
 

 

 
 
 
 
Št.: 110-1/22-1 
Datum: 16. 8. 2022 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica – 
Zveza) na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZčmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) objavlja 
naslednje prosto delovno mesto: 

STROKOVNI SODELAVEC ZA STROKOVNE NADZORE S SVETOVANJEM IN ZA 
IZOBRAŽEVANJE 

Razpisni pogoji za zasedbo delovnega mesta:  
- izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma 

raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
prve stopnje zdravstvene nege (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, 
diplomirana babica/diplomirani babičar), 

- najmanj deset let delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege ali babiške nege, 
- v zadnjih petih letih neprekinjeno zaposlen na področju zdravstvene nege ali babiške nege, 
- veljavna licenca za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. 

 

Zahtevana znanja: 
- poznavanje področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, 
- poznavanje računalniških programov: Word, Excel, 
- znanje angleškega jezika. 

Vrsta zaposlitve: pogodba o zaposlitvi se sklene za polni delovni čas, s poizkusno dobo treh 
mesecev. 

Izbrani kandidat/kandidatka bo delo opravljal v prostorih Zbornice – Zveze. Vlogo z dokazili pošljite na 
naslov Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana ali jo posredujte po e-pošti: 
tajnistvo@zbornica-zveza.si. 

Datum objave: 16. 8. 2022                         

Rok za prijavo kandidatov/kandidatk je sedem delovnih dni od objave na oglasni deski v prostorih 
Zbornice – Zveze in na spletni strani Zbornice – Zveze ter se zaključi v četrtek, 25. 8. 2022. 

V razpisu uporabljeni izraz - STROKOVNI SODELAVEC ZA STROKOVNE NADZORE S 
SVETOVANJEM IN ZA IZOBRAŽEVANJE, zapisan v slovnični obliki moškega spola, se uporablja kot 
nevtralni in velja enakovredno za oba spola. 

Razpis o prostem delovnem mestu se objavi na oglasni deski v prostorih Zbornice – Zveze in na 
spletni strani Zbornice – Zveze, povezava https://www.zbornica-zveza.si/.  
 
Kandidati bodo o izboru obveščeni po končanem izbirnem postopku. 
    

                     Monika Ažman, 

 predsednica Zbornice - Zveze  
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