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

ZADEVA: – Informacija o delovnem obisku ministra za zdravje Republike Kosovo, Urana Ismailija v 
Republiki Sloveniji, dne 15. in 16. februarja 2017 - 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) in
devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD in 31/15)  je Vlada 
Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o delovnem obisku ministra za 
zdravje Republike Kosova, Urana Ismailija v Republiki Sloveniji, dne 15. in 16. februarja
2017.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije, ki bo opravila razgovore v 
sestavi: 
- Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, vodja delegacije,
- Dr. Ana Medved, državna sekretarka, članica delegacije,
- Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije, 
- Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko,

Direktorat za zdravstveno ekonomiko, član delegacije,
- Dušan Jošar, vodja Sektorja za ekonomiko zdravstvenega varstva, član delegacije,
- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije,
- Dunja Gruntar Golanda sekretarka, Službe za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, članica delegacije.

3. Stroške povezane z delovnim obiskom krije  Ministrstvo za zdravje z ustrezne proračunske 
postavke Ministrstva za zdravje.

                                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA



Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zunanje zadeve,
2. Ministrstvo za zdravje.

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:

- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 
- Natalija Tripković, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.

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
 r a z v o j n e  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:



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

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
Ministrstvo za zdravje bo stroške v višini do 2000 EUR krilo iz proračunske postavke 7284 –
Mednarodno sodelovanje.
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 delovnem obisku ministra za zdravje Republike Kosovo, Urana Ismailija v 
Republiki Sloveniji, dne 15. in 16. februar 2017

Na predlog Ministrstva za zdravje Republike Kosovo se bo dne 15. in 16. februarja 2017 mudila na 
delovnem obisku v Republiki Sloveniji delegacija iz Republike Kosovo, pod vodstvom ministra za 
zdravje Urana Ismailija, s ciljem podrobnejše seznanitve z delovanjem slovenskega zdravstvenega 
sistema ter aktualnimi in načrtovanimi reformami. Minister Uran Ismaili je prevzel ministrstvo za 
zdravje Republike Kosovo septembra 2017 in zaključuje postopek priprave podrobnega načrta 
izvedbe reforme zdravstvenega varstva na Kosovu. Cilji omenjene reforme so prednostna naloga 
aktualne Vlade Republike Kosovo. Glede na to, da se želijo predstavniki Ministrstva za zdravje 
Republike Kosovo seznaniti z izkušnjami pri usklajevanju in izvajanju reform zdravstvenega sektorja v 
državah v regiji, so izrazili željo obiskati Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in  nekatere ključne 
slovenske zdravstvene ustanove.

Intenzivnejšega sodelovanja na ravni ministrstev za zdravje Republike Slovenije in Republike Kosovo 
v preteklih letih sicer ni bilo. V novembru 2013 je Slovenija gostila študijski obisk predstavnikov 
kosovskega zdravstva, katerega je sicer organiziral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ministrstvo za zdravje pa je sodelovalo v programu in predstavitvah. Študijska skupina je obiskala več 
slovenskih zdravstvenih ustanov, v delegaciji pa so bili predstavniki Ministrstva za zdravstvo Republike 
Kosovo, direktor Kliničnega centra in predstavniki nekaterih kosovskih ustanov s področja zdravstva. 
Cilj obiska delegacije s Kosova je bila seznanitev z delovanjem slovenskega zdravstvenega sistema, 
od financiranja do alokacije sredstev med izvajalce, tako procesno kot ciljno.

Posebej so predstavnike Kosova zanimale vloga Ministrstva za zdravje v sistemu ter razmerja med 
ministrstvom in drugimi deležniki (izvajalci, Združenje zdravstvenih zavodov, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, zbornice), vloga ministrstva na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti 
pacientov, promocija zdravja in preventiva ter vključevanja v mednarodne projekte. 

Prav tako so se v letu 2015 mudili na krajšem študijskem obisku v Ministrstvu za zdravje predstavniki 
Ministrstva za zdravje Republike Kosovo z namenom seznanitve s sistemom oz. sodelovanjem 
Ministrstva za zdravje z izvajalci in plačnikom zdravstvenih storitev ter javnimi naročili na področju 
zdravstva.   

V približevanju  Republike Kosovo Evropski uniji v Ministrstvu za zdravje posebno pozornost 
namenjamo:
- področju priznavanja poklicnih kvalifikacij za zdravstvene poklice in v tem okviru usklajevanju 

študijskih programov (za zdravnike, zobozdravnike, magistre farmacije, diplomirane babice, 
diplomirane medicinske sestre) z zahtevami direktiv; 

- usklajenosti nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU ter administrativne usposobljenosti na 
področju varnosti krvi, človeških organov ter tkiv in celic.

Na navedenih področjih bi lahko Slovenija Kosovu ponudi pomoč pri prenosu in implementaciji 
evropskega pravnega reda in krepitvi administrativne usposobljenosti. 
Ministrstvo za zdravje oz. Republika Slovenija je bila v minulih letih kot država donatorica aktivno 
vključena v dejavnosti Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, katere cilji so med drugim tudi 
izboljšanje in usklajevanje zakonodaje v državah Zahodnega Balkana z zahtevami evropskega 
pravnega reda ter krepitev institucionalne usposobljenosti in zmogljivosti na področju javnega zdravja 
v regiji. Republika Kosovo sicer ni članica omenjene mreže, vendar je bila v letu 2014 in kasneje  
povabljena na nekaj sestankov oz. delavnic strokovne narave, ki so potekali v okviru Zdravstvene 
mreže jugovzhodne Evrope v organizaciji TAIEX.  

Natančnejši program obiska bo pripravljen in usklajen v prihodnjih tednih, ko bo znana  dokončna 
sestava delegacije iz Republike Kosovo ter natančneje definirane tudi teme pogovorov.  

Razgovore z delegacijo Ministrstva za zdravje Republike Kosovo bo opravila delegacija Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije v sledeči sestavi:



- Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, vodja delegacije,
- Dr. Ana Medved, državna sekretarka, članica delegacije,
- Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije, 
- Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Direktorat za 

zdravstveno ekonomiko, član delegacije,
- Dušan Jošar, vodja Sektorja za ekonomiko zdravstvenega varstva, član delegacije,
- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije,
- Dunja Gruntar Golanda sekretarka, Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

članica delegacije.

Stroške delovnega obiska (lokalnih prevozov, tolmačenja iz albanskega v slovenski jezik in obratno, 
obrokov v času obiska ter morebitne druge nepredvidene stroške) bo krilo Ministrstvo za zdravje iz 
proračunske postavke 7284 - Mednarodno sodelovanje.



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) in
devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD in 31/15)  je Vlada 
Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o delovnem obisku ministra za zdravje 
Republike Kosova, Urana Ismailija v Republiki Sloveniji, dne 15. in 16. februarja 2017.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije, ki bo opravila razgovore v 
sestavi: 
- Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, vodja delegacije,
- Dr. Ana Medved, državna sekretarka, članica delegacije,
- Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije, 
- Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Direktorat 

za zdravstveno ekonomiko, član delegacije,
- Dušan Jošar, vodja Sektorja za ekonomiko zdravstvenega varstva, član delegacije,
- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije,
- Dunja Gruntar Golanda sekretarka, Službe za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, članica delegacije.

3. Stroške povezane z delovnim obiskom krije  Ministrstvo za zdravje z ustrezne proračunske 
postavke Ministrstva za zdravje.

                                                                                   mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zunanje zadeve,
2. Ministrstvo za zdravje.
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