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ZADEVA: Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Republiki Srbiji dne 22. februarja 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 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 delovni obisk ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Republiki Srbiji dne 22. februarja 2018.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
 Vladimir Gasparič, veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Srbiji, član 

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

.
Mag. Lilijana Kozlovič

GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
 Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 

v Republiki Srbiji dne 22. februarja 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 nočitev, prevoza in cestnin v višini največ 1.500,00 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 delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Republiki Srbiji dne 22. februarja 2018

I. Namen udeležbe ministra

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo dne 22. februarja na 
delovnem obisku v Republiki Srbiji. Namen udeležbe je nadaljnja identifikacija perspektivnih 
področij za poglobitev gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Srbijo po 
uspešno izvedeni 4. skupni seji vlad Republike Slovenije in Republike Srbije 1. februarja 2018 na 
Brdu pri Kranju.  

V okviru delovnega obiska se bo minister predvidoma sestal s podpredsednikom srbske vlade in 
ministrom za trgovino, turizem in telekomunikacije, Rasimom Ljajićem ter z ministrom za 
gospodarstvo Republike Srbije Goranom Kneževićem.

II. Program udeležbe ministra

Minister Počivalšek se bo udeležil otvoritve 40. Mednarodnega turističnega sejma v Beogradu, 
kjer se Slovenija tradicionalno predstavlja v organizaciji in pod vodstvom Slovenske turistične 
organizacije. V popoldanskem času se bo udeležil slovesnosti ob predstavitvi projekta osvetlitve 
Kraljeva z LED svetilkami, ki ga je izvedlo podjetje Lumenia d.o.o. iz Brega pri Litiji.

Končni program je v pripravi in usklajevanju, zato so do delovnega obiska še možne spremembe.

III. Teme pogovorov

Glavna tema pogovorov s srbskimi sogovorniki bo analiza dosedanjega gospodarskega 
sodelovanja in pridobitev informacij od srbskih sogovornikov glede nadaljnjih postopkov pri 
privatizaciji srbskih podjetij. 

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo je zelo dobro, intenzivno in razvejano. V Srbiji 
je registriranih preko 1.500 slovenskih podjetij (aktivnih pa približno 800, ki so v večinski slovenski 
lasti oz. s slovenskim kapitalom – tudi manjšinski delež), kar je daleč največ med vsemi tujimi 
naložbeniki v Srbiji, skupaj pa slovenska podjetja zaposlujejo približno 25.000 ljudi. Slovenija je 
druga najpomembnejša zaposlovalka med tujimi naložbeniki v Srbiji.

Blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo ohranja dolgoročni trend rasti. V letu 2016 je vrednost 
blagovne menjave dosegla najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih in znašala 1,24 mlrd. EUR, kar 
predstavlja povečanje za 3,9 % glede na leto 2015. Blagovna menjava med državama 
predstavljala 2,5 % celotne blagovne menjave Slovenije s svetom kar uvršča Srbijo na 9. mesto 
zunanjetrgovinskih partneric Slovenije (v letu 2015 na 10. mestu). Srbija ostaja najpomembnejša 
trgovinska partnerica Slovenije na območju jugovzhodne Evrope.

Tudi na področju storitvene menjave med Slovenijo in Srbijo beležimo trend rasti. Po podatkih 
Banke Slovenije je v letu 2016  storitvena bilateralna menjava znašala 290 mio. EUR, kar 
predstavlja 5,3 % povečanje glede na leto 2015. Izvoz storitev v Srbijo je predstavljal 163,1 mio. 
EUR, uvoz storitev iz Srbije pa 126,9 mio. EUR.

Po podatkih Banke Slovenije je bila Srbija od leta 2003 do vključno decembra 2016 (z izjemo leta 
2008, ko je bila na prvem mestu) druga največja prejemnica slovenskih neposrednih naložb. Te 
so konec leta 2016 znašale 1,01 mlrd. EUR (1,9 % povečanje vrednosti glede na prejšnje leto).

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v Sloveniji 87 mio. EUR neposrednih naložb
iz Srbije, kar predstavlja 6,9 % povečanje vrednosti glede na prejšnje leto.



V letu 2016 je Slovenijo obiskalo 102.850 turistov iz Srbije, kar je 18,3% povečanje števila 
prihodov iz Srbije glede na preteklo leto. Ustvarili so 249.105 nočitev, kar je 12,9% povečanje 
števila nočitev glede na leto 2015. V letu 2016 je Srbija predstavljala 3,4% delež v skupnem 
številu tujih nočitev pri nas.  

Srbija ostaja eden od glavnih emitivnih trgov na področju turizma. V desetih mesecih leta 2017 je 
Slovenijo obiskalo 92.127 turistov iz Srbije, kar je 9% več kot v enakem obdobju lani; ustvarili so 
230.891 nočitev, kar je 9,2% več kot v enakem obdobju lani.

Stališče 

Poleg zelo dobrega bilateralnega gospodarskega sodelovanja s Srbijo bo minister Počivalšek
izpostavil uspešno sodelovanje na institucionalni ravni, predvsem na področju varstva potrošnikov 
in nadzora trga, turizma ter na področju podpore start-upov in MSP-jev, ki se intenzivno poglablja 
tudi v začetku leta 2018. 

Nadalje bo v pogovoru s srbskimi sogovorniki izrazil podporo slovenskim podjetjem, ki so oddali 
ponudbe za nakup srbskih podjetij. Hkrati bo srbske sogovornike zaprosil za najnovejše 
informacije o stanju privatizacije srbskih javnih podjetij in v tem oziru izrazil pripravljenost 
slovenskih podjetij, da oddajo ponudbe tudi v okviru teh postopkov.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

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

 Vladimir Gasparič, veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Srbiji, član 
delegacije,

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

V. Okvirni predračun stroškov

Delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Srbiji nima 
večjih posledic za državni proračun.

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- stroški nočitev, prevoza in cestnin v višini največ 1.500,00 EUR.
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