
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO, 
na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda ter v skladu s 
Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest št. 154/18 z 
dne 30. 8. 2018 in Pravilnikom o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest št. 154/18-1 z dne 11. 10. 2018 objavlja prosta 
delovna mesta:

1. VODJA ODDELKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO

2. VODJA ODDELKA ZA OKULISTIKO

3. VODJA ODDELKA ZA NEVROLOGIJO

Vodja oddelka: 
- odgovarja za uresničevanje planiranih nalog in ciljev ter za poslovni uspeh 

oddelka,
- skrbi za strokovni razvoj oddelka v skladu z napredkom stroke in strateškimi 

usmeritvami, 
- skrbi za razvoj dejavnosti in uvedbo novih dejavnosti na svojem strokovnem 

področju, 
- skrbi za uravnoteženost strokovnih interesov znotraj oddelka, 
- skrbi, nadzira in odgovarja za aktivnosti na področju kakovosti in varnosti 

zdravstvene obravnave pacientov,
- odgovarja za izvedbo sanacijskega programa na svojem strokovnem 

področju, 
- opravlja druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, aktom o ustanovitvi, 

statutom in internimi akti zavoda.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba medicinske smeri, pridobljena po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje, 

- tri leta delovnih izkušenj na področju dela ustrezne specialnosti,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti. 

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti pro-
gram dela in razvoja oddelka za obdobje mandata. Program mora vključe-
vati ukrepe sanacijskega programa bolnišnice, ki je kandidatom na vpo-
gled v tajništvu bolnišnice.

Vodjo oddelka imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega 
direktorja zavoda za 4-letni mandat. 

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pri-
pisom: »Za razpis – VODJA ODDELKA – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bol-
nišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v 15 dneh 
od dneva objave v časniku Delo.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja 
izbranega kandidata.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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