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

ZADEVA: Poročilo o srečanju dr. Ane Medved, državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje z 
delegacijo Zvezne republike Nemčije – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o srečanju dr. Ane Medved, državne 
sekretarke v Ministrstvu za zdravje z delegacijo Zvezne republike Nemčije. 

mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloga:
– poročilo

Vročiti:
– Ministrstvu za zdravje
– Ministrstvu za zunanje zadeve

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, sekretarka, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva 
za zdravje;
dr. Maja Keržan, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva za zdravje.
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:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

Gradivo ne vpliva na pristojnosti, delovanje ali financiranje občin, zato usklajevanje z občinami ni 
potrebno. 
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti pri pripravi gradiva ni potrebno.
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



Poročilo o srečanju dr. Ane Medved, državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje z
delegacijo Zvezne republike Nemčije

Pobuda za bilateralno srečanje je bila podana s strani nemškega veleposlaništva. Namen 
bilateralnega srečanja je bila predstavitev kandidature Nemčije oziroma mesta Bonn za sedež 
Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju: EMA). 

V skladu s tem je bilo načrtovano srečanje državne sekretarke dr. Ane Medved z nemškim državnim 
sekretarjem v zveznem ministrstvu za zdravje, gospodom Lutzem Stroppejem. Žal pa do srečanja z 
nemškim državnim sekretarjem ni prišlo zaradi logističnega zapleta. 

Nemška delegacija se je uvodoma zahvalila za organizacijo srečanja v tako kratkem časovnem 
obdobju. Opravičili so izostanek udeležbe nemškega državnega sekretarja v zveznem ministrstvu za 
zdravje, gospoda Lutza Stroppeja. 

Na srečanje je nemška delegacija prinesla uradno brošuro "EMA in Bonn". Menili so, da mora biti ne 
glede na izstop Združenega kraljestva Velike Britanije iz Evropske unije (v nadaljevanju: EU), 
zagotovljena kontinuiteta delovanja na področju zdravil, farmacije in medicinskih pripomočkov. Ravno 
zaradi tega se mora še bolj okrepiti sodelovanje med ostalimi državami članicami EU. Nadalje so člani 
nemške delegacije predstavili kandidaturo mesta Bonn za sedež EMA. Povedali so, da je Bonn eno 
izmed najhitreje se razvijajočih evropskih mest, kjer je visok standard kakovosti življenja, zdravstvenih 
storitev. V Bonnu je veliko visoko tehnoloških podjetij, poskrbljeno je za šolanje otrok zaposlenih 
(odlične mednarodne šole ter univerzitetne - visokošolske institucije). V Bonnu deluje tudi zvezni 
Inštitut za podeljevanje dovoljenj za promet na področju zdravil in medicinskih pripomočkov. Prvotno je 
bil inštitut v Berlinu, nato pa se je preselil v Bonn, zato imajo s selitvami agencij že izkušnje. Zvezni 
inštitut za zdravila v Bonnu se lahko pohvali z dobro organizirano mrežo sodelovanja po vsej EU, 
sodelujejo pa tudi z Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke. Tudi v prihodnje si želijo 
dobro sodelovanje z nami ter podporo Slovenije pri kandidaturi Zvezne republike Nemčije za EMA. 

Predstavniki Ministrstva za zdravje Republike Slovenije smo v pogovorih zastopali stališče Vlade 
Republike Slovenije, ki  se sicer ni odločila za kandidaturo za sedež EMA ter EBA (Evropske bančne 
agencije), da bo Slovenija odločitev o podpori posameznim kandidaturam sprejela po podrobnejši 
preučitvi analize kandidatur, ki jo bo pripravila Evropska komisija ter opravljeni politični razpravi na 
Svetu za splošne zadeve (PEU; 50. člen). Odločitev Slovenije bo znana predvidoma v oktobru 2017. 

Obe strani sta v pogovorih izrazili tudi zadovoljstvo, da bosta (skupaj še s Portugalsko) ponovno 
sodelovali trojki predsedstva Svetu EU. V pogovorih je nemška stran predlagala še sodelovanje med 
državama na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, med katerimi je tudi izmenjava izkušenj 
glede implementacije dveh novih uredb o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Prav tako so pogovori 
potekali o izmenjavi izkušenj s področja o vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA). 

Na srečanju so bili prisotni
- Dr. Bernard Hauer, namestnik veleposlanika; Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v 

Ljubljani;
- Ga. Katja Bolender, referentka v Sektorju za zdravila in pravico do nakupa zdravil, zdravila za 

živali;
- G. Prof. dr. med. Karl Broich, predsednik zveznega Inštituta za zdravila in medicinske izdelke; 
- Dr. Ana Medved, državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje;
- Ga. Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje;
- Dr. Maja Keržan, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.
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