteriji, s katerimi bodo kandidati pravočasno seznanjeni.  
 
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice (občinski svet 
Občine Hrastnik).  
 
Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas 
trajanja mandata.   
 
Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo v roku 8 dni od objave tega razpisa v zaprti ovojnici z 
označbo: »za javni razpis – DIREKTOR ZD« na naslov: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 
Hrastnik.  
 
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana 
na elektronski naslov: zdhrastnik@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.  
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 30 dni od dneva objave razpisa.  
 
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Tjaši Kraševec na telefonski številki 031 578 
393. 
 
V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, 
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške. 
 
Številka: 42/2023 
Datum: 15.3.2023 
 
 
 

 
 

 


