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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na konferenci »Može li hrvatski turizam 365?«, Zagreb, Hrvaška, dne 4. oktobra 
2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi drugega člena in 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 in 65/14), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednja
sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravka Počivalška na konferenci »Može li hrvatski turizam 365?«, Zagreb, 
Hrvaška, dne 4. oktobra 2017.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
 Dr. Smiljana Knez, veleposlanica RS na Hrvaškem, članica delegacije,
 Dijana Madžarac, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), članica delegacije,
 Aljoša Kous, Kabinet ministra, MGRT. 

.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
 Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 

konferenci »Može li hrvatski turizam 365?«, Zagreb, Hrvaška, dne 4. oktobra 2017. 



Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade RS 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:
Dijana Madžarac, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

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:
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih 
postavk Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvideni so stroški prevoza, cestnin v višini največ 200,00 EUR.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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: NE
Skladno z devetim členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno. NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER



Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na
konferenci »Može li hrvatski turizam 365?«, Zagreb, Hrvaška, dne 4. oktobra 2017

I. Namen udeležbe ministra

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se bo udeležil konference
»Može li hrvatski turizam 365?«, ki bo v Hotelu Sheraton Zagreb, kjer bo imel pozdravni nagovor 
in bo sodeloval na panelu o potencialih in zablodah pri razvoju celoletnega turizma.

II. Program udeležbe ministra

Predviden začetek konference je ob 9. uri, ko bosta minister Počivalšek in hrvaški minister za 
turizem Gari Cappelli uvodoma nagovorila udeležence konference. Sledita predstavitvi s strani 
Hrvaške turistične zveze in predstavnika podjetja Horwath o trendih in potencialih v hrvaškem 
turizmu. Ob predvidoma 9.50 bo panel o potencialih in zablodah pri razvoju celoletnega turizma, 
kjer bosta nastopila oba ministra, Počivalšek in Cappelli.

III. Teme pogovorov

Predvidene teme pogovorov ministra Počivalška s hrvaškim ministrom Cappellijem bodo možnosti 
krepitve medsebojnega sodelovanja na področju turizma, tako na ministrski ravni kot na ravni 
izvajalskih nacionalnih turističnih organizacij ter predpriprave na udeležbo ministra Počivalška na 
Dnevih hrvaškega turizma v Lošinju dne 26. oktobra 2017.

Hrvaška je eden najpomembnejših trgov slovenskega turizma. V letu 2016 je bila po prihodih in 
prenočitvah na 4. mestu med tujimi trgi (za Italijo, Avstrijo in Nemčijo). Slovenijo je 2016 
obiskalo 152.981 hrvaških turistov, kar je 12,1% več kot v letu 2015 (nekoliko več kot rast tujih 
turistov nasploh). Hrvaški turisti so v letu 2016 ustvarili 352.042 nočitev, kar je 10,2% več kot v 
letu 2015 in predstavlja 4,8% vseh nočitev tujih gostov. 

V prvih 7 mesecih leta 2017 je Slovenijo obiskalo 101.933 hrvaških turistov, kar je 12,9% več
kot v enakem obdobju lani. V enakem obdobju so ustvarili 241.196 nočitev, kar pomeni 9,9% 
povečanje.

Sodelovanje med STO in HTZ poteka odlično, v obliki skupnih predstavitev turistične 
ponudbe na oddaljenih trgih pod skupnim sloganom »Experience Croatia, Feel Slovenia«, od 
leta 2010. V teh 6 letih so bile organizirane skupne aktivnosti (sejmi in workshopi) na naslednjih 
trgih: Indija, Japonska, Izrael, Brazilija, Kitajska, Hong Kong, Koreja, Tajvan. Izkušnje skupnih 
promocij so zelo dobre, saj skupaj ustvarjamo bolj atraktivni produkt, dosegamo večjo udeležbo 
in pozornost partnerjev na dogodkih ob nižjih stroških. 

V aprilu 2017 je STO izvedla delavnico (workshop) Slovenije v Zagrebu. V juniju 2017 so bili tam 
organizirani Dnevi slovenskega turizma.

Republika Hrvaška je bila v letu 2016 na 4. mestu med slovenskimi najpomembnejšimi 
zunanjetrgovinskimi partnericami glede na skupno vrednost blagovne menjave, ki je najbolj 
intenzivna ravno v obmejnih občinah.

Skupna vrednost blagovne menjave je v letu 2016 dosegla novo rekordno vrednost in sicer 3,58 
mlrd. EUR, kar predstavlja 10,7 % rast glede na leto 2015. Vrednost slovenskega izvoza na 



Hrvaško je v letu 2016 znašala 2,07 mlrd. EUR in je bila za 11,2 % višja kot leta 2015, vrednost 
uvoza pa je dosegla vrednost 1,51 mlrd. EUR in je bila za 10,2 % večja kot leta 2015. 

Po podatkih Banke Slovenije za leto 2016 je skupna menjava storitev z Republiko Hrvaško 
znašala 1,06  mlrd. EUR, kar predstavlja povečanje za 8,2 % glede na leto 2015. Izvoz storitev je 
znašal 467 mio. EUR, uvoz pa 591,8 mio. EUR. 

Skupna vrednost blagovne menjave v prvih treh mesecih leta 2017 je dosegla vrednost 931,7 
mio. EUR (16,9 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016). Od tega je izvoz 
dosegel vrednost 559,6 mio. EUR, uvoz pa 372 mio. EUR.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 
delegacije,

 Dr. Smiljana Knez, veleposlanica RS na Hrvaškem, članica delegacije,
 Dijana Madžarac, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), članica delegacije,
 Aljoša Kous, Kabinet ministra, MGRT. 

V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška  na dogodku nima 
večjih posledic za državni proračun.

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- Prevoz, cestnine   – največ 200,00 EUR.
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