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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Nemčiji od 3. do 4. junija 2019 – 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 obisk ministra za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji od 3. do 4. junija 2019.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- mag. Iztok Grmek, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje I, 

Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije.
- Anton Horžen, MBA, Služba za EU zadeve in mednarodno sodelovanje, kabinet 

ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije,
- Jernej Kovač, MBA, predstavnik za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, član delegacije.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji od 3. 
do 4. junija 2019 – predlog za obravnavo 

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:
Aljaž Žumer, vodja kabineta ministra, 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:
Delegacija  pod vodstvom Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, se bo 
dne 3. junija srečala na bilateralnih pogovorih z Hubertom Aiwangerjem, bavarskim deželnim 
ministrom za gospodarske zadeve, regionalni razvoj in energijo.. Pogovoru bo sledil obisk 
Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu in na tej lokaciji še sestanek na temo 
gradnje blagovnih znamk.
Dne 4. junija se bo minister z delegacijo udeležil otvoritve sejma »Transport & Logistik« ter 
vodenega ogleda, ki ga bo vodil zvezni minister Andreas Scheuer, pristojen za  promet in digitalno 
infrastrukturo. Javna agencija SPIRIT Slovenija na sejmu organizira skupinsko predstavitev 
slovenskega gospodarstva. Na stojnici se bo predstavilo 19 slovenskih podjetij.
Sejem Transport & Logistic, ki se odvija vsako drugo leto, je namenjen predstavitvi storitev s 
področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih tehnologij, 
intralogistike in sistemov za upravljanje skladiščenja ter identifikacije vozil.
V letu 2017 se je na sejmu predstavilo 2.162 razstavljavcev iz 62 držav, obiskalo pa ga je več kot 
60.000 obiskovalcev.
Minister bo na slovenski stojnici podal nagovor. Nagovoru ministra bo sledila še predstavitev 
sektorja logistika in transport. Dogodka se bo udeležil predvidoma tudi bavarski deželni minister za 
gradbeništvo in promet dr. Hans Reichhart.
/
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 proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.
Predvideni stroški vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 5.500,00 EUR
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na: NE



- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

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 obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Nemčiji od 3. do 4. junija 2019 – predlog za obravnavo

I. Namen obiska

Namen obiska ministra Zdravka Počivalška je okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama 
ter zvezno deželo Bavarsko, posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem 
okolju ter predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne investitorje.

Nemčija je najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije. V letu 2018 je po končnih 
podatkih SURS blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo znašala 11,8 mrd EUR in se je 
povečala za 7,8 %. Slovenski izvoz v Nemčijo je znašal  6,3 mrd EUR in se je povečal za 9,8 %, 
medtem ko je uvoz  iz Nemčije znašal 5,5 mrd EUR in se je povečal za 5,6 %.

Obseg menjave z Nemčije predstavlja 19,2 % celotne blagovne menjave Slovenije.

Blagovna menjava med Slovenijo in Bavarsko je v letu 2018 znašala 2,27 mrd EUR. Slovenski 
izvoz na Bavarsko je dosegel  1,33 mrd EUR, uvoz iz Bavarske pa 934 mio EUR.
13.-14.6.2018 je v Prienu ob Chiemsee potekalo zadnje zasedanje Stalne mešane slovensko –
bavarske komisije, v okviru katere se obravnavajo tudi gospodarski projekti.  

Nemčija se je v letu 2018 uvrstila na 2. mesto po številu gostov (11,4 % delež) (za Italijo in pred 
Avstrijo). Slovenijo je v letu 2018 obiskalo 506.081 turistov iz Nemčije (15,9 % povečanje), 
ustvarili so 1,362.214 mio nočitev (17,4 % povečanje).

II. Program obiska

Delegacija  pod vodstvom Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, se 
bo dne 3. junija srečala na bilateralnih pogovorih z g. Hubertom Aiwangerjem, bavarskim 
deželnim ministrom za gospodarske zadeve, regionalni razvoj in energijo. Pogovoru bo sledil 
obisk Generalnega konzulata RS v Münchnu  in na tej lokaciji še sestanek na temo gradnje 
blagovnih znamk.
Dne 4. junija se bo minister z delegacijo udeležil otvoritve sejma »Transport & Logistik« ter 
vodenega ogleda, ki ga bo vodil bavarski zvezni minister pristojen za gradbeništvo in promet.
Javna agencija SPIRIT Slovenija na sejmu organizira skupinsko predstavitev slovenskega 
gospodarstva. Na stojnici se bo predstavilo 19 slovenskih podjetij.
Sejem Transport & Logistic, ki se odvija vsako drugo leto, je namenjen predstavitvi storitev s 
področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih 
tehnologij, intralogistike in sistemov za upravljanje skladiščenja ter identifikacije vozil.
V letu 2017 se je na sejmu predstavilo 2.162 razstavljavcev iz 62 držav, obiskalo pa ga je več kot 
60.000 obiskovalcev.
Minister bo na slovenski stojnici podal nagovor. Nagovoru ministra bo sledila še predstavitev 
slovenskega transportno-logističnega sektorja s strani predstavnika Gospodarske zbornice 
Slovenije. Dogodka se bo udeležil predvidoma tudi bavarski deželni minister za gradbeništvo in 
promet dr. Hans Reichhart.

III. Stališče

Minister bo na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki predstavil gospodarsko stanje v 
Sloveniji s poudarkom na bilateralnem sodelovanju med državama ter izmenjal ocene o stanju 
blagovne, storitvene, turistične in investicijske menjave med Slovenijo in Nemčijo ter Bavarsko. 
Pri tem bo posebna pozornost namenjena iskanju novih oblik sodelovanja, predstavitvi 
investicijskega okolja v Sloveniji, nekaterih investicijskih možnosti ter priložnosti za okrepitev 
gospodarskega sodelovanja ter možnosti sodelovanja na skupnih projektih med Slovenijo in 
Bavarsko.



IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- mag. Iztok Grmek, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje I, Ministrstvo za 

zunanje zadeve, član delegacije,
- Anton Horžen, MBA, Služba za EU zadeve in mednarodno sodelovanje, kabinet ministra, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije,
- Jernej Kovač, MBA, predstavnik za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije.

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije v Nemčiji nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni 
stroški bodo znašali največ 5.500,00 EUR. 
Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani 
delegacije.
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