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ZADEVA: Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Nemčiji od 22. do 23. novembra  2018 – 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 in 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji od 22. do 23. novembra  2018. 

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                               GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji od 22. 
do 23. novembra  2018 – 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:
Klavdija Eržen, 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 je
dne 22. novembra 2018 srečala na bilateralnih pogovorih s Petrom Altmaierjem, nemškim zveznim 
ministrom za gospodarstvo in energijo. Dne 23. novembra se je delegacija pod vodstvom ministra 
udeležila otvoritve Konzulata Republike Slovenije v Hannovru v zvezni deželi Spodnja Saška, kjer je
minister podal slavnostni nagovor. Ob robu dogodka se je minister srečal tudi s političnimi 
predstavniki ter pomembnimi predstavniki gospodarskih združenj ter gospodarstva Nemčije in 
Spodnje Saške.
Državni sekretar mag. Dobran Božič z delegacijo se je 22. novembra 2018 v Berlinu sestal na 
bilateralnih pogovorih z državnim ministrom Ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike 
Nemčije Michaelom Rothom, namestnikom glavnega svetovalca v uradu kanclerke za zadeve 
Evropske unije in bilateralne zadeve dr. Franzem Neuederjem, namestnikom glavnega svetovalca
za zunanjo in varnostno politiko v uradu kanclerke dr. Joachimom Bertelejem in posebnim 
odposlancem za Turčijo, JV Evropo in EFTA na Ministrstvu za zunanje zadeve ZRN dr. Christianom 
Hellbachom.
/
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.
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



Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Nemčiji od 22. do 23. novembra  2018 – predlog za obravnavo

Minister Zdravko Počivalšek se je kot vodja delegacije od 22. do 23. novembra 2018 mudil na 
obisku v Nemčiji.

Ministra je spremljala uradna delegacija v naslednji sestavi: 

- mag. Dobran Božič, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije,
- Klavdija Eržen, vodja kabineta in vodja Službe za EU zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije,
- mag. David Brozina, generalni direktor za zadeve EU, Ministrstvo za zunanje zadeve, član 

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije,
- Karin Jurman Marn, Služba za odnose z javnostmi, kabinet ministra,  Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije,
- mag. Iztok Grmek, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje I, Ministrstvo za 

zunanje zadeve, član delegacije,
- Martina Gašperlin, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije, 
- Mitja Sabadin, strokovni sodelavec državnega sekretarja mag. Božiča, član delegacije.

Delegacijo Republike Slovenije so v Nemčiji spremljali tudi predstavniki Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Berlinu: 
- Franc But, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije Berlin, član delegacije, 
- Jakob Brenčič, pooblaščeni minister, Veleposlaništvo Republike Slovenije Berlin, član 

delegacije,
- Aleš Marčič, prvi svetovalec, Veleposlaništvo Republike Slovenije Berlin, član delegacije. 

Delegacijo je pri pogovorih s predsednikom nemškega združenja avtomobilske industrije 
spremljala Tanja Mohorič, direktorica Slovenskega avtomobilskega grozda.

Namen obiska ministra Zdravka Počivalška je bil okrepiti gospodarsko sodelovanje med
državama ter zvezno deželo Spodnjo Saško, posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in 
investicijskem okolju ter predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne investitorje. Namen 
obiska državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča je bila krepitev političnega dialoga in 
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, tudi v luči prihajajočega 
predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. 

Minister Zdravko Počivalšek se je z delegacijo dne 22.11.2018 v Berlinu sestal s Petrom 
Altmaierjem, zveznim ministrom za gospodarstvo in energijo ter Bernhardom Mattesom, 
predsednikom VDA (Nemško združenje nemške avtomobilske industrije). V pogovorih sta se 
ministra dotaknila prihodnjega sodelovanja Slovenije in Nemčije v okviru priprav na trio-
predsedovanje (Nemčija, Portugalska, Slovenija), kjer je bila izražena obojestranska zaveza po 
tesnem sodelovanju in prihodnji izmenjavi strokovnih sodelavcev obeh resornih ministrstev. Prav 
tako so se dogovori dotaknili dodatnih potencialnih priložnosti za gospodarsko sodelovanje med 
državama. Minister Zdravko Počivalšek je na sestanku povabil zveznega ministra za 
gospodarstvo in energijo ZRN Petra Altmaierja na obisk v Slovenijo, kar je ta z odobravanjem 
sprejel in navedel, da bo skušal obisk realizirati po možnosti že v prihodnjem letu. Na pogovoru 
med ministrom Počivalškom in predsednikom VDA Mattesom (Nemško avtomobilsko združenje), 
na katerem je poleg spremljajoče delegacije sodelovala tudi Tanja Mohorič, direktorica ACS, je 



vodstvo nemškega avtomobilskega združenja izpostavilo, da lahko pomaga pri vzpostavljanju
stikov oziroma povezovanju članov nemškega avtomobilskega združenja.

Dne 23.11. 2018 je minister Počivalšek v okviru svečane otvoritve Konzulata RS v Hannovru na 
čelu s častnim konzulom dr. Dirkom Stenkampom, predsednikom uprave podjetja TÜV Nord, 
nastopil kot osrednji govornik, kjer je predstavil Slovenijo, njeno inovativnost, prodornost in 
izvozno uspešnost. Ostali slavnostni govorniki na svečani otvoritvi konzulata so bili veleposlanik 
Franc But, Stefan Muhle, državni sekretar na ministrstvu Spodnje Saške za gospodarstvo, delo, 
promet in digitalizacijo, mag. Iztok Grmek, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje 
I ter častni konzul RS dr. Dirk Stenkamp. Nagovorom je sledil sprejem v organizaciji Slovenske 
turistične organizacije.

V pogovorih med slovensko delegacijo in častnim konzulom RS dr. Stenkampom kot tudi v 
nagovorih so bila kot prihodnja področja sodelovanja med RS in zvezno deželo Spodnjo Saško 
izpostavljena mobilnost, digitalizacija in obnovljivi viri energije. Svečane slovesnosti otvoritve 
Konzulata RS v Hannovru so se udeležili številni povabljenci, med katerimi so izstopali zlasti 
predstavniki koncerna VW in Continental. Svojo podporo konzulatu RS pa je s svojo udeležbo 
namenil tudi Thomas Hermann, župan mesta Hannover. 

Državni sekretar mag. Dobran Božič z delegacijo se je dne 22. novembra 2018 v Berlinu sestal na 
bilateralnih pogovorih z državnim ministrom Ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike 
Nemčije Michaelom Rothom, namestnikom glavnega svetovalca v uradu kanclerke za zadeve 
Evropske unije in bilateralne zadeve dr. Franzem Neuederjem, namestnikom glavnega svetovalca 
za zunanjo in varnostno politiko v uradu kanclerke dr. Joachimom Bertelejem in posebnim 
odposlancem za Turčijo, JV Evropo in EFTA na Ministrstvu za zunanje zadeve Zvezne republike 
Nemčije dr. Christianom Hellbachom. 

Pogovori državnega sekretarja mag. Božiča s sogovorniki so potrdili sorodnost stališč med 
Slovenijo in Nemčijo glede aktualnih vprašanj v okviru EU in širše. Potrdili so tudi, da Nemčija vidi 
Slovenijo kot pomembno partnerico znotraj EU in ceni vlogo Slovenije kot dobre poznavalke regije 
Zahodnega Balkana. Izkazan je bil obojestranski interes za nadaljnjo krepitev tesnega 
sodelovanja med državama, še posebej pri pripravi in izvedbi predsedovanja Svetu EU v okviru 
tria Nemčija–Portugalska–Slovenija.
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