
PROTOKOL 

XIII. zasedanja Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko

gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 

17. in 18. novembra 2016 je v Ljubljani potekalo XIII. zasedanje Medvladne

slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično 

sodelovanje (v nadaljevanju Komisija). 

Slovensko delegacijo je vodil predsedujoči slovenskemu delu Komisije, 

podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije g. Karl 

Erjavec. Rusko delegacijo pa je vodil predsedujoči ruskemu delu Komisije, 

minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije g. Nikolaj 

Nikiforov. 

Komisija je na zasedanju obravnavala aktualna vprašanja bilateralnega 

gospodarskega sodelovanja ter glavne smernice njegovega nadaljnjega razvoja. 

Sestava obeh delegacij je navedena v prilogah 1 in 2. 

Po zaključku zasedanja je Komisija sprejela naslednje sklepe in priporočila: 

l. Stanje in perspektive razvoja dvostranskega trgovinsko

gospodarskega sodelovanja. 

1.1 Strani sta izmenjali informacije o trenutnem položaju, dinamiki in 

trendih razvoja gospodarstev Republike Slovenije in Ruske federacije ter stanju in 

perspektivah medsebojnih gospodarskih odnosov. 

Strani sta se strinjali, da imajo srečanja na visoki ravni poseben pomen za 

razvoj in razširitev slovensko-ruskih gospodarskih odnosov ter poudarili pomen 

rednega dialoga. Strani poudarjata pomen udeležbe predsednika Ruske federacije 

Vladimirja Putina na spominski slovesnosti ob 100. obletnici Ruske kapelice pod 

Vršičem 30. julija 2016. 
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Strani sta si izmenjali statistične podatke o medsebojni storitveni menjavi. 

Komisija je poudarila obstoj določenega potenciala za nadaljnji razvoj 

dvostranskega gospodarskega sodelovanja. 

1.2 Strani sta si izmenjali podatke o vrednosti neposrednih slovenskih naložb 

v Ruski federaciji in neposrednih ruskih naložb v Republiki Sloveniji ter ugotovili, 

da na tem področju obstajajo možnosti za nadaljnjo krepitev medsebojnega 

sodelovanja. 

Komisija je pozdravila podpis memoranduma o sodelovanju med javno 

agencijo SPIRIT in Rusko investicijsko agencijo (RIA) aprila 2016. 

Strani sta si izmenjali informacije o trenutnih aktivnostih glede spodbujanja 

naložb in izboljšanja poslovnega okolja v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji. 

1.3 Razvojna usmerjenost obeh gospodarstev narekuje potrebo po 

nadaljnjem zagotavljanju ugodnih pogojev za krepitev dvostranskega trgovinsko

gospodarskega sodelovanja. Strani sta potrdili namero, da bosta posebno pozornost 

namenili predvsem izmenjavi ciljno usmerjenih poslovnih delegacij ter razvoju 

sodelovanja med srednjimi in malimi podjetji obeh držav. 

1.4 Strani sta se strinjali, da so priložnosti za okrepitev gospodarskega 

sodelovanja med državama poleg tradicionalnih (farmacevtski proizvodi, 

avtomobilska industrija, gradbeništvo in inženiring, premazna sredstva, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija) še na področju učinkovite rabe 

energije, avtomatizacije, kmetijstva (kmetijske mehanizacije in prehranske 

industrije), turizma s poudarkom na zdraviliškem turizmu ter skupnim nastopom 

na trgih tretjih držav. 

Strani si bosta še naprej prizadevali za izmenjavo informacij o možnostih 

sodelovanja, sejmih in poslovnih priložnostih. 

1.5 Strani sta poudarili, da državi odlično sodelujeta tudi na področju kulture 

in ob tem izpostavili obisk ministra za kulturo Antona Peršaka 29. in 30. septembra 

2016 v Ruski federaciji, ob katerem je potekala otvoritev slovenske razstave 

Modeme galerije Ljubljana v Moskvi in je bila podpisana Skupna izjava ministra 

za kulturo Republike Slovenije Antona Peršaka in ministra za kulturo Ruske 








































