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ZADEVA: Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Šibeniku, Hrvaška, 8. 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 Šibeniku, Hrvaška, 8. maja 2019.

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

vodja delegacije,
- Aljaž Žumer, vodja kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj 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 
Šibeniku, Hrvaška, 8. 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:
/
/
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  srednja podjet ja ter 

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 ter dnevnic znaša največ 300,00 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 

NE



pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

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 Šibeniku, Hrvaška, 8. maja 2019

I. Namen udeležbe 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek se bo na podlagi povabila 
slovenskega podjetja Impol 2000 d.d. udeležil svečane prireditve ob realizaciji investicije skupine 
Impol v Šibeniku, Hrvaška.

II. Program obiska

Dogodek bo potekal 8. maja 2019 v Šibeniku, Hrvaška.

V okviru svečane prireditve bo izvedena otvoritev nove linije Salico za proizvodnjo izdelkov, 
namenjenih avtomobilski industriji ter podelitev certifikata za skladnost s standardom EN 9100, ki 
je podlaga za razvoj trga letalske industrije.

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

III. Teme pogovorov

Realizacija investicije podjetja Impol na Hrvaškem dokazuje, da je hrvaški trg eden 
najzanimivejših za slovenska podjetja, tako z vidika obsega blagovne menjave kot investicij in 
storitev, pa tudi turizma. Kljub posledicam finančne in gospodarske krize na Hrvaškem slovenska 
podjetja beležijo večinoma dobre rezultate in povečujejo svoje tržne deleže. 

Ob robu dogodka bo minister Počivalšek z uvodnim nagovorom pozdravil vse prisotne ter 
poudaril, da državi druga drugi predstavljata eno izmed najpomembnejših gospodarskih partneric, 
kar dokazuje dolgoletna rast vseh komponent gospodarskega sodelovanja. 

Stališče 

Minister Počivalšek bo poudaril odlično bilateralno gospodarsko sodelovanje na vseh področjih, 
kar se odraža v trendu nenehnega povečanja blagovne in storitvene menjave od leta 2013 naprej. 

Glede na vrednost slovenskih neposrednih naložb v tujini je bila Hrvaška v letu 2017 na prvem 
mestu. Po podatkih Banke Slovenije je vrednost slovenskih naložb na Hrvaškem konec leta 2017 
kumulativno znašala 1.814,70 mrd EUR (11,6 % rast glede na kumulativno vrednost konec leta 
2016, ko je le-ta znašala 1.626,30 mrd EUR). Delež slovenskih naložb na Hrvaškem glede na 
skupne slovenske naložbe v tujini znaša 30,7 %.

Skupino Impol pa se lahko izpostavi kot primer dobre prakse investiranja in rasti ter iskanja 
sinergij v poslovanju med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

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

- Aljaž Žumer, vodja kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj 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 stroški prevoza ter dnevnic, ki znašajo največ  300,00 
EUR.
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