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ZADEVA: Informacija o delovnem sestanku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška z ministrom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške dr. 
Tomislavom Ćorićem, v Zagrebu, dne 10. julija 2018  – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. 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 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila Informacijo o delovnem sestanku ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z ministrom za zaščito okolja in 
energetiko Republike Hrvaške dr. Tomislavom Ćorićem, Zagreb, dne 10. julija 2018  

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Smiljana Knez, veleposlanica RS v Zagrebu, članica,
- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- dr. Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Direktorat

za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Aljaž Žumer, kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član. 

                                                                                                     Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Informacija o delovnem sestanku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z 
ministrom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške dr. Tomislavom Ćorićem, v Zagrebu, 
dne 10. julija 2018  



Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- 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:
Katarina Bovha, 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 proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.
Predvideni so stroški prevoza, cestnin in reprezentance v višini največ 1.000,00 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 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 in 10/14) sodelovanje javnosti 
pri sprejemu predloga sklepa 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



Informacija o delovnem sestanku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška z ministrom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške dr. Tomislavom 
Ćorićem, v Zagrebu, dne 10. julija 2018  

I. Namen delovnega obiska

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se bo dne 10. julija 2018 v 
Zagrebu sestal z ministrom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške dr. Tomislavom 
Ćorićem. Prvi delovni sestanek je potekal 12. aprila 2018 v Rogaški Slatini.
   
Namen delovnega sestanka dne 12. aprila 2018 je bil sklenitev dogovora in operativnih aktivnosti 
z Republiko Hrvaško za ponovno ojezeritev območja Vonarskega jezera v Obsotelju, ki se nahaja 
na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške. 

Projekt se izvaja v okviru projekta FRISCO 2.1, ki je bil odobren na 5. zasedanju Odbora za 
spremljanje v okviru 1. prednostne osi programa sodelovanja  INTERREG Slovenija Hrvaška 
2014-2020 – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih. Izvedba 
predmetnega projekta je predpogoj za revitalizacijo Vonarskega jezera.

V skladu z dogovorom so se na zasedanju obravnavale samo dve točki in sicer status projekta 
"Vonarsko jezero" in dogovor o nadaljevanju dela Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno 
gospodarstvo.

II. Program obiska

Ob srečanju, med ministrom dr. Tomislavom Ćorićem in ministrom Zdravkom Počivalškom, 10. 
julija 2018 bo izvedena predstavitev dosedanjih aktivnosti na projektu in nadaljnji časovni okvir. 
Srečanje bo potekalo v Zagrebu. 

Stališče 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo izrazil podporo projektu 
»Revitalizacija Vonarskega jezera«. Zagovarjal bo stališče, da ponovno oživitev jezera lahko 
izvedemo samo ob sodelovanju obeh držav in skupnem delovanju Hrvatskih Voda in Direkcije za 
vode Republike Slovenije. Predlagani sklepi, na XII. zasedanju stalne slovensko - hrvaške
komisije za vodno gospodarstvo so bili sprejeti kot je bilo predlagano in sicer, da se izvedba 
projekta podpira, določi časovnico izvedbe ter odgovorne institucije. Prav tako bo minister 
predstavil, da bo projekt v nadaljnji fazi razvoja Turistično-rekreacijskega centra Vonarsko jezero 
prispeval k dodani vrednosti Podonavske in Jadransko jonske (makro) regije, zagotavljal nova 
delovna mesta in vzpostavil pogoje za javno-zasebna partnerstva.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Smiljana Knez, veleposlanica RS v Zagrebu, članica,
- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, član,
- dr. Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Direktorat za 

regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Aljaž Žumer, kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član.



Vladno delegacijo bodo spremljali tudi:
- Suzana Stražar, Direkcije Republike Slovenije za vode, 
- Alenka Zupančič, Direkcija Republike Slovenije za vode.

V. Okvirni predračun stroškov

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

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- Prevoz, cestnine in reprezentance – največ 1.000,00 EUR.
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