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ZADEVA: Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije g. Zdravka Počivalška z ministrom za turizem Republike Hrvaške g. 
Garijem Capelli, 29. april 2020 – 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, 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije g. Zdravka Počivalška z 
ministrom za turizem Republike Hrvaške g. Garijem Capelli, 29. april 2020

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 

delegacije;
- Vojislav Šuc, veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu, član delegacije.

                                                                                                 dr. Božo Predalič
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije 
g. Zdravka Počivalška z ministrom za turizem Republike Hrvaške g. Garijem Capelli, 29. april 2020.

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:
Mojca Plaznik, 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:
Predvideni stroški obiska znašajo 150,00 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



Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije g. Zdravka Počivalška z ministrom za turizem Republike Hrvaške g. Garijem 

Capelli, 29. april 2020

I. Namen 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije g. Zdravko Počivalšek (v 
nadaljevanju minister Počivalšek) bo 29. aprila 2020 izvedel bilateralno srečanje z ministrom za 
turizem Republike Hrvaške g. Garijem Capellijem.

Namen bilateralnega srečanja je razpravljati o posledicah pandemije Covid-19 na sektor turizma, 
ki je med najbolj prizadetimi sektorji obeh držav in ocenitev  trenutnega stanja razvoja  epidemije 
covid-19 v obeh državah v luči  presoje  možnosti morebitnega lajšanja varovalnih ukrepov obeh 
držav na področju prehajanja meje med državama predvsem zaradi cca 110.000 zasebnih 
nepremičnin, ki jih imajo v lasti Slovenci na Hrvaškem.   

Državam  članicam EU je zaenkrat  prepuščena presoja ali zdravstveno stanje v  dotičnih državah  
ustreza morebitnim opuščanjem  ukrepov popolne prepovedi  prehajanja meje oziroma  
opuščanja obveznih karanten zaradi preprečevanja vnosov okužb COVIDA-19 iz države v državo. 

Na EU nivoju se zaenkrat še ne govori o skupnem odpiranju meja znotraj Schengena ali s tretjimi 
državami EU (možno da bo to tema na izrednem vrhu Sveta EU za turizem , ki je predviden za 
mesec junij).

Slovensko turistično gospodarstvo si glede na  število hrvaških gostov v Sloveniji  bolj nagiba k 
temu, da Slovenija počaka na EU usmeritve za odpiranje meja med članicami, saj si želijo, da bi 
Slovenci letos  ostali predvsem doma in s tem pomagali domačemu turističnemu sektorju, da se 
ponovno vsaj delno aktivira in pokrije izgube , ki so nastale zaradi prekinitve poslovanja. 

Ker je turizem neposredna storitev človeka – človeku  je vpliv izbruha Covid-19 toliko večji v obeh 
državah. Obe državi si po nujnih ukrepih za pomoč turističnemu sektorju, ki ga je kriza COVID-19 
najbolj prizadela, sedaj prizadevata za postopno sprejemanje omilitev  ukrepov za turizem tako 
znotraj svojih držav kot na EU in bilateralni ravni.

II. Program obiska

Bilateralno srečanje bo potekalo 29. aprila 2020 v Zagrebu. Podrobnejši program je še v 
usklajevanju, zato so do izvedbe možne še spremembe. 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 

delegacije;
- Vojislav Šuc, veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu, član delegacije.

V. Okvirni predračun stroškov

Predvideni stroški obiska znašajo 150,00 EUR.
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