
 
 

Ljubljana, 29.4.2019 

Spremembe Zakona o zavodih - predlog 

Predlog spremembe Zakona o zavodih enotno ureja sestavo, način imenovanja in 

pristojnosti članov svetov javnih zavodov. Bistveni princip sestave svetov je 

nepolitičnost, saj predlagamo, da imajo predstavniki ustanoviteljev največ tretjino vseh 

članov sveta.  

Zagotovljena je tudi uravnotežena zastopanost deležnikov, saj imajo predstavniki 

zaposlenih največ tretjino vseh članov sveta.  

Prvi člen je lahko zapisan tudi z drugimi števili, vendar mora izpolnjevati prej zapisane 

kriterije. 

 

1. Sestava sveta 

Svet javnega zavoda sestavlja 6 ali več članov:  

- dva predstavnika ustanovitelja,  

- dva predstavnika delavcev  

- dva ali več predstavnikov javnosti  

 

2. Profesionalni pogoji za člane sveta 

Člani sveta morajo imeti vodstvene izkušnje in izkušnje s področja dejavnosti zavoda.  

 

3. Imenovanje članov sveta - predstavnikov ustanovitelja 

Predstavnika ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije ali lokalna skupnost na 

podlagi javnega poziva. 

Če je ustanovitelj javnega zavoda država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov 

ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod sedež, 

ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo. 

 

4. Imenovanje članov sveta - predstavnikov zaposlenih 

Predstavnika zaposlenih imenuje javni zavod. 

En predstavnik delavcev je po funkciji predsednik strokovnega sveta javnega zavoda. 

Drugega predstavnika zaposlenih javnega zavoda volijo zaposleni neposredno in tajno.  

 

5. Imenovanje članov sveta - predstavnikov javnosti 
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Predstavnike javnosti imenujejo zastopniki javnosti, to so organizacije predstavnikov 

uporabnikov, neodvisnih strokovnjakov ali zainteresirane javnosti, ki so naštete v tem 

zakonu: 

- Javni zavodi s področja zdravstva (zdravstveni domovi in bolnice): 

Enega člana imenuje ZZZS, iz območne enote kjer ima javni zavod svoj sedež. 

Enega člana imenujeta: Zdravniška zbornica Slovenije in druge reprezentativne 

zbornice s področja zdravstva po dogovoru. 

- Javni zavodi s področja znanosti 

Enega člana imenuje GZS. 

Enega člana imenujeta: KOSRIS in Rektorska konferenca po dogovoru. 

 Zdajšnja pretežna ureditev omogoča znanstvenim svetom, da imenujejo 

predstavnike javnosti. Če to povežemo s predstavniki zaposlenih, potem je 

preveč članov, ki je vezanih na zavod (4/6). 

  

- Javni zavodi s področja izobraževanja (šole, vrtci) 

Dva člana imenuje svet staršev. Mandata članov sta vezani na obdobje članstva 

v svetu staršev. Vodstvene izkušnje niso pogoj. 

Za srednje šole enega člana imenujejo predstavniki dijakov. Mandati člana so 

vezani na obdobje ko ima član status dijaka. Vodstvene izkušnje niso pogoj. 

 V sedanji ureditvi je prevelik delež zaposlenih (5/11). 

 

- Javni zavodi s področja visokega šolstva  

Enega člana imenuje GZS. 

Enega člana imenuje Študentska organizacija javnega zavoda 

 V sedanji ureditvi je prevelik delež zaposlenih. 

 

- Javni zavodi s področja kulture 

Dva člana imenuje rektorska konferenca izmed uveljavljenih strokovnjakov. 

V primeru javnega zavoda RTV Slovenija ostane sedanja ureditev, le da 

imenovanje članov, ki je sedaj v pristojnosti državnega zbora prepustimo 

državnemu svetu. 

 Mogoče je RTV preveč delikaten javni zavod in bi ga v tem zakonu izločili. 

 

- Javni zavodi s področja socialnega varstva 

Za domove za starejše enega člana imenuje Zveza društev upokojencev 

Slovenije, enega člana imenujejo stanovalci doma. 
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Za druge javne zavode člana imenuje rektorska konferenca izmed uveljavljenih 

strokovnjakov. 

 

 Predlagam, da se v seznamu  

a) zapiše vse javne zavode (zapisan predlog ni sistematičen)- MJU ima podatke 

b) dopolni (uskladi z resornimi ministrstvi) seznam organizacij, ki imenujejo 

člane v svet javnega zavoda 

  

6. Pristojnosti sveta  

Svet javnega zavoda  imenuje in razrešuje direktorja (razen za javne zavode s področja 

visokega šolstva), sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi.  

 Ni imenovanja s strani vlade, niti soglasja vlade 

Opravlja tudi druge naloge, določene s področnim zakonom, aktom o ustanovitvi in 

statutom. 

 

7. Mandat članov sveta 

Mandat članov sveta je 5 let. Mandati članov, ki so vezani na funkcijo so lahko krajši. 

 

8. Člani sveta – podrobna ureditev 

Podrobnejšo ureditev profesionalnih pogojev, imenovanja in sestave članov sveta in 

njihovih pristojnosti, se določijo s področnim zakonom, aktom o ustanovitvi in 

statutom. 

 

9. Prehodne določbe 

Javni zavodi morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona uskladiti 

imenovanja članov svetov zavodov. 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji členi zakonov: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu, člen xy 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, člen xy 

- Zakon o visokem šolstvu, 

- … 

 

Predlog v aprilu 2019 pripravil: Dr. Franci Demšar 


