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ZADEVA: Izhodišča za bilateralno srečanja francoskega delegiranega ministra za zunanjo 
trgovino in ekonomsko privlačnost Francka Riesterja in ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška, dne 16. julija 2021 v Ljubljani – 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 bilateralno srečanja francoskega 
delegiranega ministra za zunanjo trgovino in ekonomsko privlačnost Francka Riesterja 
in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, dne 16. julija 
2021 v Ljubljani.

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

gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Dr. Stanislav Raščan, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije,
- Mag. Karla Pinter, direktorica direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, članica delegacije,
- Anton Horžen, MBA, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, član 

delegacije, 
- Dr. Slobodan Šešum, generalni direktor, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo 

MZZ, član delegacije,
- VP Bernarda Gradišnik, Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje 1, vodja, 

članica delegacije,
- Katja Bogataj, Sektor za gospodarsko sodelovanje 1, referent za Francijo, članica 

delegacije.

                                                                                        mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:
Izhodišča za bilateralno srečanja francoskega delegiranega ministra za zunanjo trgovino in 
ekonomsko privlačnost Francka Riesterja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška, dne 16. julija 2021 v Ljubljani.



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:
/
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. Predvideni stroški obiska so 
ocejeni na 1.000 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

Simon Zajc
državni sekretar



Izhodišča za bilateralno srečanja francoskega delegiranega ministra za zunanjo trgovino in 
ekonomsko privlačnost Francka Riesterja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zdravka Počivalška, dne 16. julija 2021 v Ljubljani.

I. Namen obiska
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije g. Zdravko Počivalšek (v 
nadaljevanju minister Počivalšek) bo 16. julija 2021 izvedel bilateralno srečanje s francoskim
delegiranim ministrom za zunanjo trgovino in ekonomsko privlačnost Franckom Riesterjem, ki se 
bo mudil na dvodnevnem obisku v Sloveniji od 15. do 16. julija 2021.

Namen bilateralnega srečanja je izmenjava mnenj glede bilateralnih tem in aktualnih vprašanj ter 
vsebinskih poudarkov Predsedovanja Slovenije Svetu EU. Predvidena je obravnava trgovinske 
politike in iskanje novih oblik gospodarskega sodelovanja s Francijo, s poudarkom na področju 
zelenih/ trajnostnih tehnologij, krožnega gospodarstva, digitalizacije, vesolja, inovacij, investicij ter 
turizma.

II. Program obiska
V okviru programa je načrtovano srečanje ministra Riesterja z ministrom Počivalškom in z 
državnim sekretarjem Ministrstva za zunanje zadeve RS  dr. Stanislavom Raščanom.

III. Stališče
Odnosi med Republiko Slovenijo in Francijo so odlični, strateški in razvejani. Sodelovanje med 
državama na področju evropskih zadev je odlično. Imamo sorodne poglede na prihodnost EU, na 
zagotavljanje varnosti in blaginje državljanov EU, enotnosti in solidarnosti med državami 
članicami ter poglabljanje politik EU na določenih področjih.
Republika Slovenija in Francija sta tradicionalno dobri trgovinski partnerici in imata razvejane 
odnose na področju gospodarstva. Francija bo predsedovala Svetu EU od 1.1.2022 do 30.6.2022.

Minister bo na bilateralnem srečanju predstavil Program predsedovanja Slovenije Svetu EU s 
poudarkom na področju Trgovinske politike. Ministra bosta poudarila potrebo po usklajenem 
pristopu v okviru EU in na mednarodni ravni za odpravo posledic pandemije in revitalizacijo 
gospodarstva ter ključno vlogo trgovinske politike pri tem, izpostavili krepitve notranjega trga, 
konkurenčnosti EU, zaposlovanja, gospodarske rasti, ob spoštovanju EU vrednot in standardov. 
Nadalje bo minister predstavil gospodarsko stanje v Sloveniji, trenutno poslovno in investicijsko 
okolje ter izmenjal ocene o stanju blagovne, storitvene, turistične in investicijske menjave med 
državama. Pri tem bo posebna pozornost namenjena iskanju novih oblik sodelovanja s Francijo, s 
poudarkom na področju zelenih/ trajnostnih tehnologij, krožnega gospodarstva, digitalizacije, 
inovacij, investicij ter turizma.

IV. Sestava delegacije
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Dr. Stanislav Raščan, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije,
- Mag. Karla Pinter, direktorica direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije,
- Anton Horžen, MBA, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, član 

delegacije,
- Dr. Slobodan Šešum, generalni direktor, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ, 

član delegacije,
- VP Bernarda Gradišnik, Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje 1, vodja, članica 

delegacije,
- Katja Bogataj, Sektor za gospodarsko sodelovanje 1, referent za Francijo, članica delegacije.

Delegacija je širša zaradi predvidenega bilateralnega srečanja francoske delegacije z 
delegacijami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zunanje zadeve.



V. Okvirni predračun stroškov
Uradni obisk nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Predvideni stroški obiska se 
ocenjujejo na 1.000 EUR.
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