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ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 1 - Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška na Ekonomskem forumu »Zelena tehnologija za priložnosti 
regije«, Zagreb, Hrvaška, dne 17. januarja 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi drugega 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 
naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravka Počivalška na Ekonomskem forumu »Zelena tehnologija za 
priložnosti regije«, Zagreb, Hrvaška, dne 17. januarja 2018.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
 Dr. Smiljana Knez, veleposlanica Republike Slovenije na Hrvaškem, članica 

delegacije,
 Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
 Katarina Bovha, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije, 
 Aljoša Kous, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član

delegacije. 

.
Mag. Lilijana Kozlovič

GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
 Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 

Ekonomskem forumu »Zelena tehnologija za priložnosti regije«, Zagreb, Hrvaška, dne 17. 
januarja 2018. 



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:
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 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvideni so stroški prevoza, cestnin in reprezentance v višini največ 500,00 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 devetim členom Poslovnika Vlade RS 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 ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na
Ekonomskem forumu »Zelena tehnologija za priložnosti regije«, Zagreb, Hrvaška, dne 17. 

januarja 2018

I. Namen udeležbe ministra

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se bo udeležil Ekonomskega 
foruma z naslovom »Zelena tehnologija za priložnosti regije«, Zagreb, Hrvaška, dne 17. januarja 
2018 v Zagrebu.

II. Program udeležbe ministra

Minister bo sodeloval na forumu, in sicer na okrogli mizi, ki bo potekala predvidoma od 16:30 do 
18.00 ure, na kateri bodo sodelovali še g. Iztok Seljak, direktor podjetja Hidria d.d., g. Janez 
Škrabec, direktor Skupine Riko, g. Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in
predvidoma predstavnik podjetja iz Hrvaške. Predvidena je sicer tudi udeležba podpredsednice 
hrvaške vlade in ministrice za gospodarstvo, podjetništvo in obrtništvo Republike Hrvaške, dr. 
Martine Dalić.

III. Teme pogovorov

1. Gospodarsko sodelovanje z Republiko Hrvaško 

Republika Hrvaška je bila v letu 2016 na 4. mestu med slovenskimi najpomembnejšimi 
zunanjetrgovinskimi partnericami glede na skupno vrednost blagovne menjave.

Skupna vrednost blagovne menjave je v letu 2016 dosegla novo rekordno vrednost in sicer 3,58 
mrd. EUR, kar predstavlja 10,7 % rast glede na leto 2015. Vrednost slovenskega izvoza na 
Hrvaško je v letu 2016 znašala 2,07 mrd. EUR in je bila za 11,2 % višja kot leta 2015, vrednost 
uvoza pa je dosegla vrednost 1,51 mrd. EUR in je bila za 10,2 % večja kot leta 2015. 

Po podatkih Banke Slovenije za leto 2016 je skupna menjava storitev z Republiko Hrvaško 
znašala 1,06  mrd. EUR, kar predstavlja povečanje za 8,2 % glede na leto 2015. Izvoz storitev je 
znašal 467 mio. EUR, uvoz pa 591,8 mio. EUR. 

Skupna vrednost blagovne menjave v prvih desetih mesecih leta 2017 je dosegla vrednost 3,14
mrd EUR (7,7 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016). Od tega je izvoz dosegel 
vrednost 1,91 mrd EUR, uvoz pa 1,23 mrd EUR.

Stališče 

Minister Počivalšek bo s hrvaškimi sogovorniki poudaril odlično bilateralno gospodarsko 
sodelovanje na vseh področjih, kar se odraža v trendu nenehnega povečanja blagovne in 
storitvene menjave od leta 2013 naprej. Izpostavil bo, da kljub temu obstajajo še neizkoriščene 
priložnosti za okrepitev sodelovanja na perspektivnih področjih, kot so na primer digitalizacija 
gospodarstva, Industrija 4.0., start-upi in na področju spodbujanja sodelovanja malih in srednje 
velikih podjetij.     

  



2. Prehod na zeleno gospodarstvo

Ena izmed prioritet Slovenije je trenutno tudi prehod v zeleno gospodarstvo s poudarkom na 
krožnih modelih gospodarjenja. Zeleno in krožno gospodarstvo pomeni priložnost za večanje 
konkurenčnosti gospodarstva in rast in hkrati zmanjševanju rabe naravnih virov. Prehod v zelene 
tehnologije in krožne modele je nuja za ohranitev konkurenčnosti v prihodnje. Navezuje se skoraj
vse panoge in pomeni nove priložnosti, ki jih je treba pravočasno izkoristiti. Pozitivni učinki 
prehoda na zeleno gospodarstvo so pridobitev novih delovnih mest in krepitev mednarodne 
konkurenčnosti. 

Stališče 

Minister Počivalšek bo poudaril jasno usmeritev Slovenije v spodbujanje razvoja zelenega
gospodarstva, kar prvenstveno krepi konkurenčnost naše države.

Poudaril bo spoznanja, da imajo podjetja vodilno vlogo na tem področju, saj so prva, ki so 
prepoznala priložnost in potrebo ter so začela uvajati spremembe. Taka podjetja so sama tudi 
najboljši pokazatelj ekonomskih učinkov in drugih prednosti na trgu. Zeleno in krožno 
gospodarstvo predstavlja priložnost za številne nove tehnologije in inovacije na vseh področjih. To 
velja tako za velika kot mala podjetja. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov ter upoštevanje 
omejitev naravnega okolja sta danes postala ključna vidika povečevanja gospodarske 
učinkovitosti. 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 
delegacije,

 Dr. Smiljana Knez, veleposlanica Republike Slovenije na Hrvaškem, članica 
delegacije,

 Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, član delegacije,

 Katarina Bovha, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije, 

 Aljoša Kous, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
član delegacije. 



V. Okvirni predračun stroškov

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

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- Prevoz, cestnine in reprezentance – največ 500,00 EUR.
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