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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13,
12/14, 90/14 in 51/16) izdaja ministrica za zdravje

PROTOKOL
O IZBIRI KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVETIH JAVNIH
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA

1. SPLOŠNO
S tem protokolom se ureja postopek izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
JZZ) in usposabljanje oziroma preverjanje njihovega znanja.
Predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ imenuje in razrešuje Vlada Republika Slovenije na
predlog ministra za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
V tem protokolu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. IZBIRA KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVETIH JZZ
2.1 JAVNI POZIV
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavi javni poziv, s katerim pozove
zainteresirane posameznike, da kandidirajo za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ. Javni
poziv se objavi najmanj 60 dni pred iztekom mandata članom posameznega sveta JZZ.
Javnega poziva ni treba objaviti, če mora minister, zaradi predčasne razrešitve predstavnika
ustanovitelja v svetu posameznega JZZ, v imenovanje Vladi Republike Slovenije predlagati
novega kandidata in so na razpolago primerni kandidati v skladu z drugim odstavkom točke 2.3
tega protokola.
Kandidati posredujejo prijavo na izpolnjenem obrazcu, ki je sestavni del tega protokola. V
obrazcu izpolnijo vse rubrike, sicer se prijava šteje kot formalno nepopolna. K prijavi kandidati
priložijo življenjepis v predpisani obliki Europass.
V nadaljnji izbirni postopek se uvrsti prijave, ki so pravočasne in formalno popolne. Izjemoma
ministrstvo pozove kandidate k dopolnitvi prijave.
Javni poziv iz prvega odstavka te točke se objavi na spletnih straneh ministrstva. Rok za prijavo
je 8 dni od objave.
Kadar se na javni poziv ne odzove dovolj primernih kandidatov lahko minister predlaga
posameznika, ki izpolnjuje pogoje v skladu s tem protokolom, za predstavnika ustanovitelja v
posameznem svetu JZZ, ne glede na to, da njegova prijava v javnem pozivu ni bila oddana.
Kandidat mora izpolniti obrazec, ki je sestavni del protokola. Kandidati k obrazcu priložijo
življenjepis v predpisani obliki Europass.

Komisija preveri ustreznost kandidata v skladu z drugim odstavkom točke 2.3, tega protokola.
Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: "Prijava za predstavnika ustanovitelja v
svetih JZZ", in sicer na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ali na
elektronski naslov gp.mz@gov.si.
Prijave veljajo največ eno leto od prejema na ministrstvo.
Po potrebi ministrstvo objavi javni poziv tudi pred iztekom mandatov članom posameznega JZZ
za potrebe dopolnitev ali zamenjavo predstavnikov ustanovitelja.
2.2 POGOJI
Kandidati morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in znanja oziroma izkušnje iz
naslednjih področij:
1. poznavanje pristojnosti in vloge sveta zavoda,
2. poznavanje poslovanja in organiziranosti organizacije (program dela, finančni načrt,
vključno s kadrovskim načrtom, letno poročilo, financiranje, finančno in kadrovsko
poslovanje, investicijska vlaganja, ravnanje s stvarnim premoženjem, poznavanje
finančnih izkazov ipd.),
3. poznavanje zdravstvenega sistema in zdravstvene zakonodaje.
Od kandidatov se pričakuje osebna integriteta in poslovna etičnost.
Kandidat na dan prijave in v zadnjih 3 letih ne sme biti v delovnem ali v kakršnem koli
poslovnem razmerju z JZZ ali z direktorjem JZZ, za katerega kandidira v svet zavoda. Kandidat
ne more biti oseba, ki je direktor ali strokovni vodja drugega JZZ.
Kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati so lahko predstavniki ustanovitelja v največ treh svetih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija. Posamezen javni uslužbenec, ki je zaposlen v državnem
organu, sme biti hkrati član v največ dveh svetih zavodov, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu
države izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Kandidati odgovarjajo kazensko in materialno za navedbe v svoji vlogi.
2.3 MERILA ZA IZBIRO IN METODE
Merila iz prvega odstavka prejšnje točke se vrednotijo na podlagi predloženih dokazil, s
proučitvijo navedb v življenjepisu in prijavi oziroma z izvedenim razgovorom. Vsako posamezno
merilo je ovrednoteno s točkami 1, 3 in 5, pri čemer je 1 neustrezno, 3 dobro in 5 odlično.
Prijave ovrednoti tričlanska komisija, imenovana s strani ministra. Kandidati, ki na podlagi
ovrednotenih meril iz prvega odstavka prejšnje točke dosežejo skupaj najmanj 9 točk, se
uvrstijo na listo primernih kandidatov.
Minister odloči, katerega kandidata, iz liste primernih kandidatov, bo predlagal v imenovanje
Vladi Republike Slovenije.
2.4 OBVEŠČANJE IZBRANIH KANDIDATOV
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po zaključku postopka imenovanja v posamezni svet JZZ.

