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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Eve Štravs Podlogar, na poslovni konferenci na Madžarskem, 28. septembra
2017 – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 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), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eve Štravs Podlogar, na poslovni 
konferenci na Madžarskem, 28. septembra 2017.

2. Vlada Republike imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
 Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodje delegacije,
 Dr. Robert Kokalj, veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, član 

delegacije.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
 Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, Eve Štravs Podlogar, na poslovni konferenci na Madžarskem, 28. septembra 
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  srednja podjetja ter 

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 in cestnine v višini največ 400,00 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 9. členom 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 udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Eve Štravs Podlogar, na poslovni konferenci na Madžarskem, 28. septembra 

2017

I. Namen uradnega obiska

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se bo 
udeležila slovensko-madžarske poslovne konference v organizaciji madžarskega ministrstva za 
zunanje zadeve in trgovino, Društva poslovnih žensk in Trgovinsko-obrtne zbornice Zalske 
županije, kjer bo imela pozdravni nagovor udeležencev in udeleženk konference. 

II. Program uradnega obiska

Program državne sekretarke Eve Štravs Podlogar je še v pripravi in usklajevanju z organizatorji
konference.

III. Gospodarsko sodelovanje med državama v 2016 

Madžarska je zelo pomembna gospodarska partnerica Slovenije, glede na obseg blagovne 
menjave v letu 2016 zaseda visoko 6. mesto med najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi 
partnericami RS (9. mesto na strani izvoza in 5. mesto na strani uvoza).
V letu 2016 je skupna vrednost blagovne menjave dosegla 1,716 mlrd. EUR (0,4 % povečanje 
glede na leto 2015). Slovenija je na Madžarsko izvozila za 706 mio. EUR blaga oziroma za 1,4 % 
več kot leta 2015, iz Madžarske pa uvozila za 1,01 mlrd. EUR blaga oziroma za 0,3 % manj kot 
leta 2015.
Obseg storitvene menjave med Slovenijo in Madžarsko je v letu 2016 znašal 328,8 mio. EUR 
(+13,3%). RS je v letu 2016 na Madžarsko izvozila za 231,7 mio. EUR storitev (+14,9%), iz 
Madžarske pa uvozila za 97,1 mio. EUR storitev (+9,6%). 

IV. Podjetništvo v Sloveniji

Slovensko podjetništvo se je v preteklih letih soočalo z izzivi splošne gospodarske krize, vendar 
lahko sedaj s ponosom povemo, da se stanje gospodarstva v Sloveniji premika v pozitivno smer,
ugodni pa so tudi obeti. V zadnjih letih je Slovenija dosegla znaten napredek pri konkurenčnosti, 
kar se da sklepati tudi po pozitivnih premikih Slovenije na številnih mednarodnih lestvicah. 
Svetovni indeks perspektivnosti na primer Slovenijo v letu 2016 med 149 državami postavil na 
zavidljivo 20. mesto. Odlična strateška lega, varnost, zdravstveni in šolski sistem, narava, 
družbeni kapital ter poslovno okolje, so ocenjene z zelo visokimi ocenami. 

Po zadnji svetovni raziskavi GEM (Global Entrepreneurship monitor) je Slovenija med 27
proučevanimi evropskimi državami zasedla 22. mesto z 32 % zgodnje podjetniško aktivnih 
podjetnic. Rezultati usposabljanja za ženske potencialne podjetnice v letu 2016 so naslednji:

 425 udeleženk je prejelo certifikat in
 356 udeleženk se je samozaposlilo, kar je skoraj 84% realizacija samozaposlitev v 

primerjavi z udeležbo na usposabljanju.



V. Sestava delegacije

Predvidena vladna delegacija je naslednja:

 Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vodje delegacije,

 Dr. Robert Kokalj, veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, član 
delegacije.

VI. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na Blatnem jezeru nima večjih finančnih 
posledic za državni proračun.

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- Stroški prevoza in cestnine – največ 400,00 EUR.
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