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Na podlagi 26. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 –
odl. US in 44/19 – odl. US) in 10. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi 
zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09 in 
31/13) objavljam

JAVNI POZIV
kandidatom za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja

I. Podatki o naročniku javnega poziva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je izbor kandidatov za imenovanje zastopnikov pravic oseb na 
področju duševnega zdravja (v nadaljevanju: zastopnik), ki bodo varovali pravice, 
koristi in interese oseb v času njihove obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom 
psihiatrične bolnišnice, v varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda in v 
nadzorovani obravnavi. 

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za imenovanje za zastopnika 

Za zastopnika se imenuje oseba vredna zaupanja, ki uživa strokovni in moralni ugled in 
ima komunikacijske sposobnosti. 

Za zastopnika se lahko imenuje kandidata, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ki ima najmanj visoko izobrazbo,
- ki ima opravljen izpit za zastopnika,
- ki ima pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja,
- ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Šteje se, da ima tisti, ki ima opravljeno vsaj enoletno podiplomsko izobraževanje na 
področju duševnega zdravja, opravljen izpit za zastopnika iz druge alineje prejšnjega 
odstavka. 

Za izkušnje iz tretje alineje drugega odstavka te točke javnega poziva se štejejo 
izkušnje v zvezi z duševnim zdravjem, ki so pridobljene na področju zdravstva, 
socialnega varstva in pri izvajanju programov na področju duševnega zdravja. 



IV. Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri kandidatih

Pri izbiri kandidatov se bodo poleg pogojev iz III. točke tega javnega poziva, upoštevali 
še naslednji kriteriji:

- izpit B kategorije,
- lastno prevozno sredstvo, 
- osebni računalnik.

V. Pravice in obveznosti imenovanih zastopnikov

Zastopnik opravlja svoje delo nepoklicno. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen, 
ravna častno, pošteno in dobronamerno. Sedež zastopnika je v izbrani psihiatrični 
bolnišnici.

Zastopnik je za svoje delo upravičen do nagrade in povrnitve stroškov, ki jih je imel pri 
opravljanju nalog zastopnika. 

Strokovno in administrativno tehnično pomoč zastopniku zagotavlja ministrstvo, ki 
izvaja tudi nadzor nad delom zastopnika. 

VI. Območje imenovanja

Zastopnik se imenuje za območje posamezne psihiatrične bolnišnice, ki pokriva 
območje posameznih območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v 
nadaljevanju: ZZZS):

- Psihiatrična klinika Ljubljana, območje območnih enot ZZZS Ljubljana in Novo 
mesto,

- UKC Maribor – oddelek za psihiatrijo, območje območnih enot ZZZS Maribor in 
Ravne na Koroškem, 

- Psihiatrična bolnišnica Begunje, območje območne enote ZZZS Kranj,
- Psihiatrična bolnišnica Vojnik, območje območne enote ZZZS Celje in Krško,
- Psihiatrična bolnišnica Ormož, območje območen enote ZZZS Murska Sobota,
- Psihiatrična bolnišnica Idrija, območje območne enote ZZZS Nova Gorica in 

Koper.

VII. Prijava in priloge 

Kandidat za zastopnika se prijavi z vlogo, ki je priloga k temu javnemu pozivu.

Izpolnjeni vlogi mora priložiti naslednje priloge:
- dokazilo o izobrazbi,
- dokazilo o opravljenem izpitu za zastopnika ali o opravljenem vsaj enoletnem 

podiplomskem izobraževanju na področju duševnega zdravja,
- dokazilo o delovnih izkušnjah,
- kratek življenjepis iz katerega naj bo razvidno tudi izpolnjevanje kriterijev iz IV. 

točke tega javnega poziva.

VIII. Rok in način prijave



Zbiranje prijav traja 30 dni od objave javnega poziva.

Izpolnjeno vlogo s prilogami iz VII. točke javnega poziva posredujte v zaprti ovojnici na 
naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, 1000 Ljubljana, z oznako "JAVNI POZIV ZA ZASTOPNIKA PRAVIC OSEB 
NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA". Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za prijavo oddano v zaprti ovojnici se šteje, da je prispela pravočasno, če je zadnji dan 
roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka 
oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Obravnavane bodo le vloge kandidatov, ki bodo prispele v roku tega javnega poziva. 
Nepopolnih vlog ministrstvo ne bo upoštevalo. 

Za izbor zastopnika bo imenovana komisija.

Komisija za izbor zastopnika bo na podlagi pogovora z vsakim kandidatom, na podlagi 
osebnih referenc kandidatov, dolgotrajnosti njihovega delovanja na področju 
duševnega zdravja in izkušenj, ki jih imajo posamezni kandidati na področju 
duševnega zdravja, pripravila predlog za imenovanja v skladu z javnim pozivom. 

Izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz III. točke tega javnega poziva in
kriterije iz IV. točke tega javnega poziva na podlagi predloga komisije bo s sklepom 
ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju ministra pristojnega 
za zdravje, imenovano število zastopnikov in območje njihovega delovanja, kot je 
določeno s tem javnim pozivom.

Pri imenovanju zastopnika in območju njegovega delovanja bo upoštevan vrstni red, 
naveden v vlogi za prijavo in načelo enakomerne geografske pokritosti. Vsak zastopnik 
bo imenovan največ za območje dveh psihiatričnih bolnišnic z območji območnih enot 
ZZZS. 

Mandat zastopnika traja 5 let in je lahko ponovno imenovan.

O izboru bodo kandidati obveščeni s sklepom v roku 60 dni od poteka roka za oddajo
vlog.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: 

Renata Brdar Tomažinčič, telefon: 01/369-7879, 
elektronski naslov: renata.brdar-tomazincic@gov.si

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

  mag. Cveto URŠIČ
DRŽAVNI SEKRETAR
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