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ZADEVA: Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Budimpešti, Madžarska, 31. maja 2019 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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 ........................... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delovnem obisku ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Budimpešti, Madžarska, 31. maja 2019.

                                                                                                           Stojan Tramte
          generalni sekretar

     

                                                                                                  
Priloga: Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Budimpešti, Madžarska, 31. maja 2019.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Generalni sekretariat Vlade RS

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:
Minister Počivalšek in minister za inovacije in tehnologijo Madžarske Palkovics sta se srečala v 
Budimpešti, 31. maja. Govorila sta  o trgovini, investicijah, turizmu, sodelovanju pri izgradnji testne 
steze za električna in avtonomna vozila v Zalaegerszegu,sodelovanju Slovenije in Madžarske na 
tehnoloških platformah digitalnega izobraževanja, industrije 4.0, razvoja omrežij 5G in umetne 
inteligence,  sodelovanju na področju logistike, izgradnje železniškega omrežja in II. tira, 
makroekonomskih razmerah v Sloveniji in na Madžarskem, sodelovanju Slovenije in Madžarske v 
Horizon Europe 2021/2027, sodelovanju Slovenije in Madžarske v Afriki, akcijskem načrtu 
sodelovanja ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenije in ministrstva za inovacije in 
tehnologijo Madžarske.
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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

/ / / / /
/ / / / /
SKUPAJ / /
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

/ / / / /
/ / / / /
SKUPAJ / /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

/ / /
/ / /
/ / /
SKUPAJ / /

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/

II. Finančne posledice za državni proračun:
/

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
       /



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
       /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:
       /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančne posledice za državni proračun niso nastale. Stroške udeležbe je v celoti za oba udeleženca 
povrnila Evropska patentna organizacija.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti 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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo objavljeno skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS.
Gradivo ni predmet usklajevanja z javnostjo.

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 delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Budimpešti, Madžarska, 31. maja 2019

Po izdanem sklepu vlade št.: 54002-47/2019/3, z dne 30. 5. 2019 je prišlo do spremembe predvidene 
lokacije srečanja. Ministra sta se srečala v Budimpešti in ne v Zalaegerszegu kot je bilo prvotno 
načrtovano. Srečanja se predvidena gospodarska delegacija ni udeležila. Dogovor je, da se srečanje 
opravi naknadno, predvidoma jeseni 2019.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je ob obisku na Madžarskem 31. 
maja srečal z madžarskim ministrom za inovacije in tehnologijo Lázsló Palkovicsem.

Minister Počivalšek je uvodoma pozitivno ocenil trenutno stanje gospodarskega sodelovanja. 
Trgovinska menjava s HU je lani namreč dosegla 2,4 mrd EUR, kar predstavlja 8,5% rast glede na leto 
2017. RS je izvozila za 1,1 mrd EUR blaga in storitev ter uvozila za 1,2 mrd EUR. 

Minister Počivalšek je napovedal okrepljeno turistično promocijo Slovenije na Madžarskem. 
Okrepljene dejavnosti Veleposlaništva RS v Budimpešti in STO na tem področju že dajejo prve 
rezultate. Lani je Slovenijo obiskalo za četrtino več madžarskih gostov. Madžarska je tako po številu 
gostov kot ustvarjenih nočitvah na 6. mestu najpomembnejših držav za Slovenijo.

Ko gre za trgovinsko menjavo, je kljub njeni veliki rasti v zadnjih dveh letih to po oceni ministra
Počivalška še mogoče povečati. Še bolj izrazito to velja za investicije, kjer Madžarska v Sloveniji
beleži pomembno rast, Slovenija pa za zdaj po parametru investicij na Madžarskem še zaostaja. 
Prizadevamo si za promocijo prihoda slovenskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Porabje, 
nekaj manjših investicij je že napovedanih.  

Madžarski minister Palkovics je v tej zvezi informiral, da je madžarska vlada nedavno sprejela novelo 
zakonodaje o tujih investicijah, s katero raven upravičenosti za dodelitev državne subvencije tujemu 
naložbeniku v ruralnih okoljih spušča na 50 mio HUF (cca. 1,5 mio EUR oz. 100 mio HUF (cca. 3 mio 
EUR). S tem se odpira pot za pridobitev madžarskih subvencij za prihode MSP v Porabje.

