
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 510-25/2021/13
Ljubljana, 6. 7. 2021

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Rimu, Italija, 22. in 23. junija 2021 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 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 naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška v Rimu, Italija, 22. in 23. junija 2021. 

                                                                                 mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:
Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Rimu, Italija, 
22. in 23. junija 2021

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:
Mojca Plaznik, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 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 je 22. in 23. junija 2021 mudil 
na delovnem obisku v Rimu, Italija. 
Minister Počivalšek se je v okviru obiska srečal z italijanskim ministrom za gospodarski razvoj 
Giancarlom Giorgettijem,  ministrom za tehnološke inovacije in digitalno tranzicijo Vittoriom Colaom 
in predsednico Nacionalnega sveta za raziskave Mario Chiaro Carrozza. Minister Počivalšek je ob 
priložnosti obiska podpisal Pismo o nameri med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
RS in Italijansko vesoljsko agencijo (ASI) o sodelovanju na področju vesoljskih aktivnosti za 
miroljubne namene ter imel razgovore z državnim podsekretarjem za vesoljske tehnologije v 
Kabinetu predsednika vlade Italije Brunom Tabaccijem in predsednikom ASI Giorgiom Saccoccio. 
Minister Počivalšek se je ob robu obiska udeležil tudi sprejema ob dnevu državnosti ob 30. obletnici 
osamosvojitve Slovenije, kjer je imel nagovor. 
Minister Počivalšek je v okviru pogovorov izpostavil pomen Italije kot tretje tuje investitorice v 
Sloveniji in tretje največje trgovinske partnerice Slovenije, kot tudi pomen italijanskih turistov, ki so 
že vrsto let po številu med prvimi obiskovalci v Sloveniji. Minister Počivalšek je tudi predstavil 
prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU ter predvidene aktivnosti v okviru EXPO Dubaj. Z 
italijanskim gospodarskim ministrom Giorgettijem se je dogovoril o organizaciji investicijsko-
promocijske konference v 1. polovici leta 2022 v Milanu, oba ministra pa bosta predvidoma tudi 
prisostvovala načrtovanemu podpisu dogovora o sodelovanju med Inštitutom Jožef Stefan  in 
italijanskim Nacionalnim svetom za raziskave, ob tej priložnosti pa bo organiziran poslovno-
inovacijski dogodek, namenjen raziskovalnim institucijam in inovativnim podjetjem z visoko dodano 
vrednostjo. 
/
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, z last i mala in srednja podjetja 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:
/
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 Rimu, Italija, 22. in 23. junija 2021 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (v nadaljnjem besedilu: minister 
Počivalšek) se je 22. in 23. junija 2021 mudil na delovnem obisku v Rimu, Italija. 

Minister Počivalšek se je v okviru obiska srečal z italijanskim ministrom za gospodarski razvoj 
Giancarlom Giorgettijem,  ministrom za tehnološke inovacije in digitalno tranzicijo Vittoriom 
Colaom in predsednico Nacionalnega sveta za raziskave Mario Chiaro Carrozza. Minister 
Počivalšek je ob priložnosti obiska podpisal Pismo o nameri med Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS in Italijansko vesoljsko agencijo (ASI) o sodelovanju na področju 
vesoljskih aktivnosti za miroljubne namene ter imel razgovore z državnim podsekretarjem za 
vesoljske tehnologije v Kabinetu predsednika vlade Italije Brunom Tabaccijem in predsednikom 
ASI Giorgiom Saccoccio. Minister Počivalšek se je ob robu obiska udeležil tudi sprejema ob 
dnevu državnosti ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije, kjer je imel nagovor. 

Ministra Počivalška je spremljala delegacija v sestavi:
 Maruša Baus, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

članica delegacije,
 Aljoša Pečan-Gruden, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član 

delegacije. 

Delegacijo sta spremljala tudi Tomaž Kunstelj, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije 
v Rimu, in Felice Žiža, poslanec, predstavnik italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru 
Republike Slovenije.

Minister Počivalšek je na vseh pogovorih izpostavil pomen Italije kot tretje tuje investitorice v 
Sloveniji in tretje največje trgovinske partnerice Slovenije, kot tudi pomen italijanskih turistov, ki so 
že vrsto let po številu med prvimi obiskovalci v Sloveniji. Minister Počivalšek je tudi predstavil 
prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU ter predvidene aktivnosti v okviru EXPO Dubaj. 

