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EVA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sprememba sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51002-76/2017/3 z dne
23. novembra 2017 (Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske) – 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) ter 70. 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. 51002-76/2017/3 z dne 23. novembra 2017 se 2.
točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Vlada Republike Slovenije za pogajanja o sklenitvi Sporazuma o zračnih
prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske imenuje delegacijo v
naslednji sestavi:



Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, vodja delegacije,
Sabina Dolinšek Popadić, po pooblastilu vodja Sektorja za letalstvo,
Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za infrastrukturo
Republike Slovenije, namestnica vodje delegacije.«.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

PREJMEJO:
 Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije
 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
Gradivo (sprememba delegacije za pogajanja) ne bo obravnavano v Državnem zboru.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
 Sabina Dolinšek Popadić, po pooblastilu vodja Sektorja za letalstvo, Direktorat za
letalski in pomorski promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Gradivo (sprememba delegacije za pogajanja) ne bo obravnavano v Državnem zboru.
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 51002-76/2017/3 z dne 23. novembra 2017
imenovala delegacijo za pogajanja za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske. Zaradi organizacijskih sprememb na
Ministrstvu za infrastrukturoRepublike Slovenije in ker je delegacija, skladno z Zakonom
o zunanjih zadevah, imenovana poimensko, je potrebno sklep Vlade Republike
Slovenije v delu, ki se nanaša na imenovanje delegacije za pogajanja, spremeniti.
6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v
tekočem in naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim
redom Evropske unije
c) administrativne posledice
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e) socialno področje
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
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sprememba sklepa Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na poimensko imenovanje delegacije za
pogajanja, nima finančnih posledic. Osnovno gradivo (pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih
prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske) je bilo že bilo obravnavano na Vladi
Republike Slovenije in v Državnem zboru Republike Slovenije.
Stran 3 od 5

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije si prizadeva, da vsa dvostranska pogajanja izvede v
okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki enkrat letno organizira dogodek ICAN,
namenjen dvostranskim pogajanjem za sklenitev dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih in
drugim aktom nepogodbene narave za izvajanje sporazumov. Tako lahko države v okviru enega
dogodka opravijo več dvostranskih pogajanj, s čimer se znižajo stroških službenih poti delegacij.
Časovnica osebnih pogajanj bo odvisna od nadaljevanja epidemije COVID-19. Vodenje pogajanj se
lahko izvaja tudi preko elektronske pošte.
8. . Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Gradivo se nanaša na poimensko imenovanje delegacije za pogajanja in ne predstavlja predpisa,
glede katerega bi bilo potrebno mnenje javnosti.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
Aleš Mihelič
Državni sekretar
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NE
NE

OBRAZLOŽITEV:
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 51002-76/2017/3 z dne 23. novembra 2017 imenovala delegacijo
za pogajanja za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske.
Zaradi organizacijskih sprememb na Ministrstvu za infrastrukturoRepublike Slovenije in ker je delegacija,
skladno z Zakonom o zunanjih zadevah, imenovana poimensko, je potrebno sklep Vlade Republike
Slovenije v delu, ki se nanaša na imenovanje delegacije za pogajanja, spremeniti.
Spremenjen predlog delegacije za pogajanja o sklenitvi Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Japonske je naslednji:



Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za
infrastrukturo Republike Slovenije, vodja delegacije,
Sabina Dolinšek Popadić, po pooblastilu vodja Sektorja za letalstvo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, namestnica vodje delegacije.
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