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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Republike Slovenije, Danijela Bešiča

Loredana, v Estoniji, dne 19. 12. 2022 - 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 .....seji dne.... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje RS, Danijela 

Bešiča Loredana, v Republiki Estoniji, dne 19. 12. 2022.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:

- Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, vodja delegacije,

- Tadej Ostrc, državni sekretar, član delegacije, 

- Vlasta Mežek, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije.

3. Delegacijo bosta spremljali:

- Ana Vodičar, direktorica področja za odločanje o pravicah in medicinskih pripomočkih na 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- Sladjana Jelisavčić, direktorica področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

                                                                                       Barbara Kolenko Helbl 

                                                                               GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
– Izhodišča iz 1. točke sklepa

Prejmejo:
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za finance 

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 Službe za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za zdravje.

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 19. 12. 2022 se bo minister za zdravje z delegacijo mudil na delovnem obisku v Republiki 

Estoniji. 

Glavni cilj delovnega obiska je namenjen krepitvi medsebojnega sodelovanja med državama in 

podrobnejši seznanitvi z zakonodajnimi in sistemskimi rešitvami delovanja zdravstvenega 

zavarovanja v praksi.

Delovni obisk v Republiki Estoniji bo opravila delegacija v naslednji sestavi: 

- Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, vodja delegacije,

- Tadej Ostrc, državni sekretar, član delegacije, 

- Vlasta Mežek, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije.

Delegacijo bosta spremljali:

- Ana Vodičar, direktorica področja za odločanje o pravicah in medicinskih pripomočkih na 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

- Sladjana Jelisavčić, direktorica področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

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 srednja podjetja ter

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

2711 Ministrstvo za 

zdravje

2711-17-0002 

Zagotavljanje pogojev 

za delo ministrstva

3347 

Materialni 

stroški

3.000,00 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:

Kratka obrazložitev

Delovnega obiska v Estoniji se bo udeležila petčlanska delegacija. Ocena predvidenih stroškov

letalskega in lokalnega prevoza, dnevnic ter ostalih drugih morebitnih stroškov znaša približno

3.000,00 evrov. Sredstva so zagotovljena na ukrepu/projektu 2711-17-0002 Zagotavljanje pogojev za 

delo ministrstva, proračunski postavki 3347 – Materialni stroški.

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

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, 10/14, 164/20, 

35/21, 51/21 in 114/21) sodelovanje javnosti pri sprejemu predloga sklepa Vlade RS ni potrebno.

(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

                                                                                                   Danijel Bešič Loredan
                                                                                                            MINISTER



PRILOGA 1 (obrazložitev)

Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Republike Slovenije, Danijela Bešiča Loredana, v 

Estoniji, dne 19. 12. 2022.

1. Namen obiska: 

Dne 19. 12. 2022 se bo minister za zdravje z delegacijo mudil na delovnem obisku v Republiki Estoniji. 

Delovni obisk je namenjen nadaljnji krepitvi medsebojnega sodelovanja Slovenije z Estonijo ter

podrobnejši seznanitvi z zakonodajnimi in sistemskimi rešitvami delovanja zdravstvenega zavarovanja 

v praksi.

Na delovnem obisku ministra za zdravje Republike Slovenije, Danijela Bešiča Loredana, v Estoniji, od

31. 8. 2022 do 1. 9. 2022, je delegacija Ministrstva za zdravje obiskala tudi Estonski zavod za 

zdravstveno zavarovanje, kjer je bila gostiteljica članica upravnega odbora, ga. Pille Banhard. 

Delegaciji Ministrstva za zdravje je bila predstavljena glavna vloga zavoda in organizacija 

nacionalnega zdravstvenega zavarovanja. Estonski sistem zdravstvenega varstva temelji na 

solidarnem ali enotnem zdravstvenem zavarovanju. To omogoča zagotavljanje enako kakovostne 

zdravstvene oskrbe vsem zavarovanim osebam. Estonsko zdravstveno zavarovanje je organizirano po 

načelu solidarnosti, enakih pravic in obravnavo vseh zavarovancev skladu z veljavno zakonodajo. Cilji 

estonskega zavoda za prihodnja leta so: - z  novimi modeli izboljšati stabilnost financiranja in dostop 

do zdravstvenega varstva ter skrajšati čakalne dobe; integrirana oskrba - sodelovanje in komuniciranje 

izvajalcev zdravstvenih storitev in socialnih služb; k pacientu usmerjena zdravstvena oskrba; 

preprečevanje bolezni in promocija zdravja - zdravstvena pismenost; ozaveščanje ljudi ter e-Zdravje in 

inovacije.

Glede na dejstvo, da je Ministrstvo za zdravje v fazi priprave nove zakonodaje na področju 

zdravstvenega zavarovanja, bo glavna tema delovnega obiska podrobnejša izmenjava informacij, 

vprašanj med predstavniki Ministrstva za zdravje in stroko s področja zdravstvenega zavarovanja. 

2. Program obiska in teme:

Delegacijo bo pod vodstvom ministra za zdravje, g. Danijela Bešiča Loredana dne 19. 12. 2022 v 

Estoniji gostil Estonski zavod za zdravstveno zavarovanje.

3. Sestava delegacije: 

Delovni obisk v Republiki Estoniji bo opravila delegacija v naslednji sestavi: 

- Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, vodja delegacije,

- Tadej Ostrc, državni sekretar, član delegacije, 

- Vlasta Mežek, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije.

Delegacijo bosta spremljali:

- Ana Vodičar, direktorica področja za odločanje o pravicah in medicinskih pripomočkih na 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

- Sladjana Jelisavčić, direktorica področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 



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, 65/14 in 55/17) je 

Vlada Republike Slovenije na .....seji dne.... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje RS, Danijela 

Bešiča Loredana, v Republiki Estoniji, dne 19. 12. 2022.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:

- Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, vodja delegacije,

- Tadej Ostrc, državni sekretar, član delegacije, 

- Vlasta Mežek, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, članica delegacije, 

3. Delegacijo bosta spremljali:

- Ana Vodičar, direktorica področja za odločanje o pravicah in medicinskih pripomočkih na 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- Sladjana Jelisavčić, direktorica področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

                                                                                        Barbara Kolenko Helbl 

                                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
– Izhodišča iz 1. točke sklepa

Prejmejo:
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za finance
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