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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za 
regionalni razvoj in evropske sklade Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, 3. junija 2019 v Nacionalnem parku 
Risnjak, Hrvaška.

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 se je seznanila s Poročilom o neformalnem srečanju ministra brez 
listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča s hrvaško 
ministrico, pristojno za regionalni razvoj in evropske sklade Gabrijelo Žalac v okviru dogodka 
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, ki je potekalo 3. junija 2019 v 
Nacionalnem parku Risnjak, Hrvaška.

                                                                                                           Stojan Tramte
generalni sekretar

                                                                                                       
Priloga: Poročilo 

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- 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:



- Dimitrij Pur, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme; Služba 
  Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
- mag. Gordana Stanišić, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Služba Vlade RS za razvoj in
  evropsko kohezijsko politiko.
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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /



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 / /

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/

II. Finančne posledice za državni proračun:
/

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
       /



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
       /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:
       /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih postavk 
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Skupna ocena okvirnih stroškov udeležbe delegacije znaša 300,00 EUR (prevozi, cestnine, 
dnevnice).

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti 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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo objavljeno skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS.
Gradivo ni predmet usklajevanja z javnostjo.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                        
                                                                                                     Dr. Iztok Purič

                                             minister



Poročilo o udeležbi na neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za regionalni 

razvoj in evropske sklade Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Hrvaška, 3. junija 2019 v Nacionalnem parku Risnjak, Hrvaška

I. Namen obiska:

Namen neformalnega srečanje ministrov, pristojnih za evropsko kohezijsko politiko, dr. Iztoka Puriča in 
Gabrijele Žalac, ki je potekalo ob robu dogodka »Skupaj za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti«, 
je bila promocija čezmejnega sodelovanja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –
Hrvaška 2014-2020, izmenjava izkušenj in pogledov glede izvajanja evropske kohezijske politike.

II. Teme in povzetki razprav:

Osrednja tema srečanja je bilo izvajanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 
2014-2020, ki je eden izmed uspešnejših programov čezmejnega sodelovanja na ravni Evropske 
unije. V okviru programa so pogodbeno vezana že vsa razpoložljiva sredstva v višini dobrih 46 
milijonov evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, na terenu pa se izvaja 38 projektov, v katerih 
sodeluje več kot 230 čezmejnih partnerjev. Program predstavlja uspešno nadaljevanje čezmejnega 
sodelovanja v obdobju 2007-2013, kjer je 560 projektnih partnerjev izvajalo 95 projektov v skupni 
vrednosti dobri 43 milijonov evrov EU sredstev.

Minister Iztok Purič je s hrvaško ministrico Gabrijelo Žalac izmenjal mnenja glede uspešnosti vpliva 
čezmejnih programov na reševanje skupnih izzivov in izkoriščanje razvojnih potencialov, ki so 
prepoznani v obmejnem območju. Ministra sta se strinjala, da čezmejni projekti pomembno prispevajo 
h kakovosti življenja prebivalcev na obmejnih območjih in zaščiti naravnega okolja. Spregovorila sta 
tudi o ključnih izzivih in pogledih na izvajanje evropske kohezijske politike po letu 2020 in se zavzela 
za uspešno sodelovanje na področju programov čezmejnega sodelovanja tudi v obdobju 2021-2027. 
Sogovornika sta se dotaknila tudi priprav na predsedovanje Svetu Evropske Unije za področje 
evropske kohezijske politike. Hrvaška bo Svetu Evropske Unije predsedovala prvo polovico leta 2020, 
Slovenija pa drugo polovico leta 2021. 

Na dogodku »Skupaj za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti«, katere se je udeležilo 48 partnerjev 
in predstavnikov programskih teles, sta se ministra seznanila tudi z izkušnjami projektnega partnerstva 
štirih projektov, so-financiranih v okviru programa: »Carnivora dinarica«, katerega cilj je ohranjanje
populacij velikih zveri v severnih Dinaridih, »Čigra« namenjenega ohranjanju stabilne populacije čigre 
na prodiščih Save in Drave, »Like« namenjenega vzpostavitvi mehanizmov trajnostnega čezmejnega 
upravljanja kraškega roba ter »Vezi narave«, katerega cilj je ohranjanje življenjskega prostora 
nekaterih živalskih vrst na območjih Sotle, Kolpe, Nacionalnega parka Risnjak, Radenskega polja in 
kanjona Kamarčnik. 

Odziv udeležencev potrjuje, da uspešno čezmejno sodelovanje kaže na dobro sodelovanje obeh 
držav ter izraža interes po dolgoročnem sodelovanju tudi v bodoče. Čezmejni projekti dokazujejo, da 
se s sodelovanjem in aktivnostmi, ki presegajo nacionalne okvire, dosega še boljše rezultate in 
trajnostne učinke, kar se kaže tudi na področju zaščite in obnove biotske raznovrstnosti obmejnega 
območja.

III. Delegacija:

Delegacijo so sestavljali:
 dr. Iztok Purič, minister brez listnice, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Služba 

Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
 Sanja Ajanović Hovnik, namestnica direktorja odgovorna za razvoj in evropsko teritorialno 

sodelovanje, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;



 mag. Nina Seljak, vodja kabineta; Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
 Katarina Podobnikar, kabinet ministra, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
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