Ko se postopek izbire za predstavnika ustanovitelja v svetih JZZ konča, se informacija o tem
objavi na spletnih straneh ministrstva.
V postopku javnega poziva oziroma izbire primernega kandidata ni možno vlagati pravnih
sredstev.
3.
USPOSABLJANJE
OZIROMA
USTANOVITELJA V SVETIH JZZ

PREVERJANJE

ZNANJA

PREDSTAVNIKOV

Predstavnik ustanovitelja v svetu JZZ se udeleži usposabljanja oziroma preverjanja znanja (v
nadaljnjem besedilu: usposabljanje), ki ga izvede ministrstvo ali za to pooblaščena organizacija
najkasneje v enem letu od imenovanja. V primeru bolezni oziroma poškodbe, materinskega
oziroma starševskega dopusta ali drugega neodložljivega dogodka, ki je predstavniku
ustanovitelja v svetu JZZ onemogočil udeležbo na usposabljanju se njegova neudeležba šteje
za upravičeno odsotnost. O razlogih za neudeležbo predstavnik ustanovitelja v svetu JZZ pisno
obvesti ministrstvo na naslov gp.mz@gov.si.
Kadar se predstavnik ustanovitelja v svetu JZZ usposabljanja ne udeleži iz upravičenih
razlogov, pristopi k usposabljanju najkasneje v enem letu po prenehanju razloga, ki mu je
onemogočal udeležbo na usposabljanju, oziroma takoj, ko bo usposabljanje organizirano.
Ministrstvo ali za to pooblaščena organizacija izvaja usposabljanje praviloma enkrat letno, v
obliki predavanj ali v elektronski obliki preko spleta. Informacije o usposabljanju, prijavni
obrazci, gradivo in drugi podatki, povezani z usposabljanjem, se objavijo na spletni strani
ministrstva. Usposabljanje je za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ brezplačno.
Če gre za elektronsko usposabljanje, se gradiva in obrazec izjave o seznanitvi z gradivi objavijo
na spletni strani ministrstva. Član sveta JZZ gradiva natančno pregleda, se seznani z njihovo
vsebino ter ministrstvu posreduje izpolnjeno izjavo o seznanitvi. Na podlagi prejete izpolnjene
in lastnoročno podpisane izjave ministrstvo članu sveta izda potrdilo o udeležbi na
usposabljanju. Na elektronsko obliko usposabljanja se članu sveta ni treba posebej
prijaviti. Ministrstvo vodi evidenco posredovanih izjav o seznanitvi z gradivom.
V primeru usposabljanja v obliki predavanj ministrstvo dan in kraj predavanja ter rok za prijavo
objavi na svoji spletni strani najmanj dva tedna pred izvedbo posameznega predavanja.
Ministrstvo vodi evidenco navzočnosti na vsakem predavanju ter udeležencem izda potrdila o
udeležbi na usposabljanju.
Ministrstvo ne krije potnih in drugih stroškov udeležencev usposabljanja.
Program usposabljanja zajema naslednje vsebine področij dela svetov JZZ:
- pristojnosti in vloga sveta JZZ,
- zakonodaja glede delovanja JZZ, financiranje delovanja JZZ ter organiziranost JZZ,
- priprava strateških dokumentov, ki urejajo poslovanje JZZ,
- korupcija in ničelna toleranca do koruptivnih dejanj,
- druge vsebine, ki neposredno vplivajo na delovanje in poslovanje JZZ.
4. MANDAT IN RAZREŠITEV PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETIH JZZ
Predstavnik ustanovitelja je v svet JZZ imenovan za mandatno obdobje štirih let. Po izteku
mandata je lahko isti član ponovno imenovan. V primeru predčasne razrešitve se novega
predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ imenuje za čas do izteka mandata sveta JZZ.
Predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ se razreši:
- na predlog ministra,
- na lastno željo, predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ,

-

če predstavnik ustanovitelja v svetu JZZ ne opravi obveznega usposabljanja v
predpisanem roku,
če se naknadno ugotovi, da navedbe v prijavi predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ,
niso bile resnične,
če obstaja dvom v osebno integriteto in poslovno etičnost predstavnika ustanovitelja v
svetu JZZ,
če predstavnik ustanovitelja dela v svetu JZZ ne opravlja kot dober strokovnjak oziroma
gospodarstvenik,
če predstavnik ustanovitelja v svetu JZZ začne opravljati funkcijo ali delo, ki je
nezdružljivo s članstvom v svetu JZZ,
če ne zastopa interesov ustanovitelja.

