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Na podlagi prve alineje prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 22. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD,
64/17, 1/19 –odl.US, 73/19, 82/20, 152/20 –ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 –
ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 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, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21)
in v skladu z Državnim programom obvladovanja raka 2017-2021 (sklep Vlade
Republike Slovenije, št. 16300-2/2021/6 z dne 23. 12. 2021) izdajam
SKLEP
o imenovanju članov strokovnega sveta
Državnega programa obvladovanja raka 2022–2026
I.
V strokovni svet Državnega programa obvladovanja raka (v nadaljnjem besedilu
DPOR) 2022-2026 se imenujejo:
Člani strokovnega sveta:













Sonja Tomšič, Onkološki inštitut Ljubljana, glavna koordinatorica DPOR 2022–
2026;
Janez Žgajnar, Onkološki inštitut Ljubljana, namestnik glavne koordinatorice
DPOR 2022–2026 in predstavnik skupine za raka dojk;
Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje, koordinatorica za primarno preventivo;
Urška Ivanuš, Onkološki inštitut Ljubljana, vodja programa ZORA;
Kristijana Hertl, Onkološki inštitut Ljubljana, vodja programa DORA;
Dominika Novak Mlakar, Nacionalni inštitut za javno zdravje, vodja programa
Svit;
Danica Rotar Pavlič, Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, predstavnica za družinsko medicino;
Marko Hočevar, Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnik skupine za maligni
melanom;
Maja Ravnik, Univerzitetni klinični center Maribor, predstavnica skupine za raka
dojk;
Martina Vrankar, Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica skupine za pljučnega
raka;
Aleš Rozman, Univerzitetna klinika Golnik, predstavnik skupine za pljučnega
raka;
Janka Čarman, Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica skupine za raka
prostate;











Tomaž Smrkolj, Univerzitetni klinični center Ljubljana, predstavnik skupine za
raka prostate;
Gorana Gašljević, Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica skupine za rake
debelega črevesja in danke;
Bojan Krebs, Univerzitetni klinični center Maribor, predstavnik skupine za rake
debelega črevesja in danke;
Lorna Zadravec Zaletel, Onkološki inštitut Ljubljana, koordinatorica za celostno
rehabilitacijo;
Maja Ebert Moltara, Onkološki inštitut Ljubljana, koordinatorica za onkološko
paliativno oskrbo;
Jasna But Hadžić, Onkološki inštitut Ljubljana, Katedra za onkologijo,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, koordinatorica za izobraževanje v
sklopu DPOR;
Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana, koordinatorica za raziskovanje v
sklopu DPOR;
Vesna Zadnik, Onkološki inštitut Ljubljana, koordinatorica za spremljanje
bremena raka in kakovosti obravnave;
Franc Vindišar, Splošna bolnišnica Celje, predstavnik sekundarne bolnišnice.
II.

Strokovni svet iz prejšnje točke opravlja naslednje naloge:
 strokovno vodi in koordinira uresničevanje specifičnih ciljev programa po področjih
opredeljenih v DPOR;
 zastopa in se usklajuje znotraj strokovnih področji ter skrbi za pretok informacij;
 pripravlja letno poročilo o doseganju specifičnih ciljev, vključno s kazalniki kakovosti
izvajanja programa;
 pripravlja poročila o kakovosti obravnave za pogoste rake s predlogi za izboljšanje;
 seznanja se z aktivnostmi nevladnih organizacij s področja raka;
 podaja predloge za ustanovitev in imenovanje dodatnih delovnih skupin, ki so
potrebne za doseganje ciljev opredeljenih v DPOR.
III.
Člani strokovnega sveta so imenovani za obdobje trajanja DPOR 2022–2026.
IV.
Strokovni svet se sestaja vsaj trikrat letno. Sklicuje in vodi ga glavna koordinatorica
DPOR 2022-2026 ali njen namestnik.
Po potrebi so na sestanke strokovnega sveta vabljeni tudi drugi udeleženci.
Strokovni svet deluje skladno s poslovnikom.
Zapisniki in letna poročila so objavljena na spletni strani www.dpor.si
V.

Zunanji član predstavnikov izvajalcev podpiše izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti
člana delovne skupine najkasneje na ustanovni seji delovne skupine (priloga tega
sklepa).

VI.
Vsak član delovne skupine o vsakem stiku z lobistom1, ki ima namen lobirati, v skladu z
68. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) sestavi zapis in ga posreduje v
roku osmih dni v vednost ministru in Komisiji za preprečevanje korupcije. Obveznost
izdelave zapisa velja tudi, če gre pri stiku z lobistom za nasprotje interesov med vodjo
oziroma članom delovne skupine in lobistom.
VII.
Zunanjim članom predstavnikov izvajalcev sejnine in potni stroški ne bodo izplačani.
Sklep nima finančnih posledic.
VIII.
Skrbnica tega sklepa je Jožica Poličnik.
IX.
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.

Janez Poklukar
minister
Priloga:
- Izjava o neodvisnosti in nepristranskosti člana delovne skupine
Vročiti:
- imenovanim članom strokovnega sveta
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu

1

Lobist je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je vpisana v register lobistov ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je

zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne
organizacije.

