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

ZADEVA: Sprememba 2. točke sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 51002-11/2019/3 z dne 
7.3.2019 – 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, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega 
odstavka 73. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš)  je Vlada 
Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

SKLEP:

V sklepu Vlade Republike Slovenije št. 51002-11/2019/3 z dne 7. 3. 2019, se točka 2. spremeni 
tako, da se glasi:

»2. Vlada Republike Slovenije pooblašča dr. Anžeta Logarja, ministra za zunanje zadeve Republike 
Slovenije, za podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o 
programu delovnih počitnic.«

Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

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:
- dr. Marko Rakovec, v.d. direktorja, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, MZZ;
- Andrej Šter, vodja Konzularnega sektorja MZZ;
- Anton Pirih, vodja Oddelka za vizume in tujce, Konzularni sektor MZZ.

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:
Sklep Vlade RS se v točki 2 spremeni in dopolni tako, da se kot podpisnika sporazuma določi 
ministra za zunanje zadeve, dr. Anžeta Logarja.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE



naslednjih treh letih
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:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

dr. Anže Logar
MINISTER



OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 7. 3. 2019 pod točko 1.20 sprejela Pobudo za 
sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu 
delovnih počitnic. 

V 2. točki sklepa je bil takratni minister za zunanje zadeve, dr. Miroslav Cerar, pooblaščen za 
podpis omenjenega sporazuma. Ker je marca 2020 funkcijo ministra za zunanje zadeve 
Republike Slovenije prevzel dr. Anže Logar, se predlaga, da sporazum podpiše dr. Anže Logar, 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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