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ZADEVA: Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Zalaegerszeg, Madžarska, 31. maja 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 delovni obisk ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Zalaegerszegu, Madžarska, 31. maja 2019.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

vodja delegacije,
- mag. Matej Skočir, vodja sektorja za internacionalizacijo, Direktorat za 

internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, član delegacije,
- Mojca Plaznik, podsekretarka, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Zalaegerszeg, Madžarska, 31. maja 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:
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek se bo skupaj s predstavniki šestih 
slovenskih podjetij, 31. maja 2019,  mudil v Zalaegerszegu, kjer se bo srečal z madžarskim 
ministrom za  inovacije in tehnologijo Palkovicsem ter si ogledal testno stezo za električna in samo-
vozeča vozila.
Namen obiska je med drugim krepiti gospodarsko sodelovanje med državama, posredovanje 
informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, krepitev investicijskega sodelovanja ter
obisk testne steze za električna in samo-vozeča vozila v Zalaegerszegu.�
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 strošek prevoza in dnevnic znaša 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 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 delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Zalaegerszeg, Madžarska, 31. maja 2019

I. Namen udeležbe 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek se bo skupaj s predstavniki 
šestih slovenskih podjetij, 31. maja 2019,  mudil v Zalaegerszegu, kjer se bo srečal z madžarskim 
ministrom za  inovacije in tehnologijo Palkovicsem ter si ogledal testno stezo za električna in 
samo-vozeča vozila.

Namen obiska je med drugim krepiti gospodarsko sodelovanje med državama, posredovanje 
informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, krepitev investicijskega sodelovanja
ter obisk testne steze za električna in samo-vozeča vozila v Zalaegerszegu.

Madžarska je ena od pomembnejši trgovinskih partneric Slovenije. Vrednost blagovne menjave 
Slovenije z Madžarsko je v letu 2018 dosegla 2 milijardi EUR, kar Madžarsko uvršča na šesto
mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Republike Slovenije. Blagovna menjava 
Slovenije z Madžarsko konstantno raste s povprečno letno stopnjo skoraj 10%. 

II. Program obiska

Srečanje bo potekalo 31. maja 2019 na testni stezi za električna in samo-vozeča vozila v 
Zalaegerszegu, Madžarska.

Ministru Počivalšku se bodo pridružili predstavniki šestih slovenskih podjetij, to so: Hidria, Lotrič 
Metrology, Elaphe, TPV Group, University of Maribor, Dewesoft, kateri so izkazali interes za 
sodelovanje pri vgradnji tehnoloških rešitev na testno stezo. 

Program delovnega obiska je v pripravi in usklajevanju med vsemi sodelujočimi, zato so do 
obiska še možne spremembe.

III. Teme pogovorov

Teme srečanja bodo:
1. Načrtovane aktivnosti/predlogi in pobude za krepitev bilateralnega sodelovanja, 
2. Možnosti sodelovanja slovenskih podjetij pri izgradnji in širitvi testne steze za električna in 

samo-vozeča vozila ter
3. druge poslovne priložnosti slovenskih in madžarskih podjetij.

Stališče 

Na srečanju se bo minister Počivalšek pogovarjal z madžarskim ministrom za inovacije in 
tehnologijo Palkovicsem glede krepitve gospodarskega sodelovanja med državama, izmenjala 
bosta informacije o poslovnem in investicijskem okolju, krepitvi investicijskega sodelovanja, sledil 
bo ogled testne steze za električna in samo-vozeča vozila v Zalaegerszegu.

Pri testni stezi za električna in samo-vozeča vozila gre za izziv, ki daje zagon e-mobilnosti v tem 
delu Evrope. Prvotno predvideni proračun za izgradnjo celotnega kompleksa v višini 130 mio EUR 
je narasel na 190 mio EUR. Testno območje se razteza v merah cca. 2 x 2 km in bo med drugim 
vključevalo dinamično platformo, zaviralno površino, upravljalno stezo, povezano cestno omrežje 
ter t.i. »smart city«. V primerjavi s tovrstnimi površinami drugod po svetu ravno območje “smart 
city” predstavlja novost in največjo atraktivnost testnega območja v Zalaegerszegu. 

Preizkušanja električnih in samo-vozečih vozil bo potekalo na nastajajočem testnem poligonu v 
Zalaegersegu ter na regionalnih cestah treh držav v trikotniku Zalaegerszeg-Graz-Maribor. 
Madžarska bo z realizacijo tega projekta, in ob sedanji razvitosti domače avtomobilske industrije, 
okrepila svojo pozicijo v tem segmentu na območju SV Evrope ter na globalni ravni.

Testni poligon predstavlja poslovno priložnost za industrijo (proizvajalce, dobavitelje komponent), 
R&D sektor in univerze. Prinesel bo tudi nova delovna mesta. Hkrati Madžarska odpira vrata 



digitalizaciji in novi industrijski revoluciji, na čelu katere je Nemčija, sicer madžarska 
najpomembnejša in najbolj lojalna gospodarska partnerica. 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

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

- mag. Matej Skočir, vodja sektorja za internacionalizacijo, Direktorat za 
internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, član delegacije,

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

V. Okvirni predračun stroškov

Delovni obisk nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Stroški se krijejo iz 
proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.

Predvideni stroški (ocena) službene poti so prevoz in stroški dnevnic, ki znašajo največ  500,00 
EUR.
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