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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Pie Vračko na ministrski konferenci
               z naslovom »Nadaljnji koraki za to, da postane Evropska unija regija z najboljšo 
                prakso v boju proti protimikrobni odpornosti v okviru zdravstvenega pristopa    
                "eno zdravje"«, ki bo potekala 28.2. in 1.3.2019 v Bukarešti (Romunija) –
                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

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Pie 
Vračko na ministrski konferenci z naslovom »Nadaljnji koraki za to, da postane Evropska 
unija regija z najboljšo prakso v boju proti protimikrobni odpornosti v okviru zdravstvenega 
pristopa "eno zdravje"«, ki bo potekala 28.2. in 1.3.2019 v Bukarešti (Romunija). 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:  
 mag. Pia Vračko, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, vodja delegacije;
 dr.Vesna Zupančič, podsekretarka, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za 

zdravje, članica delegacije. 

                                                                                          Stojan Tramte
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

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:

- dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja  za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje, 
Ministrstvo za zdravje, 

- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 



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
 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

PP 7284 –
Mednarodno 
sodelovanje 
na področju 
zdravstva

2.000,00  
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
Stroški udeležbe delegacije Ministrstva za zdravje (letalskih vozovnic, lokalnih prevozov v Sloveniji in 
Romuniji, nočitev, dnevnic in zdravstvenega zavarovanja za potovanje v tujino) bodo kriti s PP 3347 -
Materialni stroški.
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

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)  
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade RS.
(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                Samo FAKIN
                                     MINISTER 



Izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Pie Vračko na ministrski konferenci z naslovom 
»Nadaljnji koraki za to, da postane Evropska unija regija z najboljšo prakso v boju proti 

protimikrobni odpornosti v okviru zdravstvenega pristopa "eno zdravje"«, ki bo potekala  28.2. 
in 1.3.2019 v Bukarešti (Romunija)

V sklopu programa predsedovanja Romunije Svetu Evropske unije, bo 28.2. in 1.3.2019 potekala v 
Bukarešti ministrska konferenca z naslovom »Nadaljnji koraki za to, da postane Evropska unija regija 
z najboljšo prakso v boju proti protimikrobni odpornosti v okviru zdravstvenega pristopa "eno 
zdravje"«, katere se bo udeležila državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje mag. Pia Vračko. 

Konferenco organizira Ministrstvo za zdravje Romunije v sodelovanju z Evropsko komisijo, na 
dogodku pa bodo kot govorci predvidoma nastopili evropski komisar za zdravje in varnost hrane, g. 
Vytenis Andriukaitis, regionalna direktorica Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, ga. 
Zsuzsanna Jakab, direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ga. 
Andrea Ammon, izvršilni direktor Evropske agencije za varnost hrane, g. Bernhard Url, generalni 
sekretar OECD, g. Angel Gurria ter projektna koordinatorica Skupnega ukrepa na področju 
protimikrobne odpornosti in z zdravstveno oskrbo povezanih okužb, ga. Marie-Cecile Ploy. 

Ministrsko srečanje, katerega program temelji na vsebinah iz Evropskega akcijskega načrta »eno 
zdravje« zoper odpornost proti antimikrobikom, se bo osredotočilo na vprašanja glede nadaljnjih 
potrebnih aktivnosti in ukrepov s ciljem izboljšanja preventive pred okužbami in nadzorom nad tem v 
Evropski uniji, s poudarkom na izboljšanju higienskih ukrepov in antimikrobnega nadzora. V okviru 
programa dogodka bo opravljena tudi simulacijska vaja s praktičnimi primeri s področja protimikrobne 
odpornosti ter z zdravstvenim varstvom povezanih okužb, kar naj bi služilo identifikaciji potreb po 
ustreznih odzivih politike na tem področju. Zaključki konference bodo uporabljeni pri oblikovanju 
vsebine sklepov Sveta v času romunskega predsedovanja. 

Odpornost bakterij proti antibiotikom zelo narašča po vsem svetu in je postala resen javnozdravstveni 
problem, saj se posledice okužb z odpornimi mikrobi kažejo v večji smrtnosti bolnikov, povečanem 
številu zapletov zdravljenja, podaljšani hospitalizaciji in povečanih stroških zdravljenja. Zaradi 
naraščanja števila večkratno odpornih bakterij, v kombinaciji s pomanjkanjem novih antibiotikov, se 
zdravniki srečujejo z velikimi težavami pri zdravljenju okužb.

Raziskave kažejo, da je v državah EU mikrobna odpornost neposredni vzrok za najmanj 33.000  
smrtnih primerov letno in  za 1,5 milijarde EUR dodatnih stroškov za zdravstveno varstvo. Če ne bomo 
pravočasno ukrepali, bi lahko večkratna odpornost na antibiotike do leta 2050 postala največji svetovni 
morilec. 

Slovenija se v mednarodnih primerjavah uvršča med uspešnejše države po porabi antibiotikov v 
medicini in v veterini, vendar pa obstajajo velike razlike med regijami in bolnišnicami. Največji težavi, s 
katerima se danes srečujejo bolnišnice, sta kadrovska zasedba in prenapolnjenost oddelkov. 

Svetovna zdravstvena organizacija, Organizacija za zdravje živali in Evropska unija so države pozvale 
k skupnemu ukrepanju v boju proti odpornosti mikrobov po načelu "ENO ZDRAVJE". To načelo 
poudarja povezanost zdravja ljudi, živali in okolja. 

V Sloveniji celovite medresorske vladne strategije obvladovanja odpornosti mikrobov do sedaj ni bilo. 
Pripravljen predlog »Nacionalne strategije »eno zdravje« za obvladovanje  odpornosti mikrobov 
82019-2024)«, združuje področje predpisovanja, porabe in spremljanja protimikrobnih zdravil, 
področje obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom in mikrobiološko dejavnost na področju 
humane medicine, veterinarske medicine in okolja. Namen strategije je zagotoviti skupno in celovito 
medsektorsko in interdisciplinarno delovanje za znižanje odpornosti protimikrobnim zdravilom na 
področju zdravstva, veterine oziroma kmetijstva in okolja ter s tem prispevati k zmanjševanju na 
globalni ravni. Ministrstvo za zdravje je koordiniralo pripravo predloga Nacionalne strategije »eno 
zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov na podlagi strokovnih izhodišč Komisije za smiselno 
rabo protimikrobnih zdravil in Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 



okužb, v katerih so vključeni tudi strokovnjaki s področja veterine in okolja. Predlog strategije je 
trenutno v javni obravnavi, v pripravi pa je tudi triletni akcijski načrt. 



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

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Pie 
Vračko na ministrski konferenci z naslovom Nadaljnji koraki za to, da postane Evropska unija 
regija z najboljšo prakso v boju proti protimikrobni odpornosti na podlagi zdravstvenega 
pristopa "eno zdravje", ki bo potekala 28.2. in 1.3.2019 v Bukarešti (Romunija). 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:  
 mag. Pia Vračko, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, vodja delegacije;
 dr.Vesna Zupančič, podsekretarka, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za 

zdravje, članica delegacije. 

                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve;
- Ministrstvo za finance;
- Ministrstvo za zdravje.
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