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Datum: 2. 6. 2017
Na podlagi prve alineje 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 16. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10
– ZUP-G, 8/12 – ZURS-F, 21/12, 21/13 - ZVRS-G in 47/13) in v skladu z Državnim
programom obvladovanja raka 2017-2021 (sklep Vlade RS, št. 18100-2/2017/4, z dne
20. 4. 2010) izdajam
SKLEP št. C2711-17-708337
o imenovanju članov strokovnega sveta
Državnega programa obvladovanja raka 2017–2021
I.
V strokovni svet Državnega programa obvladovanja raka 2017-2021 se imenujejo:
Člani strokovnega sveta:













Mojca Gobec,Ministrstvo za zdravje;
Mateja Lopuh, Ministrstvo za zdravje;
Branko Zakotnik, Onkološki inštitut;
Janez Žgajnar, Onkološki inštitut;
Lorna Zadravec Zaletel, Onkološki inštitut;
Maja Primic Žakelj, Onkološki inštitut;
Maksimiljan Kadivec, Onkološki inštitut;
Primož Strojan, Onkološki inštitut;
Maja Čemažar, Onkološki inštitut;
Vesna Zadnik, Onkološki inštitut;
Mate Beštek, Nacionalni inštitut za javno zdravje;
Dominika Mlakar Novak, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
II.

Strokovni svet iz prejšnje točke opravlja naslednje naloge:
 strokovno vodi in koordinira implementacijo specifičnih ciljev programa,
 spremlja pripravo in potrjuje smernice s strani RSK za onkologijo ali drugih
ustreznih RSK-jev za vsa področja, ki so vključena v DPOR 2017−2021 ter objavlja
zadnje strokovne smernice za vse sklope DPOR na www.dpor.si,
 letno pripravlja poročilo Svetu za nadzor DPOR o doseganju specifičnih ciljev,
vključno s kazalci kakovosti izvajanja programa,




ob odstopanjih od smernic in kazalcev kakovosti pri posameznih onkoloških centrih
o tem poroča Svetu za nadzor DPOR,
po potrebi izvaja aktivnosti za pregled nad financiranjem programa.
III.

Strokovni svet se sestaja vsaka dva meseca. Vodi ga glavni koordinator DPOR 20172021.
IV.
Članom strokovnega sveta, ki niso zaposleni v organih državne uprave, pripadajo
sejnine in povračilo potnih stroškov skladu s Pravilnikom o plačilih članom delovnih
teles in posameznim strokovnjakom Ministrstva za zdravje št. 0070-6/2016/1, z dne 19.
1. 2016 in v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih
članom delovnih teles in posameznim strokovnjakom št. 0070-6/2016/4, z dne 10. 3.
2017. Plačilo bo izvršeno po opravljeni seji na podlagi naloga za izplačilo, zapisnika
seje oz. podpisane liste prisotnih na seji in izjave o upravičenosti izplačila stroškov
članu strokovnega sveta, v roku 20-45 dni po prejemu naloga za izplačilo s prilogami. S
posameznimi člani strokovnega sveta se lahko za opravljeno delo iz 2. točke tega
sklepa sklene podjemna pogodba.
Sredstva za izplačilo sejnin in potnih stroškov članov strokovnega sveta zagotavlja
Ministrstvo za zdravje s proračunske postavke 7083 – Programi varovanja zdravja in
zdravstvena vzgoja, ukrep št. 2711-11-0009 Varovanje in krepitev zdravja v višini
2.500,00 EUR bruto za leto 2017 in ukrep št. 2711-17-0011 Varovanje in krepitev
zdravja, v višini 4.250,00 EUR bruto za leto 2018, 4.250,00 EUR bruto za leto 2019,
4.250,00 EUR bruto za leto 2020 in 4.250,00 EUR bruto za leto 2021.
Za člane strokovnega sveta DPOR se za izplačilo sejnin in potnih stroškov v obdobju
2017-2021 zagotovi sredstva v višini do 19.500,00 EUR bruto za obdobje od 20172021.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 se v
sklepu uredi z odložnim pogojem glede veljavnosti, kar pomeni, da bo za navedena
leta prevzem obveznosti začel veljati, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na
veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
V.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.

Milojka Kolar Celarc
ministrica

Vročiti:
- imenovanim članom strokovnega sveta
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.

