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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odgovor Vlade Republike Slovenije na zaprosilo Varuha človekovih pravic v zvezi s
problematiko množičnega pojava posteljnih stenic – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na zaprosilo Varuha človekovih pravic (dopis št. 20.0-
2/2018-35-HA s 5. 6. 2018) v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic.

                                                                                              Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na zaprosilo Varuha človekovih pravic (dopis št. 20.0 - 2 / 2018 
- 35 - HA s 5. 6. 2018) v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic.

Prejemniki:
- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, info@varuh-rs.si;                                                                                                                                                             
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si;     
- Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si;
- Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si.     

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Milojka Kolar Celarc, ministrica;
Dr. Ana Medved, državna sekretarka.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/



5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije se pri pripravi 
predloga sklepa, javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                Milojka Kolar Celarc
                                           MINISTRICA



PRILOGA: Odgovor Vlade Republike Slovenije na zaprosilo Varuha človekovih pravic (dopis št. 
20.0 - 2 / 2018 - 35 - HA s 5. 6. 2018) v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic

Varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Varuh) je 5. 6. 2018 na Vlado Republike Slovenije 
naslovil zaprosilo za odgovor glede izvedenih aktivnosti Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Vlada) v preteklih dveh mesecih in časovnim planom nadaljnjih aktivnosti v zvezi s 
problematiko množičnega pojava posteljnih stenic.

V nadaljevanju Vlada na zaprosilo podaja naslednja pojasnila:

Navedeno problematiko bo treba celostno urediti na zakonski ravni, deloma v Zakonu o nalezljivih 
boleznih oziroma njegovi noveli, saj je treba določiti tudi nadzorni organ in prekrškovne določbe, kar 
glede na hierarhijo pravnih aktov lahko uredi le zakon. Glede na to, da priprave novele zakona v času 
opravljanja tekočih poslov ni mogoče realizirati, bo to del primopredajnega poročila, ki bo izročen 
novemu ministru oziroma ministrici, pristojni za zdravje.

Glede poteka aktivnosti priprave zakonodajnih sprememb bo Vlada Varuha sprotno obveščala.



PRILOGA 2: PREDLOG SKLEPA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka:

V Ljubljani, dne.....

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na zaprosilo Varuha človekovih pravic (dopis št. 20.0-
2/2018-35-HA s 5. 6. 2018) v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic.

                                                                                              Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na zaprosilo Varuha človekovih pravic (dopis št. 20.0 - 2 / 2018 -
35 - HA s 5. 6. 2018) v zvezi s problematiko množičnega pojava posteljnih stenic.

Prejemniki:
- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, info@varuh-rs.si;                                                                                                                                                             
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si;     
- Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si;
- Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si.      
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