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Na podlagi Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, št. 007-207/2014/23 z dne 26. 6. 2019,
Ministrstvo za zdravje objavlja

JAVNI POZIV

ZA IZBIRO KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

I.

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vabi zainteresirane kandidate, da 
kandidirajo za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 
CENTRA LJUBLJANA.

II.

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, 
socialno varstvo, zdravstveno zavarovanje, investicijska vlaganja, ravnanje s stvarnim 
premoženjem, poznavanje finančnih izkazov ipd.),

3. poznavanje zdravstvenega sistema in zdravstvene zakonodaje.

Od kandidatov se pričakujeta osebna integriteta in poslovna etičnost.

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.

III.

Znanja oziroma izkušnje iz področij iz prvega odstavka prejšnje točke se ocenjujejo na podlagi meril
usposobljenosti kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov (v 
nadaljnjem besedilu: JZZ). Točkovnik za vrednotenje meril usposobljenosti kandidatov za 
predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ je priloga Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike 
ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 1 (neustrezno) ali 3 (ustrezno).



Kandidati, ki na podlagi ovrednotenih meril dosežejo skupaj najmanj 7 točk, se uvrstijo na listo 
primernih kandidatov. Kandidat lahko doseže največ 9 točk.

Iz življenjepisa kandidata in morebitnih priloženih dokazil mora biti jasno razvidno katere pogoje iz 
točkovnika izpolnjuje.

IV.

Kandidati posredujejo prijavo na izpolnjenem obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva. V obrazcu 
izpolnijo vse rubrike, sicer se prijava šteje kot formalno nepopolna. K prijavi kandidati priložijo 
življenjepis v predpisani obliki Europass in vsa potrebna dokazila.

V.

Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: "Prijava za predstavnika ustanovitelja v svetu 
zavoda UKC Ljubljana", in sicer na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali na 
elektronski naslov gp.mz@gov.si. Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega poziva.

VI.

Predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za zdravje, za mandatno obdobje štirih (4) let. Po izteku mandata je lahko isti član ponovno 
imenovan. 

Predstavniku ustanovitelja v svetu JZZ za udeležbo na sejah pripada sejnina in povračilo potnih 
stroškov v skladu z veljavnimi predpisi.

VII.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni po zaključku postopka imenovanja v svet JZZ. 

Izbrani kandidati se udeležijo usposabljanja oziroma preverjanja znanja, ki ga izvede ministrstvo.

Informacija o končanem postopku izbire za predstavnika ustanovitelja v svetu JZZ bo objavljena na 
spletnih straneh ministrstva (www.mz.gov.si). 

V postopku javnega poziva oziroma izbire primernega kandidata ni možno vlagati pravnih sredstev.

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.

           Tomaž GANTAR
                  MINISTER
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