
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova  ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 510-75/2017/4
Ljubljana, 24. 10. 2017 

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

ZADEVA: Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na Slovaškem, od 31. 8. do 1. 9. 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 naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Slovaškem, od 31. 8. do 1. 9. 2017.

mag. Lilijana Kozlovič  
  GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:

- Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na Slovaškem, od 31. 8. do 1. 9. 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:

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



Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na Slovaškem, od 31. 8. do 1. 9. 2017

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je bil 31. 8. 2017 in 1. 9. 2017 
na uradnem obisku na Slovaškem.

V slovenski delegaciji so bili poleg ministra še Bernarda Gradišnik, veleposlanica Republike 
Slovenije v Bratislavi, Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, 
podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Dijana Madžarac, 
vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Dne 31.8. 2017 se je minister Zdravko Počivalšek, v okviru svojega uradnega obiska na 
Slovaškem, sestal z ministrom za gospodarstvo Slovaške, dr. Petrom Žigo. Strinjala sta se, da so 
odnosi med Slovenijo in Slovaško na gospodarskem področju odlični ter izrazila upanje po še 
dodatni krepitvi le-teh. Med temami, ki sta se jih dotaknila med pogovorom, so bile struktura 
gospodarstva, poslovno okolje in priložnosti, investicijska politika, problematika kitajskega 
dumpinga na področju proizvodnje jekla, Brexit ter nedavno srečanje med predsednikom Francije
Macronom, kanclerjem Kernom, predsednikom vlade Slovaške Ficom ter predsednikom vlade 
Češke Sobotko v Salzburgu.

V okviru svojega uradnega obiska na Slovaškem je minister Počivalšek obiskal še tovarno 
Volkswagen, kjer se je sestal z njenim vodstvom, obiskal je tudi železarno Podbrezova in se 
sestal z njenim vodstvom ter kobilarno Topolčianky, ki sodeluje tudi s kobilarno Lipica. 

Slovaška ostaja 15. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije glede na obseg 
blagovne menjave v letu 2016. Z državo realiziramo 1,8 % vse blagovne menjave RS. V zadnjih 
nekaj letih beležimo konstantno rast blagovne menjave z izjemo leta 2014. Vse od leta 2012 RS 
pri blagovni menjavi s Slovaško beleži zunanjetrgovinski presežek.

Blagovna menjava je leta 2016 znašala 880,2 mio EUR, kar predstavlja 8,3 % rast v primerjavi z 
letom 2015. V letu 2016 je izvoz RS na Slovaško dosegel 470,4 mio EUR (1,8% povečanje glede 
na leto 2015). Uvoz je znašal 409,8 mio EUR (16,8 % povečanje glede na leto 2015). V prvih treh 
mesecih leta 2017 je skupna vrednost blagovne menjave dosegla vrednost 245,4 mio. EUR, kar 
predstavlja 17,7 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016.
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