Minister Počivalšek in minister Palkovics sta obravnavala tudi možnostih sodelovanja slovenskih 
podjetij pri izgradnji testne steze za električna in avtonomna vozila v Zalaegerszegu. Čezmejno 
sodelovanje pri izgradnji takšne testne steze in testiranju vozil je nujno potrebno za vzpostavitev 
pogojev za avtonomna vozila in nove tehnologije mobilnosti v trikotniku Zalaegerszeg-Maribor-Gradec. 
Obenem pa je čezmejno sodelovanje izredna poslovna priložnost za industrijo, sektor raziskav in 
razvoja ter univerze.

Minister Palkovics je izpostavil primer Hidrie in sistema WINCI, s katerim Hidria želi opremiti tudi 
testno stezo v Zalaegerszegu ter odlično sodelovanje Tehnične univerze v Budimpešti (BME) z 
Univerzo v Mariboru (UvM).

Minister Počivalšek in minister Palkovics sta se dogovorila, da bo Slovenija v drugi polovici leta 
pripravila B2B dogodek za zainteresirane deležnike iz obeh držav, ki so izrazila interes za sodelovanje 
v tem projektu. 

Minister Palkovics je izpostavil možnosti sodelovanja Slovenije in Madžarske na štirih tehnoloških 
platformah, ki jih razvija madžarska vlada: digitalno izobraževanje, industrija 4.0, razvoj omrežij 5G in 
umetna inteligenca. 

Na temo digitalnega izobraževanja Madžarsko zanima tudi doseženi napredek Slovenije pri 
digitalizaciji javne uprave, kjer Madžarska precej zaostaja za Slovenijo. 

Vezano na razvoj industrij 4.0 pa jih zanimajo slovenske izkušnje pri aplikaciji elementov industrije 4.0 
za MSP, kjer Slovenija beleži pomembne rezultate. Madžarska pa ponuja slovenskim MSP uporabo t.i. 
"vzorčnih tovarn" na Madžarskem, kjer lahko MSP črpajo znanje velikih korporacij. 

Pri razvoju omrežij 5G je za Madžarsko pomembno, da frekvenčno uskladijo s frekvencami, ki jih 
uporabljajo nemške avtomobilske korporacije v svojih tovarnah v Nemčiji in na Madžarskem. Omenjeni 
cilj je po oceni ministra Palkovicsa pomemben tudi za slovensko industrijo. Madžarska vlada bo 



oktobra letos objavila javni razpis za omrežje 5G, s katerim v prvi fazi želijo zagotoviti brezplačno 
omrežje za "in house companies".

Madžarska si s Slovenijo želi krepiti tudi platformo umetne inteligence, v kateri trenutno sodeluje 80 
podjetij. Do konca letošnjega junija bo madžarska vlada pripravila strategijo razvoja umetne 
inteligence.  

Minister Počivalšek je pojasnil, da slovenska vlada odločno podpira razvoj MSP in izgradnjo 
digitalnega hub-a za potrebe MSP. Potrdil je interes za sodelovanje z Madžarsko pri razvoju 
tehnoloških platform. 

Ministra sta govorila tudi o sodelovanju Madžarske pri gradnji II. tira, kjer je minister Počivalšek izrazil 
prepričanje, da je sodelovanje Madžarske možno in potrebno.

Minister Palkovics je v zvezi z možnostmi sodelovanja na področju logistike poudaril upanje, da bo 
ovira na slovenski strani glede madžarskega sodelovanja v projektu II. tira umaknjena. Informiral je o 
načrtih madžarske vlade, ki si je postavila za cilj rekonstrukcijo železniškega omrežja in še posebno 
razvoja kontejnerskih terminalov. 
Na Madžarskem ugotavljajo, da je železniški promet na Slovaškem, Češkem in v Avstriji veliko 
intenzivnejši. V tem smislu je izjemnega pomena, da se bodo konec julija letos končno začela 
gradbena dela na hitri železniški progi med Beogradom in Budimpešto tudi na madžarski strani. Hitro 
železniško povezavo med prestolnicama naj bi zgradili v roku petih let. 

Minister Palkovics je še dodal, da si na Madžarskem želijo doseči razumevanje, po katerem naj 
Madžarska, Slovenija in Avstrija, ko gre za razvoj in povezljivost železniškega omrežja, postanejo ena 
regija.

Minister Počivalšek se je strinjal z oceno o potrebi infrastrukturnega razvoja, s poudarkom na razvoju 
železniškega omrežja. 

