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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovnem vrhu o 
cepljenju, ki bo 12. septembra 2019 v Bruslju – 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, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izhodišči za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na Svetovnem vrhu o cepljenju, ki bo 12. septembra 2019 v Bruslju.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Ministrstva za zdravje, ki se bo dogodka 
udeležila v naslednji sestavi:  
- Simona Repar Bornšek, državna sekretarka, 
- Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.

                                         Stojan TRAMTE
                                            GENERALNI SEKRETAR

                                                                                 
Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za zdravje,
2. Ministrstvo za zunanje zadeve,
3. Ministrstvo za finance,
4. 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:

- Mojca Gobec, generalna direktorica, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje;
- Metka Logar, vodja Službe 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:
Dne 12. septembra 2019 bo v Bruslju potekal Svetovni vrh o cepljenju, ki ga organizira Evropska 
komisija v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo.

Splošni cilj vrha je zagotoviti visoko stopnjo prepoznavnosti in politične  podpore cepljenju ter sprejeti 
izjavo, ki bo podprla in spodbujala korist cepljenja kot najuspešnejšega javnozdravstvenega ukrepa, 
ki vsako leto reši milijone življenj. Namen srečanja je poudariti  vodilno vlogo EU pri celoviti 
zavezanosti cepljenju, okrepiti politično zavezanost k odpravi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s 
cepljenjem, pri čemer bodo vključeni  politični voditelji  in voditelji iz znanstvenega in medicinskega, 
področja, predstavniki industrije človekoljubnih organizacij in civilne družbe. 

Slovenska delegacija bo podprla prizadevanja in sprejete zaključke na Svetovnem vrhu o cepljenju 
ter s tem izkazala podporo okrepljenim aktivnostim za spodbujanje cepljenja kot najučinkovitejšega 
javnozdravstvenega ukrepa za preprečevanje bolezni na EU in globalni ravni.  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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:
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:
Kratka obrazložitev

V zvezi z vladnim gradivom so predvideni stroški za letalske vozovnice, hotelske nočitve in drugih 
potnih stroškov, pri čemer so sredstva za pokritje navedenih stroškov zagotovljena na PP - 3347 
Materialni stroški in ukrepu 2711-17-0002, v skupnem znesku, ki je ocenjen na 3.000,00 evrov.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/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: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Aleš Šabeder
                                           M I N I S T E R 



Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovnem vrhu o cepljenju, ki 
bo 12. septembra 2019 v Bruslju

Dne 12. septembra 2019 bo v Bruslju potekal Svetovni vrh o cepljenju, ki ga bo organizirala 
Evropska komisija (v nadaljevanju:  Komisija) v sodelovanju s Svetovno zdravstveno 
organizacijo (v nadaljevanju: SZO). Dogodek poteka pod skupnim pokroviteljstvom predsednika 
Evropske komisije Jeana Clauda Junckerja, ki bo konferenco odprl,  in generalnega direktorja 
Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. 

Srečanja se bo udeležilo 400 udeležencev iz celega sveta. Med njimi bodo visoki politični 
odločevalci, zdravstveni ministri, predstavniki mednarodnih organizacij , nevladnih  organizacij, 
predstavniki nacionalnih akademij znanosti, raziskovalci in zdravstveni delavci, proizvajalci 
cepiv, znane osebnosti in predstavniki družbenih omrežij, ki lahko aktivno podpirajo cepljenje. 
Srečanja se bo udeležila prim. Simona Repar Bornšek, državna sekretarka na Ministrstvu za 
zdravje z delegacijo.

Splošni cilj vrha je zagotoviti visoko stopnjo prepoznavnosti in politične  podpore cepljenju ter 
sprejeti izjavo, ki bo podprla in spodbujala korist cepljenja kot najuspešnejšega 
javnozdravstvenega ukrepa, ki vsako leto reši milijone življenj. Namen srečanja je poudariti  
vodilno vlogo EU pri celoviti zavezanosti cepljenju, okrepiti politično zavezanost k odpravi 
bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, pri čemer bodo vključeni  politični voditelji  in 
voditelji iz znanstvenega in medicinskega, področja, predstavniki industrije človekoljubnih 
organizacij in civilne družbe. 

Na treh okroglih mizah bodo obravnavane naslednje teme: 

1. Cepiva, ki jim zaupamo -  ukrepi  za povečanje zaupanja v cepljenje in cepiva :  omizju 
bo predsedoval Vytenis Andriukaitis, evropski komisar za zdravje in varno hrano;

2. Čar znanosti - raziskave, razvoj in inovacije na področju cepiv : omizje bo vodil g. 
Carlos Moedas, evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije 

3. Cepiva, ki ščitijo vse in povsod - pospeševanje globalnega odziva za zagotavljanje 
zdravja, varnosti in blaginje s cepljenjem  -  predsedujoči omizju bo Dr Peter Salama, 
izvršni direktor, SZO.

Slovenska delegacija bo podprla prizadevanja in sprejete zaključke na Svetovnem vrhu o 
cepljenju ter s tem izkazala podporo okrepljenim aktivnostim za spodbujanje cepljenja kot 
najučinkovitejšega javnozdravstvenega ukrepa za preprečevanje bolezni na EU in globalni 
ravni.  

V zvezi z vladnim gradivom so predvideni stroški za letalske vozovnice, hotelske nočitve in 
drugih potnih stroškov, pri čemer so sredstva za pokritje navedenih stroškov zagotovljena na 
PP - 3347 Materialni stroški, v skupnem znesku, ki je ocenjen na 3.000,00 evrov.



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, 
65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izhodišči za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na Globalnem vrhu o cepljenju, ki bo 12. septembra 2019 v Bruslju.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Ministrstva za zdravje, ki se bo 
dogodka udeležila v naslednji sestavi:  
- Simona Repar Bornšek, državna sekretarka, 
- Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.

                                         Stojan TRAMTE
                                            GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:

1.Ministrstvo za zdravje,
2.Ministrstvo za finance,
3.Ministrstvo za zunanje zadeve,
4.Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
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