V bilateralnem razgovoru s predsednico Nacionalnega sveta za raziskave Mario Chiaro Carrozza
je minister Počivalšek izpostavil pomen načrtovanega podpisa dogovora o sodelovanju med 
Inštitutom Jožef Stefan (IJS) in Nacionalnim svetom za raziskave. Minister Počivalšek je povedal, 
da močno podpira sodelovanje med raziskovalci, poleg tega pa se zavzema tudi za to, da se 
rezultati prelijejo preko inovacij v gospodarstvo. Minister Počivalšek je nadalje predlagal razmislek 
o organizaciji dogodka ob robu omenjenega podpisa, ki bi bil namenjen predstavitvi obstoječih 
aktivnosti IJS in Nacionalnega sveta za raziskave, ter predstavitvi in povezovanju inovativnih 
podjetij z visoko dodano vrednostjo, s čimer se je predsednica Carroza strinjala. Le-ta je 
pojasnila, da že poteka sodelovanje med raziskovalci obeh držav na področju robotike, predvsem 
na EU projektih, ter se zavzela za intenziviranje sodelovanja. Sogovornika sta se tudi strinjala, da 
bi bilo smotrno podpis med institucijama izvesti ob prisotnosti obeh gospodarskih ministrov, 
ministra  Počivalška in ministra Giorgettija.    

V okviru srečanja ministra Počivalška z Brunom Tabaccijem, državnim podsekretarjem v  
Kabinetu predsednika vlade Italije, in Giorgiom Saccoccio, predsednikom ASI, ki je potekalo ob 
robu podpisa Pisma o nameri med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in ASI o 
sodelovanju na področju vesoljskih aktivnosti za miroljubne namene, so se sogovorniki strinjali, 
da imata Slovenija in Italija skupen interes na področju vesoljskih tehnologij ter na področju 
zelene in digitalne preobrazbe. Minister Počivalšek je italijansko stran povabil na obisk 
slovenskega paviljona v času EXPO Space Week v Dubaju od 16. do 23. oktobra 2021. 



V bilateralnem razgovoru z ministrom za tehnološke inovacije in digitalno tranzicijo Vittoriom 
Colaom sta sogovornika govorila o pomenu digitalizacije in digitalne tranzicije podjetij ter razvoju 
naprednih tehnologij. Minister Počivalšek je predstavil predvidene reforme s pomočjo Strategije 
digitalne preobrazbe v gospodarstvu in zakonodajni paket EU na področju digitalizacije. Italijanski 
minister Colao  je predstavil interes Italije glede 5G koridorjev (op. eden naj bi šel proti Avstriji, 
drugi proti Franciji, za tretjega pa si italijanska stran želi, da bi šel preko Slovenije proti vzhodu).   

V pogovoru ministra Počivalška z Giancarlom Giorgettijem, ministrom za gospodarski razvoj, je 
slednji izpostavil potrebo po spremembi industrijske politike EU (op. Italija podpira spremembe na 
področju državnih pomoči), podobno kot minister Colao predstavil želje po vzpostavitvi koridorja 
5G proti Sloveniji ter predstavil idejo o vzpostavitvi sklada za pomoč in financiranje malih in 
srednje velikih podjetij. Minister Počivalšek je izpostavil načrtovani podpis dogovora med IJS  in 
Nacionalnim svetom za raziskave ter izrazil željo, da bi oba z ministrom Giorgettijem prisostvovala 
podpisu ter da bi bil ob tej priložnosti organiziran poslovno-inovacijski dogodek, namenjen 
raziskovalnim institucijam in inovativnim podjetjem z visoko dodano vrednostjo, kar je minister 
Giorgetti pozdravil. Minister Počivalšek je tudi dal pobudo za organizacijo investicijske oziroma 
promocijske konference v prvi polovici leta 2022, kar je minister Giorgetti podprl in kot lokacijo 
predlagal Milano. Sogovornika sta se na kratko dotaknila tudi vprašanja frekvenc in se strinjala, 
da je problem potrebno rešiti v dogovoru in na operativni ravni.   

V okviru vseh omenjenih srečanj je poslanec Žiža predstavil ureditev v Sloveniji, ki zagotavlja 
italijanski in madžarski manjšini po eno poslansko mesto v Državnem zboru. Predstavil je tudi 
pobudo Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi sklada za razvoj obmejnega območja, v katerega 
bi sredstva vložili Slovenija in Italija, sklad pa bi bil namenjen za razvoj podjetništva, turizma, 
šolstva ter ohranjanja jezika na obmejnem območju. Nadalje je poslanec Žiža predstavil pobudo o 
dogovoru, ki bi omogočal izmenično predvajanje programov v italijanskem jeziku na slovenski 
nacionalni televiziji in obratno, programov slovenske nacionalne televizije v slovenskem jeziku na 
italijanski televiziji.    
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