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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na St. Peterburškem gospodarskem forumu, Ruska federacija, 6. – 9. junij 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:

- Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na St. Peterburškem 
gospodarskem forumu, Ruska federacija, 6. – 9. junij 2019. 

- Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
- Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
- mag. Karla Pinter, vodja Pravne službe, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na St. 
Peterburškem gospodarskem forumu, Ruska federacija, 6. – 9.  junij 2019.

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  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 20.000,00 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 UDELEŽBO MINISTRA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
ZDRAVKA POČIVALŠKA NA ST. PETERBURŠKEM GOSPODARSKEM FORUMU, 

RUSKA FEDERACIJA, 6. – 9. JUNIJ 2019

I. Namen obiska

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se bo udeležil tradicionalnega 
St. Peterburškega gospodarskega foruma, ki bo potekal od 6. – 9. junija 2019 v St. Peterburgu.

St. Peterburški gospodarski forum je najpomembnejši gospodarski forum v regiji, ki zbere skupaj 
pomembne predstavnike vlad, podjetij in institucij ne samo iz Ruske federacije temveč iz celega 
sveta. Slovenija si prizadeva vzdrževati reden dialog o gospodarskih temah s pomembno 
gospodarsko partnerico Rusko federacijo. Za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo 
in Rusijo sodi tudi tokratni obisk. 

St. Peterburški forum je namenjen srečanju gospodarstvenikov, potencialnih investitorjev, 
obravnavanju trenutne globalne gospodarske situacije, novih priložnosti v gospodarstvu in 
navezovanju stikov, ter povezovanju potencialnih gospodarskih partnerjev.

Minister Počivalšek bo udeležbo na forumu izkoristil predvidoma tudi za srečanja s tujimi partnerji, 
ministri iz Ruske federacije in nekaterimi drugimi prisotnimi tujim ministri. 

II. Program obiska

Program bilateralnih srečanj ministra Počivalška z delegacijo je v pripravi in se usklajevanju med 
vsemi sodelujočimi institucijami.

III. Teme pogovorov 

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 Rusijo. Pri tem bo 
posebna pozornost namenjena iskanju novih oblik sodelovanja.

Republika Slovenija in Ruska federacija sta tradicionalno dobri trgovinski partnerici. Od leta 2017 
je beležen pozitiven trend v obsegu blagovne menjave med državama. Obseg blagovne menjave 
med državama je se je povečal tudi v letu 2018 in je znašal 1.160,5 mio EUR (v primerjavi z letom 
2017 povečanje za 2,4 %), od tega izvoz 790 mio EUR (v primerjavi z letom 2017 zmanjšanje za 
5,8%), uvoz pa 370,5 mio EUR (v primerjavi z letom 2017 povečanje za 26%). 

Vrednost slovenskih neposrednih naložb v Ruski federaciji je konec leta 2017 znašala 387,7 
EUR, kar je Rusijo uvrstilo na 4. mesto. Vrednost tujih neposrednih naložb iz Ruske federacije v 
Republiko Slovenijo je konec leta 2017 znašala 176,1 mio EUR, kar je za 2,5 krat več kot konec 
leta 2016. 



IV. Sestava delegacije

Za udeležbo na St. Peterburškemu gospodarskemu forumu je predvidena naslednja delegacija:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 

delegacije,
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
- Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
- mag. Karla Pinter, vodja Pravne službe, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije.

Iz Veleposlaništva RS v Moskvi bodo uradno delegacijo predvidoma spremljali:
- Branko Rakovec, veleposlanik RS v Moskvi,
- Natalija Momot, Svetovalka za ekonomsko področje,
- Tatjana Žarova.

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije nima večjih finančnih posledic za državni proračun.  Predvideni 
stroški službene poti so stroški vozovnic, viz, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni stroški 
bodo znašali največ 20.000,00 EUR. 
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