5. SEJNINA IN POVRAČILO STROŠKOV ZA DELO V SVETU JZZ
Predstavniku ustanovitelja v svetu JZZ za udeležbo na sejah pripada sejnina in povračilo potnih
stroškov v skladu z veljavnimi predpisi.
6. KONČNA DOLOČBA
Z dnem uveljavitve tega protokola preneha veljati protokol, št. 007-207/2014/7 z dne 11. 2.
2016.
Ta protokol začne veljati z dnem objave na spletnih straneh ministrstva.
Številka:
Datum:

007-207/2014/18
15. 11. 2017

Milojka Kolar Celarc
MINISTRICA

7. PRILOGA – OBRAZEC ZA PRIJAVO
OBRAZEC: PRIJAVA ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETIH JAVNIH
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
KANDIDAT
Ime in priimek: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Naslov: Kliknite tukaj, za vnos besedila
Elektronski naslov: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Telefon: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Izobrazba: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
VLAGAM PRIJAVO ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V NASLEDNJIH SVETIH JZZ
(vpišite največ tri):
1. Kliknite tukaj, za vnos besedila.
2. Kliknite tukaj, za vnos besedila.
3. Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Ali lahko vlogo Ministrstvo za zdravje upošteva za kandidaturo v drugih svetih JZZ
DA: _(navedite)________________________________________
NE
katerikoli JZZ
IZJAVLJAM, DA IZPOLNJUJEM NASLEDNJE RAZPISNE POGOJE (označite in pojasnite)
Poznavanje pristojnosti in vloge sveta zavoda:
Pojasnite: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Poznavanje poslovanja in organiziranosti organizacije (program dela, finančni načrt, vključno s
kadrovskim načrtom, letno poročilo, financiranje, finančno in kadrovsko poslovanje, investicijska
vlaganja, ravnanje s stvarnim premoženjem, poznavanje finančnih izkazov ipd.):
Pojasnite: Kliknite tukaj, za vnos besedila.
Poznavanje zdravstvenega sistema in zdravstvene zakonodaje:
Pojasnite: Kliknite tukaj, za vnos besedila.

PRIJAVI PRILAGAM DOKAZILA
DA

NE

KATERA: Kliknite tukaj, za vnos besedila.

IZJAVA KANDIDATA:

Izjavljam, da v primeru imenovanja za predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ, ne bom član več
kot treh svetov zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija oz. v dveh svetih
zavodov, če sem javni uslužbenec zaposlen v državni upravi.
V primeru imenovanja za predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ se bom udeležil usposabljanja
oziroma preverjanja znanja, ki ga izvede Ministrstvo za zdravje ali za to pooblaščena
organizacija.
V primeru imenovanja za predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ bom izpolnil in posredoval
izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti, in sicer v roku 30 dni od imenovanja.
Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in nisem obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izjavljam, da dovoljujem uporabo in obdelavo osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in
v zvezi s postopkom imenovanja za predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ.
Delo v svetu JZZ bom opravljal skrbno in odgovorno, to pa pomeni tudi zakonito, objektivno in
strokovno. Zavedam se, da se od mene pričakuje osebna integriteta in poslovna etičnost.
Izjavljam na dan prijave in v zadnjih 3 letih nisem v delovnem ali v kakršnem koli poslovnem
razmerju z JZZ ali z direktorjem JZZ, za katerega kandidiram v svet zavoda.
Podpis (le v primeru poslane prijave po pošti):
___________________________________________
Datum: Kliknite tukaj, za vnos datuma.
____________________________________________________________________________
Opombe: kandidati izpolnijo obrazec za prijavo in priložijo Europass življenjepis ter druga
dokazila, s katerimi se izkazuje poznavanje navedenih področij. Upoštevale se bodo samo
pravočasne in popolne vloge (kandidati morajo izpolniti vse rubrike). Kandidati jamčijo za
resničnost in točnost podatkov ter so kazensko in materialno odgovorni za navedbe v prijavi.
Oddaja obrazca za prijavo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali
gp.mz@gov.si s pripisom "Prijava za predstavnika ustanovitelja v svetih JZZ".

8. PRILOGA – Točkovnik za vrednotenje meril usposobljenosti kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov
1.

2.

Merilo
Poznavanje pristojnosti in
vloge sveta zavoda.

Poznavanje poslovanja in
organiziranosti organizacije
(program dela, finančni načrt,
vključno s kadrovskim načrtom,
letno poročilo, financiranje,
finančno in kadrovsko
poslovanje, investicijska
vlaganja, ravnanje s stvarnim
premoženjem, poznavanje
finančnih izkazov ipd.).

