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Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno 
razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v 
svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, 
št. 158/22) minister za zdravje objavlja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE UPORABNIKOV V SVETIH JAVNIH 

ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA

I.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 
196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljnjem 
besedilu: ZZDej) v tretjem odstavku 28.a člena določa, da člane sveta zavoda, predstavnike 
uporabnikov, na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali 
samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež, imenuje Vlada Republike Slovenije.

Javni poziv za predlaganje kandidatov se objavi na osrednjem spletnem mestu organov 
državne uprave.

V tem javnem pozivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

II.

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poziva upravičene predlagatelje, da 
predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, in sicer: 

1. Univerzitetni klinični center Ljubljana,
2. Univerzitetni klinični center Maribor,
3. Onkološki inštitut Ljubljana,
4. Splošna bolnišnica Brežice, 
5. Splošna bolnišnica Celje,
6. Splošna bolnišnica Izola,
7. Splošna bolnišnica Jesenice,
8. Splošna bolnišnica Murska Sobota,
9. Splošna bolnišnica Novo mesto,
10. Splošna bolnišnica «Dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
11. Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
12. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
13. Splošna bolnišnica Trbovlje,
14. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
15. Ortopedska bolnišnica Valdoltra,



16. Bolnišnica Sežana,
17. Bolnišnica Topolšica,
18. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj,
19. Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna,
20. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
21. Psihiatrična bolnišnica Begunje,
22. Psihiatrična bolnišnica Idrija,
23. Psihiatrična bolnišnica Ormož,
24. Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
25. Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični,
26. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča,
27. Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani,
28. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
29. Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, Slovenija transplant,
30. Nacionalni inštitut za javno zdravje,
31. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Kandidate lahko predlagajo:
– nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in
– samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima javni zdravstveni zavod sedež.

III.

Kandidat za člana sveta zavoda (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma 
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, 
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven;

2. izkazovati mora ustrezna znanja s področja zdravstva (zdravstvenega varstva, 
zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvene dejavnosti), upravljanja, ekonomije ali 
prava (poznavanje osnovne zakonodaje s področja zdravstva) in vsaj enega od 
naslednjih področij:

 pristojnosti in vloga sveta zavoda,
 poslovanje, financiranje in organiziranost zavoda (poznavanje strateških dokumentov 

zavoda (zlasti program dela in razvoja zavoda, finančni načrt, vključno s kadrovskim 
načrtom, letno poročilo, zaključni račun zavoda), finančno in kadrovsko poslovanje, 
investicijska vlaganja, ravnanje s stvarnim premoženjem, poznavanje finančnih izkazov, 
dejavnosti zavoda, organi zavoda).

Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev ter zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za vse člane sveta zavoda, ki niso javni uslužbenci, se glede institutov, urejenih v zakonu, ki 
ureja integriteto in preprečevanje korupcije, uporabljajo določbe zakona, ki veljajo za javne 
uslužbence.

V svet zavoda ne morejo biti imenovani državni funkcionarji in funkcionarji samoupravnih 
lokalnih skupnosti, predstavniki pogodbenih partnerjev zdravstvenega zavoda in njihovih 



združenj, predstavniki poklicnih združenj ali zbornic v zdravstvu, predstavniki pravnih oseb, ki 
ponujajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja, zdravila in medicinske pripomočke, ter 
predstavniki drugih pravnih oseb, katerih sodelovanje v svetu zavoda bi vplivalo ali ustvarjalo 
videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog.

IV.

Predlog za imenovanje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, mora vsebovati dokazilo o statusu 
nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic oziroma ustrezen sklep občinskega 
sveta občine, v kateri ima zavod sedež. 

Predlagatelj mora k predlogu priložiti:
– kratko utemeljitev predloga, 
– življenjepis kandidata s kontaktnimi podatki,
– dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah, udeležbi na usposabljanjih, formalno ali 

neformalno pridobljenih znanjih in veščinah, referenčna pisma delodajalcev, priporočila, 
posebne nagrade in pohvale in podobno), s katerimi izkazuje izpolnjevanje zahtevanih 
pogojev za kandidata,

– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo,  
– izpolnjen obrazec, ki je priloga tega javnega poziva.

V obrazcu se izpolni vse rubrike, sicer se vloga šteje kot formalno nepopolna in se je v 
nadaljnjem postopku ne obravnava. Kandidat kazensko in materialno odgovarja za navedbe v 
obrazcu.

V.

Zbiranje predlogov traja 15 dni od objave tega javnega poziva.

Predloge predlagatelj posreduje z oznako »JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za 
predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija«, na naslov: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, 
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.unkiz@gov.si. 

Nepopolnih predlogov se ne obravnava. 

Na podlagi pravočasnih in popolnih predlogov Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in 
investicije v zdravstvu oblikuje predlog imenovanja predstavnikov uporabnikov v svetih javnih 
zdravstvenih zavodov, in sicer med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje. 

Minister za zdravje izbere kandidata za predstavnika uporabnikov in ga v imenovanje predlaga 
Vladi Republike Slovenije.

VI.

Predstavnik uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov je imenovan za mandatno 
obdobje štirih let.

Predstavniku uporabnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda za udeležbo na sejah pripada 
sejnina in povračilo potnih stroškov v skladu z veljavnimi predpisi.

mailto:gp.unkiz@gov.si


VII.

V postopku javnega poziva in izbire primernega kandidata ni dopustno vlagati pravnih sredstev.

O izboru bodo izbrani kandidati obveščeni s sklepom Vlade Republike Slovenije v 8 dneh od 
izdaje.

Informacija o končanem postopku izbire za predstavnika uporabnikov v svetih javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, se objavi na osrednjem 
spletnem mestu organov državne uprave.

                   Daniel Bešič Loredan
                       minister za zdravje

Številka: 0140-4/2023-2718-1
Datum: 13. 1. 2023  

Priloga: 
- Obrazec 
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