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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Nemčiji, dne 18. septembra 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji, dne 18. septembra 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,
- Leon Behin, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
- Dr Breda Mulec, vodja Službe za mednarodno sodelovaje in odnose z javnostmi, 

Ministrstvo za javno upravo
- Mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
- Mirna Švarc, kabinet ministrice, Ministrstvo za infrastrukturo
- Anton Horžen, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije
- Jernej Kovač, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Nemčiji, dne 
18. septembra 2019 – predlog za obravnavo



Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- 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 9.500,00 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Nemčiji, dne 18. septembra 2019 – predlog za obravnavo

I. Namen obiska

Predsedstvo Svetu Evropske unije se med državami članicami vsakih šest mesecev menja po 
načelu rotacije. Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 
2021. To bo njeno drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. 

Z namenom zagotovitve konsistentnosti vsebinskega dela Sveta Evropske unije tri zaporedne 
predsedujoče države (t. i. trojke predsedstev) določijo dolgoročne cilje in pripravijo skupen 
program, v katerem opredelijo teme in najbolj aktualna vprašanja, ki bodo v 18-mesečnem 
obdobju obravnavana v Svetu Evropske unije. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav 
pripravi lasten, podrobnejši šestmesečni program. Slovenija bo tudi tokrat sodelovala v triu z 
Nemčijo (druga polovica 2020) in Portugalsko (prva polovica 2021). 

Države članice, ki predsedujejo Svetu, tesno sodelujejo v skupinah po tri, imenovanih „trojke 
predsedstev“ (trojke). Ta sistem je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Trojka predsedstev 
določi dolgoročne cilje in pripravi skupen program, v katerem opredeli teme in najpomembnejša 
vprašanja, ki bodo v danem 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu. Na podlagi tega 
programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši 6-mesečni program.

Nemški zvezni minister za gospodarstva in energijo, Peter Altmaier je poslal vabilo na delovno 
srečanje trojke ministrom iz Slovenije in Portugalske, ki so odgovorni za različne sestave Sveta
Evropske unije v pristojnosti nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in energijo (BMWi), 
in sicer notranji trg, industrija, trgovina, konkurenčnost, kohezija, energetika in telekomunikacije.

Namen obiska je izmenjava mnenj glede tem in aktualnih vprašanj ter vsebinskih poudarkov 
trojke predsedstev, ki bodo služili kot podlaga za pripravo skupnega programa v 18-mesečnem 
obdobju v okviru prvega neformalnega srečanja ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije,
pristojnih za zgoraj navedene sestave Sveta Evropske unije, ki bodo v okviru trojke predsedovale 
Svetu Evropske unije.

II. Program obiska

Delegacija  pod vodstvom Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, se 
bo dne 18. septembra srečala na pogovorih z g. Petrom Altmaierjem, nemškim zveznim 
ministrom za gospodarstvo in energijo ter vladnimi predstavniki Portugalske z namenom priprave 
skupnega programa Tria v 18-mesečnem obdobju. Program Tria predsedstev je splošen in temelji 
na redni agendi Sveta Evropske unije in zajema 18-mesečno obdobje predvidenih aktivnosti.

III. Stališča

Ministri bodo predstavili vsebino strateškega okvirja, znotraj katerega se Slovenija pripravlja na 
prevzem predsedovanja ter predstavili osnutek prednostnih nalog za sestave Svetov, za katere so 
pristojni. 

Tako aktualni pregled prednostnih nalog, kakor tudi pregled aktualnih vsebin sta pogojena s 
trenutnim stanjem, v katerem se nahajamo – oblikovanje prihodnje Evropske komisije in 
programa za naslednje zakonodajno obdobje ter sprejemanje prihodnjega večletnega finančnega 
okvira EU – in omogočata zgolj omejene zmožnosti predvidevanja razvoja v prihodnjih letih. 



V začetku leta 2020, ko bo sprejet program Evropske komisije za naslednje zakonodajno 
obdobje, bo pregled vsebin, ki bodo aktualne v času slovenskega predsedovanja, postal še 
jasnejši, prav tako bo mogoče natančneje definirati prednostne naloge predsedovanja. 

Slovenska delegacija bo izhajala iz prednostnih nalog Predsedovanja RS Svetu EU v drugi 
polovici leta 2021 (dokument potrjen na Vladi 5. septembra 2019). 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

član delegacije,
- Leon Behin, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
- Dr Breda Mulec, vodja Službe za mednarodno sodelovaje in odnose z javnostmi, 

Ministrstvo za javno upravo
- Mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
- Mirna Švarc, kabinet ministrice, Ministrstvo za infrastrukturo
- Anton Horžen, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije
- Jernej Kovač, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije v Nemčiji nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni 
stroški bodo znašali največ 9.500,00 EUR.
Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani 
delegacije.
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