Točkovanje
1 točka – neustrezno

Točkovanje
3 točke – dobro

Točkovanje
5 točk – odlično

Kandidat ni bil član
sveta zavoda, ni izvajal
nadzorne oz.
upravljavske funkcije v
drugih organizacijah, se
ni udeležil usposabljanja
za člana nadzornega
sveta oz. člana sveta
JZZ in ni izkazal
ustreznih znanj.

Kandidat je že bil predstavnik v
svetu zavoda ali
- je izvajal nadzorno oz.
upravljavsko funkcijo v drugih
organizacijah ali
- je pridobil potrdilo o
usposobljenosti za člana
nadzornega sveta oz. za člana
sveta zavoda ali
- je bil aktivni udeleženec pri
usposabljanju za člane
nadzornega sveta oz. člane
sveta zavoda ali
- pozna pristojnosti in vloge sveta
zavoda ter organiziranosti JZZ,
kar navede v prijavi in je razvidno
tudi iz opisa delovnih izkušenj.

Kandidat je že bil predstavnik v svetu JZ
ali je izvajal nadzorno oz. upravljavsko
funkcijo v drugih organizacijah
in
- je pridobil potrdilo o usposobljenosti za
člana nadzornega sveta oz. za člana
sveta zavoda ali je bil aktivni udeleženec
pri usposabljanju za člane nadzornega
sveta oz. člane sveta zavoda.

1 točka – neustrezno

3 točke – dobro

5 točk – odlično

Kandidat nima delovnih
izkušenj iz niti enega od
naslednjih področij:
opravljanje zdravstvene
dejavnosti, pravo,
upravljanje s človeškimi
viri, kakovost, stvarno
premoženje, javna
naročila, investicije,
finance, računovodstvo
ali revizije.

- Kandidat ima najmanj 3 leta
delovnih izkušenj iz vsaj enega
od naslednjih področij:
opravljanje zdravstvene
dejavnosti, pravo, upravljanje s
človeškimi viri, kakovost, stvarno
premoženje, javna naročila,
investicije, finance,
računovodstvo ali revizije
ali
- ima vsaj 1 leto vodstvenih
izkušenj z vodenjem
organizacije/poslovne enote

Kandidat ima najmanj 5 let delovnih
izkušenj iz vsaj enega od naštetih področij:
opravljanje zdravstvene dejavnosti, pravo,
upravljanje s človeškimi viri, kakovost,
stvarno premoženje, javna naročila,
investicije, finance, računovodstvo ali
revizije
in
- ima vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj z
vodenjem organizacije/poslovne enote
ali
- je/bil kandidat pooblaščeni računovodja
(ima pooblastilo po ZJF) ali
- ima naziv preizkušeni računovodja* ali
- ima naziv preizkušeni notranji revizor* ali
- ima naziv pooblaščeni revizor* ali
- ima naziv preizkušeni forenzični
računovodja** ali
- kandidat lahko z mednarodnimi in

Dokazila
CV, obrazec za
prijavo, kopija
potrdila o
opravljenem
usposabljanju,
drugi dokumenti, s
katerimi kandidat
lahko izkaže
ustrezna znanja

CV, obrazec za
prijavo in drugi
dokumenti, s
katerimi kandidat
lahko izkaže
ustrezna znanja.

drugimi licencami izkazuje poznavanje
znanj kot izhaja prejšnje točke tega merila.
*nazivi so povzeti po Slovenskem Inštitutu za revizijo
** naziv, pridobljen pri Zvezi računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije

3.

Poznavanje zdravstvenega
sistema in zdravstvene
zakonodaje.

1 točka – neustrezno

3 točke – dobro

5 točk – odlično

Kandidat nima delovnih
izkušenj s področja
zdravstva,
zdravstvenega
zavarovanja ali
socialnega varstva in ni
izkazal ustreznega
znanja zdravstvene
zakonodaje.

- Kandidat ima najmanj 3 leta
delovnih izkušenj s področja
zdravstva, zdravstvenega
zavarovanja oz. socialnega
varstva ali zdravstvene
zakonodaje ali
- je izkazal poznavanje
zdravstvenega sistema in
zdravstvene zakonodaje z
dokazili.

Kandidat ima najmanj 5 let delovnih
izkušenj s področja zdravstva,
zdravstvenega zavarovanja, socialnega
varstva ali zdravstvene zakonodaje.

CV, obrazec za
prijavo in drugi
dokumenti, s
katerimi kandidat
lahko izkaže
ustrezna znanja.

Vrednotenje meril:
1 = neustrezno
3 = dobro
5 = odlično

Kandidati, ki na podlagi ovrednotenih meril dosežejo skupaj najmanj 9 točk se uvrstijo na listo primernih kandidatov. Kandidat lahko doseže največ 15 točk.
Prijave ovrednoti tričlanska komisija imenovana s strani ministrice.

