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

ZADEVA: Novo gradivo št. 1 - Izhodišča za srečanje ministra za zdravje Sama Fakina z 
evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisom Andriukaitisem ob robu 11. 
konference o javnem zdravju, dne 29. 11. 2018, v Ljubljani, Slovenija – 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 srečanje ministra za zdravje Sama Fakina 
z evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisom Andriukaitisem ob robu 11. 
konference o javnem zdravju, dne 29. 11. 2018, v Ljubljani, Slovenija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
 Samo Fakin, minister za zdravje, vodja delegacije;
 Katja Lisec, vodja kabineta, članica delegacije;
 Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, članica delegacije; 
 Mirko Stopar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, član delegacije;
 Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije. 

                                                                                    Stojan Tramte
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR
Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zunanje zadeve;
2. Ministrstvo za finance;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
4. 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, 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:
Med 28. novembrom in 1. decembrom 2018 bo v Sloveniji potekala 11. evropska konferenca o 

javnem zdravju. Ob robu te konference bo potekalo tudi  bilateralno srečanje ministra za zdravje z 
evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano. Dne 14.11.2018 smo s strani Komisije prejeli nove 
teme njunega pogovora, zato smo v novem gradivu št. 1 slednje tudi navedli.

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

500,00 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
/

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 srečanje ministra za zdravje Sama Fakina z evropskim komisarjem za zdravje in 
varno hrano Vytenisom Andriukaitisem ob robu 11. konference o javnem zdravju, dne 29. 11. 
2018, v Ljubljani, Slovenija

Med 28. novembrom in 1. decembrom 2018 bo v Sloveniji potekala 11. evropska konferenca o javnem 
zdravju. Ker se sektor javnega zdravja nenehno sooča z novimi izzivi za izboljšanje zdravja in 
kakovosti življenja evropske populacije, bo tema konference osredotočena na sedanje spremembe v 
družbi ter na iskanje novih poti za izboljšanje javnega zdravja prebivalcev v Evropi. 

Na konferenci v Ljubljani bodo predstavljeni rezultati novejših raziskav, dobre prakse v javnem 
zdravstvu, posebna pozornost pa bo posvečena mreženju in vzpostavitvi partnerstev v različnih 
sektorjih z namenom izboljšanja zdravja prebivalstva. Gre za pomemben dogodek v mednarodnem 
prostoru, na katerem bodo sodelovali minister za zdravje Samo Fakin, evropski komisar za zdravje in 
varno hrano Vytenis Andriukaitis, evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter drugi pomembni 
gostje. Minister za zdravje in evropski komisar za zdravje in varno hrano bosta imela na konferenci   
uvodna nagovora. Sodelovala bosta tudi na okrogli mizi na temo glede oblikovanja javnih politik –
pristopi, ki so potrebni za medsektorske aktivnosti za zdravje in trajnostni razvoj. 

Ob robu konference bo potekalo tudi  bilateralno srečanje ministra za zdravje z evropskim komisarjem 
za zdravje in varno hrano. Ob tej priložnosti bo minister za zdravje lahko komisarju predstavil prioritete 
na zdravstvenem področju, prav tako se bosta sogovornika predvidoma pogovorila o aktualnih  temah 
na področju zdravja na ravni EU, in sicer o  cepljenju  ter vrednotenju zdravstvenih tehnologij.

Komisija je 4. maja 2018 predstavila svoje sporočilo o okrepljenem sodelovanju proti boleznim, ki jih je 
mogoče preprečiti s cepivi. Ob tem je pripravila tudi Predlog za Priporočilo Sveta o okrepljenem 
sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, ki bo predvidoma sprejeto 
na zasedanju Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov
(EPSCO).  Številne predlagane ukrepe v Sloveniji že izvajamo. Aktivnosti na tem področju smo 
okrepili z "Načrtom ukrepov za zvečanje precepljenosti" iz septembra 2017. 

Področje ocenjevanja zdravstvenih tehnologij pa je v času aktualno zaradi predloga nove uredbe o 
vrednotenju zdravstvenih tehnologij, ki ga je Evropska komisija objavila aprila 2018 letos in o katerem 
je avstrijsko predsedstvo Svetu EU pričelo razpravo na pristojni delovni skupini Sveta. Predlog uredbe 
določa okvir podpore in postopke za sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvenih tehnologij na ravni EU 
in skupna pravila za klinično oceno zdravstvenih tehnologij. Slovenija sodeluje tudi  v aktivnostih
Evropske mreže za vrednotenje zdravstvene tehnologije, ki je vzpostavljena na podlagi Direktive 
2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.



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 srečanje ministra za zdravje Sama Fakina 
z evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisom Andriukaitisem ob robu 11. 
konference o javnem zdravju, dne 29. 11. 2018, v Ljubljani, Slovenija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:  
 Samo Fakin, minister za zdravje, vodja delegacije;
 Katja Lisec, vodja kabineta, članica delegacije;
 Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, članica delegacije; 
 Mirko Stopar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, član delegacije;
 Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije. 

                                                                                     Stojan Tramte
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve;
- Ministrstvo za finance;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Ministrstvo za zdravje.
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