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Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z varovanjem 

prostorov Ministrstva  za zdravje

Zveza: Vaš dopis, 020-07/22-909/2 z dne 14. 12. 2022

Ministrstvo za zdravje je prejelo vašo pisno poslansko vprašanje, v nadaljevanju vam v zvezi z
varovanjem prostorov Ministrstva za zdravje podajamo naša pojasnila. 

1. Varovanje prostorov Ministrstva za zdravje na Štefanovi ulici 5, Ljubljana, na podlagi 
pogodbe št. C3130-21-338810 za »izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter 
fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo« izvaja izvajalec 
VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o.. Pogodba je bila sklenjena med 
naročnikom, Ministrstvom za javno upravo, in izvajalcem VAROVANJE GALEKOM, 
družba za varovanje d.o.o., dne 22. 11. 2021.
Varovanje izvajalec izvaja v skladu z Načrtom varovanja upravnega območja oziroma 
objekta Ministrstva za zdravje.

2. V obdobju od 2. junija 2022 dalje v zvezi z varovanjem prostorov Ministrstva za zdravje 
na Štefanovi ulici 4 v Ljubljani niso potekale aktivnosti. 

3. V obdobju od 2. junija 2022 dalje so v zvezi z varovanjem prostorov Ministrstva za zdravje 
na Štefanovi ulici 4 v Ljubljani ni bila podpisana nobena nova pogodba.

4. V obdobju od 2. junija 2022 dalje so v zvezi z varovanjem prostorov Ministrstva za zdravje 
na Štefanovi ulici 4 v Ljubljani ni bil sklican noben formalni sestanek. 

5. V obdobju od 2. junija 2022 dalje so v zvezi z varovanjem prostorov Ministrstva za zdravje 
na Štefanovi ulici 4 v Ljubljani ni bil opravljen noben neformalni sestanek. 

Izvedeni sta bila dve zasebni srečanji ministra za zdravje, Danijela Bešič Loredana, z 
Milošem Njegoslavom Milovićem in sicer 27. 7. 2022 in 9. 8. 2022. Šlo je za podajo 
osebnega mnenja Miloša Njegoslava Milovića glede ustreznosti razporeditve prostorov, 
v katerih na Štefanovi ulici 5, v Ljubljani, opravlja svoje delovne naloge minister za 
zdravje. Srečanji z ministrom sta bili zasebne narave, o prerazporeditvi prostorov je nato 
odločal minister v sodelovanju s pristojnimi službami Ministrstva za zdravje in v skladu s 
prostorskimi možnostmi ter ob upoštevanju posebnosti prostorov.
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S spoštovanjem,      

    Danijel Bešič Loredan

               minister 
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