
Zap. Št. Št. sklepa Sklep Datum imenovanja Predpis Delovna skupina Višina izplačila Naloge Roki Višina in način plačila 

 dr. Jože Balažic

mag. Darko Čander

Jana Volčič

mag. Bernarda Kociper

Tjaša Barbara Kump

Metka Zaletel

Robert Praček

2 024-7/2019/4 Sklep o imenovanju 

delovne skupine za 

pripravo predloga Zakona 

o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

pacientovih pravicah

20.2.2019 Predloga Zakona o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

pacientovih pravicah in 

osnutek Pravilnika o 

spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o 

naročanju in upravljanju 

čakalnih seznamov ter 

najdaljših dopustnih 

čakalnih dobah

mag. Pia Vračko

Katarina Ahac                                              

Tanja Mate

mag. Katarina Kralj

Vesna Žejn

Alen Jevtović

Članom delovne skupine ne 

pripradjo sejnina in potni stroški, 

z njimi niso sklenjene podjemne 

pogodbe.

"- priprava presoje posledic predloga zakona (opredelitev 

problematike, opredelitev ciljev, alternativne možnosti, 

ugotavljanje verjetnih posledic),

- priprava izhodišč za pripravo predloga zakona (teze),

- priprava delovnega gradiva, osnutek in predlog zakona, 

kar vključuje tudi sodelovanje oziroma zagotavljanje 

strokovne podpore v postopku javne razprave in 

medresorskega usklajevanja zakona ter v postopku pred 

Vlado RS, Državnim zborom RS in Državni svetom RS.

Naloge iz tretje alineje prejšnjega odstavka vključujejo 

zlasti:

- preučitev in analizo predlaganih rešitev s strani članov 

delovne skupine, zunanjih sodelavcev in morebitnih 

predlogov strokovne in splošne javnosti, 

- usklajevanje s pripombami iz javne razprave in 

medresorskega usklajevanja (preučevanje pripomb in 

priprava pisnih obrazložitev nanje, organiziranje in 

sodelovanje na morebitnih usklajevalnih sestankih),

- priprava oziroma sodelovanje pri pripravi amandmajev in 

njihovih obrazložitev v zakonodajnem postopku pred 

Državnim zborom RS.

31.1.2020 Plačila niso predvidena.

Priprava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

30.6.2019 Skupaj je rezervirano za 

sejnine in potne stroške 

270,00 EUR.

1 160-18/2016/214 Sklep št. C2711-19-653102 

o imenovanju delovne 

skupine za pripravo 

predloga sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o 

pogojih in načinu 

opravljanja mrliško 

pregledne službe

11.1.2019 Predlog sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o 

pogojih in načinu 

opravljanja mrliško 

pregledne službe

Članom, ki niso zaposleni v 

državni upravi pripadajo sejnine 

in potni stroški.


