Na podlagi 26. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list Republike Slovenije, št. 77/08) in 10.
člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega
zdravja (Uradni list RS št. 49/09), objavljam naslednji

JAVNI POZIV
za imenovanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja za leto 2010
I. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo)
II. Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva za imenovanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja je
imenovanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja (v nadaljevanju: zastopnika), ki
bodo varovali pravice, interese in koristi osebe v času obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom,
v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi.
III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv:
Na javni poziv se lahko prijavijo kandidati posamezniki, ki bi želeli opravljati delo zastopnika
nepoklicno.
IV. Pogoji za kandidata za zastopnika:
Za zastopnika se lahko imenuje oseba vredna zaupanja, ki ima komunikacijske sposobnosti ter uživa
strokovni in moralni ugled.
Za zastopnika se lahko imenuje oseba, ki:
- ima najmanj visoko izobrazbo,
- ima opravljen izpit za zastopnika,
- ima pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja in
- ni pravnomočno obsojena na pogojno kazen zapora.
V. Pravice in obveznosti imenovanih zastopnikov:
Zastopnik je za svoje delo upravičen do nagrade in povrnitve stroškov, ki so povezani z opravljanjem
nalog zastopnika.
Zastopnik je pri svojem delu neodvisen in samostojen, pri svojem delu ravna častno, pošteno in
dobronamerno. Sedež zastopnika je v izbrani bolnišnici.
Zastopnik se imenuje za območje posamezne psihiatrične bolnišnice:
- Psihiatrična klinika Ljubljana; območje območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) Ljubljana in Novo mesto,
- UKC Maribor-oddelek za psihiatrijo; območje območnih enot ZZZS Maribor in Ravne,
- Psihiatrična bolnišnica Begunje; območje območne enote ZZZS Kranj,
- Psihiatrična bolnišnica Vojnik; območje območnih enot ZZZS Celje in Krško,
- Psihiatrična bolnišnica Ormož; območje območne enote ZZZS Murska Sobota,
- Psihiatrična bolnišnica Idrija; območje območnih enot ZZZS Nova Gorica in Koper.

Strokovno in administrativno tehnično pomoč zastopniku zagotavlja ministrstvo.
VI. Priloge k prijavi:
Kandidat za zastopnika mora izpolniti priloženo vlogo ter priložiti spodaj naštete priloge:
- dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
- kratek življenjepis,
- potrdilo o državljanstvu.
VII. Rok in način prijave oziroma odločanja:
Zbiranje prijav traja 30 dni od objave javnega poziva.
Prijave s podatki iz prejšnje točke posredujte z oznako "JAVNI POZIV ZA ZASTOPNIKA PRAVIC
OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA", na naslov Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Nepopolnih predlogov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ne bo upoštevalo.
Komisija za izbor zastopnika bo na podlagi individualnega pogovora z vsakim kandidatom, na podlagi
osebnih referenc, dolgotrajnosti delovanja na področju duševnega zdravja in izkušenj, ki jih ima
posameznik na področju duševnega zdravja, pripravila predlog kandidatov za imenovanje. Minister za
socialno varstvo bo na podlagi predloga in po predhodnem mnenju ministra za zdravje imenoval
zastopnike s sklepom.
Komisija za izbor zastopnika bo območje imenovanja zastopnika določila upoštevajoč vrstni red,
naveden v vlogi za prijavo in načelo enakomerne geografske pokritosti. Vsak zastopnik bo imenovan
za območji dveh psihiatričnih bolnišnic.
O izboru bodo kandidati obveščeni s sklepom, v katerem bosta navedena področja delovanja.

Priloga- vloga za prijavo.

Dr. Ivan SVETLIK
MINISTER

