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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Informacija o udeležbi ministra za zdravje na srečanju trojke predsedstev Svetu 
EU za področje zdravja, ki bo 11. julija 2019 v Berlinu  Nemčiji –   predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
− Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o udeležbi ministra za zdravje na 
srečanju trojke predsedstev Svetu EU za področje zdravja, ki bo 11. julija 2019 v Berlinu v 
Nemčiji 

2. Vlada Republike Slovenije za srečanje iz prejšnje točke določa delegacijo v sestavi: 
- Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike Slovenije, vodja delegacije,
- Mojca Gobec, generalna direktorica direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za 

zdravje, članica delegacije, 
- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje,  

Ministrstvo za zdravje, članica delegacije.

                           Stojan Tramte

                                                     GENERALNI SEKRETAR

Priloge: 
- sklep,
- obrazložitev.

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,



 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

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, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
dr. Marta Ciraj, sekretarka, 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 DA/NE

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

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev: Stroški za udeležbo delegacije (letalske vozovnice, stroški prevozov, dnevnice, 
razen prenočišča, ki ga plača nemško ministrstvo za zdravje), v ocenjenem znesku 2700 € bodo kriti 
iz proračunske postavke 6444 Predsedovanje Svetu Evropske unije Ministrstva za zdravje. 
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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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 vladno gradivo, za katerega seznanitev javnosti ni predvidena. 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                     Aleš Šabeder
                                           MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 − 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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

3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o udeležbi ministra za zdravje na 
srečanju trojke predsedstev Svetu EU za področje zdravja, ki bo 11. julija 2019 v Berlinu v 
Nemčiji 

4. Vlada Republike Slovenije za srečanje iz prejšnje točke določa delegacijo v sestavi: 
- Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike Slovenije, vodja delegacije,
- Mojca Gobec, generalna direktorica direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za 

zdravje, članica delegacije, 
- Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje,  

Ministrstvo za zdravje, članica delegacije.

                                                                                                    Stojan Tramte

                                                                                             GENERALNI SEKRETAR

                                                                                                    

Priloge: 
- sklep,
- obrazložitev.

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.



OBRAZLOŽITEV
Na povabilo ministra za zdravje Zvezne republike Nemčije, Jensa Spahna, bo dne 11. julija 2019 v 
Berlinu potekalo prvo formalno srečanje ministrov TROJKE za področje zdravja, ki bo predsedovala v 
obdobju od 1. julija 2020 do konca leta 2021. Na zasedanju bosta, poleg gostitelja,  sodelovala tudi 
Marta Temido, ministrica za zdravje Portugalske in Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike 
Slovenije z delegacijami.

Namen srečanja je pogovor o okvirnem osnutku skupnega nabora tem 18 - mesečnega programa tria 
predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije.

Predvidoma bodo ministri najprej predstavili nacionalne prednostne naloge v času predsedovanja 
predsedujočih držav članic Nemčije, Portugalske in Slovenje.

Minister za zdravje bo  predstavil  prednostno temo, ki bo aktualna v času slovenskega 
predsedovanja (II. polletje 2021), in sicer "Pametno vlaganje v zdravje za razvoj".

Slovenija si bo prizadevala za pametno vlaganje v zdravje za razvoj in s tem v zvezi tudi univerzalno
dostopnost do zdravstvenega varstva in naslavljanje neenakosti v zdravju. To so teme, ki v povezavi z 
uresničevanjem ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj in naslavljanjem kroničnih ne-nalezljivih 
bolezni v okviru ZN, pridobivajo na pomenu. Naložbe v zmanjševanje neenakosti v zdravju pomembno 
prispevajo tudi k doseganju ciljev Evropskega stebra socialnih pravic in ciljem opredeljenih v Strategiji 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast - Evropa 2020. Tako v posameznih državah EU kot v okviru 
mednarodnih organizacij in mednarodnih povezav potekajo procesi za oblikovanje ustreznih modelov 
in politik, s katerimi bi  prispevali k doseganju ciljev sprejetih mednarodnih zavez. Slovenija se v teh 
procesih profilira kot država, ki aktivno pristopa k uresničevanju politik za zmanjševanje neenakosti v 
zdravju in razvoju konkretnih rešite za vlaganje v zdravje in razvoj

Minister Šabeder bo v zvezi  prioritetno temo "Pametno vlaganje v zdravje za razvoj" še napovedal, da 
bo Slovenija pripravila predlog sklepov Sveta, s katerimi bomo spodbudili na dokazih utemeljeno 
politično zavezo držav članic in EU, da z ukrepanjem v svoji pristojnosti spodbudijo vlaganja v zdravje 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter bo o tem potekala tudi razprava med ministri. 

Tema se ustrezno navezuje tudi na skupna prizadevanja zdravstvenega resorja v okviru tria 
predsedstva, da okrepi pogajalski potencial EU na področju zdravja in razvoja na globalni ravni in 
glede digitalizacije. 

Stroški za udeležbo delegacije (letalske vozovnice, stroški prevozov, dnevnice, razen prenočišča, ki 
ga plača nemško ministrstvo za zdravje), v ocenjenem znesku 2700 € bodo kriti iz proračunske 
postavke 6444 Predsedovanje Svetu Evropske unije Ministrstva za zdravje.
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