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

ZADEVA: Informacija o udeležbi ministrice za zdravje ge. Milojke Kolar Celarc na srečanju 
ministrov za zdravje držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope in partnerskih 
držav ter partnerskih organizacij Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, na temo 
"Zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za starajoče prebivalstvo", Tel Aviv (Izrael),
9. in 10. julija 2018 – 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 in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi ministrice za zdravje ge. Milojke 
Kolar Celarc na srečanju ministrov za zdravje držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope 
in partnerskih držav ter partnerskih organizacij Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, na temo 
"Zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za starajoče prebivalstvo", Tel Aviv (Izrael), 9. in 
10. julija 2018.

                                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zunanje zadeve;
2. Ministrstvo za finance;
3. Ministrstvo za zdravje. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebi, odgovorni za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tatjana Buzeti, generalna direktorica, Direktorat za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za 
zdravje;

- Metka Logar, vodja, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 
za zdravje.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



/
4. Predstavnici vlade, ki bosta sodelovali pri delu državnega zbora:

- Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje;
- Dr. Ana Medved, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje.

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 dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

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



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
zdravje Materialni stroški 3347 3.500 EUR

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
/

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE



Gre za mnenje Vlade o predlogu zakona, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev in ne za 
predlog predpisa Vlade, zato sodelovanje javnosti ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                Milojka Kolar Celarc
                                       MINISTRICA 



Informacija o udeležbi ministrice za zdravje ge. Milojke Kolar Celarc na srečanju ministrov za 
zdravje držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope in partnerskih držav ter 
partnerskih organizacij Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, na temo "Zagotavljanja 
primarnega zdravstvenega varstva za starajoče prebivalstvo", Tel Aviv (Izrael), 9. in 10. julija 
2018

Na vabilo, katerega sopodpisnici sta regionalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije-
Regionalnega urada za Evropo, dr. Zsuzsanna Jakab in vodja Sekretariata Zdravstvene mreže 
jugovzhodne Evrope, dr. Mira Jovanovski Dašić, se bo ministrica za zdravje Republike Slovenije, ga. 
Milojka Kolar Celarc, skupaj z generalno direktorico Direktorata za dolgotrajno oskrbo v okviru 
Ministrstva za zdravje, go. Tatjano Buzeti, udeležila srečanja ministrov za zdravje držav članic 
Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope in partnerskih držav, na temo "Zagotavljanja primarnega 
zdravstvenega varstva za starajoče prebivalstvo", ki bo potekalo v Tel Avivu (Izrael), dne 9. in 10. julija 
2018.

Dogodek bo namenjen predvsem obravnavi naslovne teme dogodka, zagotavljanju primarnega 
zdravstvenega varstva za starajoče se prebivalstvo, ki je tudi sicer eno od področij, katero je zaradi 
demografskih trendov v številnih evropskih državah, deležno čedalje večje pozornosti. 

Ministri za zdravje držav jugovzhodne Evrope in partnerskih držav oz. vodje sodelujočih delegacij 
bodo razpravljali tudi o izpeljanih aktivnostih v državah članicah Zdravstvene mreže jugovzhodne 
Evrope v obdobju po srečanju ministrov za zdravje držav jugovzhodne Evrope v Podgorici, februarja 
letos, na temo imunizacije, na katerem je bila  podpisana izjava o nameri zavezati se k imunizaciji, kot 
prednostni nalogi v jugovzhodni Evropi, in h kateri je naknadno pristopila tudi Republika Slovenija.  

Ministri za zdravje se bodo med drugim seznanili z zaključki konference z naslovom "Health systems 
for prosperity and solidarity: Leaving no one behind", ki bo sicer potekala junija 2018 v Talinu in 
spregovorili o pripravljenosti držav na morebitne izredne dogodke v regiji jugovzhodne Evrope ter s 
tem povezano implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika.

Na dogodku, katerega se ministrica za zdravje Republike Slovenije udeležuje kot predstavnica 
partnerske države Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, je predvideno aktivno sodelovanje 
ministrice v panelnih razpravah ministrov, v katerih bo predstavila slovenske izkušnje in izzive na 
predmetnih vsebinskih področjih in udeležba ministrice na delovni večerji ministrov, katero gosti 
regionalna direktorica Evropskega regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije.

Zdravstvena mreža jugovzhodne Evrope je bila ustanovljena leta 2001 z namenom krepiti sodelovanje 
med državami v regiji in s ciljem izboljšanja zdravstvenih sistemov v jugovzhodni Evropi ter njihovega 
delovanja v smislu prevzemanja standardov Evropske unije. Združuje 8 držav iz regije jugovzhodne 
Evrope (Albanijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo, Moldavijo, Romunijo in 
Srbijo), od leta 2011 dalje pa tudi Državo Izrael. Hrvaška, ki je bila v omenjeno mrežo vključena od 
samega nastanka dalje, je iz Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope izstopila v jeseni 2015 in odtlej 
nastopa v funkciji partnerske države mreže. Delovanje Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope so v 
preteklosti podpirale ali ga še podpirajo partnerske države in države donatorice (Belgija, Francija, 
Grčija, Italija, Norveška, Slovenija, Švica,...) ter partnerske organizacije in ustanove kot so Svetovna 
zdravstvena organizacija-Regionalni urad za Evropo, Svet Evrope, Razvojna banka Sveta Evrope, 
IOM, RCC, na nekaterih srečanjih mreže je bila občasno prisotna tudi Evropska komisija. Trenutno 
ostaja kot partnerska organizacija Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope aktivna predvsem 
Svetovna zdravstvena organizacija-Regionalni urad za Evropo.

Republika Slovenija se je Zdravstveni mreži jugovzhodne Evrope pridružila leta 2002 in sicer v vlogi 
partnerske države in države donatorice in je omenjeni mreži vseskozi nudila politično podporo ter 
projekte, programe in nekatere od ostalih dejavnosti v okviru Zdravstvene mreže, podpirala tudi v 
obliki tehnične oz. finančne pomoči. 



Predlog sklepa Vlade RS

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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi ministrice za zdravje ge. Milojke 
Kolar Celarc na srečanju ministrov za zdravje držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope in 
partnerskih držav ter partnerskih organizacij Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, na temo 
"Zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za starajoče prebivalstvo", Tel Aviv (Izrael), 9. in 10. 
julija 2018.

                                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zunanje zadeve;
2. Ministrstvo za finance;
3. Ministrstvo za zdravje. 
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