Minister Palkovics je izpostavil, da je v prvem kvartalu 2019 Madžarska zabeležila 5,3% gospodarsko 
rast, medtem ko je bila ta v Nemčiji samo 0,4%, kar bi lahko nakazovalo na trend uspešnega 
"decouplinga" od Nemčije. Dejstvo je, da so za nemške korporacije Slovaška, Poljska in Madžarska še 
dovolj poceni, medtem ko je Češka že predraga. 

Minister Počivalšek in minister Palkovics sta se dotaknila tudi vprašanja razpoložljivosti delovne sile. 
Kot je pojasnil minister Počivalšek tudi v Sloveniji ni dovolj razpoložljive delovne sile za doseganje 
možne rasti gospodarstva, zato si slovenska vlada prizadeva najti načine za aktivacijo mladih in 
reaktivacijo upokojencev.

Minister Palkovics je pojasnil, da so težave z razpoložljivostjo delovne sile na Madžarskem še 
akutnejše. Na Madžarskem obstaja povpraševanje po takojšnji zaposlitvi 500.000 ljudi. Trenutno si 
madžarska vlada prizadeva za oblikovanje mer in ukrepov, s katerimi želijo predvsem aktivirati 
upokojence in ženske za delo za skrajšani delovni čas. Delodajalcem za zaposlovanje upokojencev ne 
bo treba plačevati prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje. Obenem je nujno, da se najde 
konkurenčen način za zaposlitev žensk za skrajšani delovni čas.   

Minister Palkovics je še informiral, da dodaten rezervoar delovne sile predstavlja 120.000 ljudi, ki so 
na Madžarskem zaposleni v programih javnih del. Trenutno 6% ljudi, ki so se rodili na Madžarskem, 
živi in dela v tujini. Glede na to, da tudi 6,7% Avstrijcev živi in dela v tujini, ta podatek ni posebno 
izstopajoč, pomembno pa je, da se na Madžarsko sedaj vračajo visokokvalificirani državljani.

Minister Palkovics je še predlagal tesnejše sodelovanje Slovenije in Madžarske pri črpanju sredstev iz 
naslova Horizon Europe 2021/2027. V tekoči finančni perspektivi je proračun tega vira znašal 90 mrd 
EUR, nove države članice pa so pri črpanju izrazito neuspešne, saj so skupaj počrpale samo 5% 
celotnega proračuna. Madžarska si zato prizadeva, da bi v novi finančni perspektivi prišlo do 
oblikovanja nacionalnih ovojnic.

Slovenija in Madžarska bi si morali prizadevati za oblikovanje skupnih kvalitetnih projektov tako s 
področja MSP, energetike kot tudi trajnostne mobilnosti.



Minister Počivalšek je pobudo označil za dobrodošlo in predlagal, da se ekipi obeh ministrstev 
operativno povežeta in dorečeta parametre sodelovanja.

Minister Počivalšek in minister Palkovics sta obravnavala tudi možnosti za skupen nastop podjetij pri 
trgovini in investicijah na afriških trgih. Kot je poudaril minister Počivalšek je Slovenija z afriškimi 
državami lani realizirala za vsega 575 mio EUR blagovne menjave, kar je zgolj 1 % celotne slovenske 
blagovne menjave. 

Po drugi strani Madžarska po pojasnilih ministra Palkovicsa krepi svojo prisotnost v Afriki in veliko 
pozornosti namenja tudi programom bilateralnega razvojnega sodelovanja. Slovenska podjetja bi 
lahko sodelovala pri tovrstnih razvojnih projektih in izgradnji različne infrastrukture v Afriki. Ob podjetjih 
bi sodelovali tudi razvojni banki obeh držav, SID banka in Exim banka, ki bi podpirali podjetja na teh 
tržiščih. 

V kratkem se načrtuje realizacija obiska skupne Slovensko-Madžarske gospodarske delegacije, ki bi 
obiskala eno od afriških držav, kjer sta tako Slovenija kot Madžarska manj prisotni.

Minister Počivalšek in minister Palkovics sta se v sklepu razgovora dogovorila, da na osnovi 
današnjega srečanja obe ministrstvi izoblikujeta akcijski načrt sodelovanja. 

Ugotovila sta še, da Slovenija in Madžarska s svojimi gospodarskimi rezultati nesporno dokazujeta, da 
v tem delu Evrope obstaja pomemben razvojni potencial. 

Delegacijo Republike Slovenije so sestavljali:

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

- dr. Robert Kokalj, veleposlanik, Veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti, član 
delegacije,

- Nataša Bergelj, ekonomska svetovalka, Veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti, 
članica delegacije,

- Mojca Plaznik, podsekretarka, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije. 
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