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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 prispevku za Svet Evrope za podporo dela odborov za Kozmetiko CD-P-
COS (Committee for Cosmetics and Consumer Health (Partial Agreement)) in odbora za materiale, 
ki prihajajo v stik z živili CD-P-MCA (Committee for Food Contact Material and Articles (Partial 
Agreement)) – 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 na 
podlagi osme alineje 7. člena  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter Konvencije o 
izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ-MP, št. 2-4/1991) 
je Vlada Republike Slovenije  na ……. seji dne ……………. sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o prostovoljnem prispevku za Svet 
Evrope za podporo dela Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z
živili, ki sta v posebnem interesu Republike Slovenije.

2. Prostovoljni prispevek iz prejšnje točke v višini 3.000,00 EUR za leto 2018 in 3.000,00 EUR 
za leto 2019 se nakaže s proračunske postavke Ministrstva za zdravje 6065 – Članarine in 
prispevki v mednarodnih organizacijah.  

                                                                                                    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
Finančni prispevek bo namenjen Svetu Evrope zaradi pomanjkanja sredstev za delo strokovnih 
odborov za Kozmetiko CD-P-COS in odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili. Svet Evrope je 
pozval vse države članice za finančni prispevek, kot znak zaveze. Stroške bo krilo Ministrstvo za 
zdravje, sredstva so zagotovljena na ukrepu 2711-17-0015 – Plačevanje članarin, proračunski 
postavki 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gre za vladno gradivo, za katerega seznanitev javnosti ni predvidena. 

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

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                     Samo Fakin
                                           MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Priloga 1: PREDLOG SKLEPA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

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 na 
podlagi osme alineje 7. člena  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter Konvencije o 
izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ-MP, št. 2-4/1991) 
je Vlada Republike Slovenije  na ……. seji dne ……………. sprejela naslednji

SKLEP

3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o prostovoljnem prispevku za Svet 
Evrope za podporo dela Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z 
živili, ki sta v posebnem interesu Republike Slovenije.

4. Prostovoljni prispevek iz prejšnje točke v višini 3.000,00 EUR za leto 2018 in 3.000,00 EUR za
leto 2019 se nakaže s proračunske postavke Ministrstva za zdravje 6065 – Članarine in 
prispevki v mednarodnih organizacijah.  

                                                                                                    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

Generalni sekretar Sveta Evrope je Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Svetu Evrope v 
Strasbourgu, zaradi nezadostnega financiranja s strani držav v obliki članarin, pozval k finančnemu
prispevku, četudi simboličnem, kot izraz zaveze prizadevanjem Sveta Evrope za izboljšanje zdravja in 
varnosti potrošnikov. Ministrstvo za zdravje tako predlaga, da za delo odborov, za katere je posebej 
zainteresirano, prispeva po 3.000,00 EUR za leti 2018 in  2019.

Podpora bo namenjena delu Odbora za kozmetiko CD-P-COS (Committee for Cosmetics and 
Consumer Health (Partial Agreement)) in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili CD-P-MCA 
(Committee for Food Contact Material and Articles (Partial Agreement)).

Glede na odlično sodelovanje s Svetom Evrope na vseh področjih dela Sveta Evrope, vezanih na 
področje dela Ministrstva za zdravje, predlagamo, da se prispevek nameni za nadaljnje delovanje 
odbora za kozmetiko CD-P-COS in odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili CD-P-MCA, v katerih 
je Republika Slovenija že več let članica. 

Odbor za kozmetiko se ukvarja z vprašanji skladnosti kozmetike na področjih, ki jih EU s svojimi 
predpisi (še) ne regulira. Tako se ta odbor ukvarja z vprašanji varnosti otroške kozmetike, črnil za 
tetoviranje, eteričnih olj, izdelkov za zaščito pred sončenjem, redno se na trgu preverjajo vnaprej 
dogovorjene kategorije kozmetičnih izdelkov, da bi se zmanjšalo tveganje za zdravje prebivalcev. 
Odbor za kozmetiko povezuje v mrežo laboratorije za uradni nadzor kozmetike, v okviru katere se 
razvijajo nove analizne metode,  organizirajo se medlaboratorijski primerjalni preskusi, izvajajo se 
skupne študije nadzora trga, izmenjujejo se podatki o analiznih metodah, rezultatih preskušanja, s 
končnim namenom izboljšanja nadzora kozmetičnih izdelkov na trgu. Delovanje mreže učinkovito 
nadomešča delo skupine za analizne metode za kozmetiko v okviru EK, ki ni več aktivna. 

Odbor za materiale, ki prihajajo v stik z živili se ukvarja z vprašanji zdravstvene neoporečnosti posode, 
embalaže  in drugih predmetov, ki prihajajo v stik z živili in zdravili, so pa izdelani iz materialov, ki jih 
EU s svojo zakonodajo specifično še ne ureja. Gre za kovinske materiale, papir vključno z recikliranim 
papirjem, tiskarska črnila, pluto, gumo, silikone in druge materiale v stiku z živili in zdravili. Razvite so 
bile številne metode za preskušanje migracije različnih nevarnih snovi iz teh materialov v živila in 
simulante za živila. Določene so bile najvišje koncentracije snovi pri katerih sproščanje ne pomeni 
tveganja za zdravje. Izdelani so seznami snovi, ki so ocenjene kot varne za uporabo pri določenih 
materialih in so določeni pogoji za njihovo uporabo, da bi se potrošnika zavarovalo pred tveganji. 
Slovenija je predlagala, da se Odbor za materiale, ki prihajajo v stik z živili začne ukvarjati tudi z 
emajli, ki prihajajo v stik z živili, ker  doslej še niso bili obravnavani. Predlog je bil sprejet in čaka na 
dogovor z EU, ki je v zadnjem času izrazila interes, da se loti obravnave te teme. V tem primeru je 
Svet Evrope ne bi obravnaval. 
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