Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih ZZ (Uradni list RS, št. 12U91,45U94 Odl. US: U-I104/192, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00), 10., 1'1 ., 11.a, 11 b. in 1 1.c člena Odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča- Cerknica (Uradni list RS, Št. 125/l04,
51/05 in 1/18); 26., 29. do 30. in 33. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica z dne 29.3.2018, ter sklepa Sveta zavoda št. 18/3, 18.
redne seje z dne 24.03.2022 o pričetku postopka imenovanja direktorja; Svet zavoda
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
-ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri ali drugo stopnjo bolonjskega
študija ustrezne zdravstvene smeri dejavnosti zavoda,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot šest mesecev.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
-dokazila o izobrazbi,
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
- dokazilo o nekaznovanosti,
-program dela zavoda za mandatno obdobje, za katerega kandidira.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Z direktorjem zdravstvenega doma se ob upoštevanju števila zaposlenih, sklene pogodba
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer za največ 28 ur na teden.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 30 dni od dneva objave
razpisa v zaprti ovojnici z oznako » Razpisni komisiji za razpisno mesto Direktorja ZD
Cerknica na naslov: Svet zavoda, ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17 , 1380 Cerknica ».
Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

