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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs 
Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na otvoritveni 
slovesnosti turističnega leta 2018 EU-Kitajska, Benetke, 19.januar 2018  – predlog za obravnavo.

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 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 naslednje
sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, na otvoritveni slovesnosti turističnega leta 2018 EU-Kitajska, Benetke, 
19.januar 2018.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vodja delegacije.

- Renata Martinčič, generalna direktorica, Direktorat za turizem, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, članica

                                                                                            mag. Lilijana Kozlovič 
                                                                                                 GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, državne 
sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na otvoritveni slovesnosti turističnega 
leta 2018 EU-Kitajska, Benetke, 19.januar 2018.



Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

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:
Renata Martinčič, generalna direktorica, Direktorat za turizem, 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:
/

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državne sekretarke Eve Štravs Podlogar se bo  
udeležila uradne otvoritve turističnega leta 2018 EU-Kitajska (ECTY), ki bo potekala v petek, 19. 
januarja 2018 v Doževi palači v Benetkah.
Predsednik Evropske komisije in kitajski predsednik vlade sta julija 2016 ob vrhu EU-Kitajska 
razglasila leto 2018 za turistično leto EU-Kitajska. Prvenstveni cilj EU in Kitajske v tem okviru  je  
promocija naložbenih priložnosti za evropske operaterje na kitajskem in povečanje evropske 
gospodarske rasti in delovnih mest s spodbujanjem kitajskega turizma v EU. Slavnostna otvoritev 
leta 2018, kot leta intenzivnega sodelovanja med EU in Kitajsko, bo potekala na visoki ravni z 
navzočnostjo komisarke Bieńkowske in predsednika kitajske državne uprave za turizem (CNTA) ter 
ostalimi visokimi predstavniki EU institucij in Kitajske. 
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. 

Predvideni so stroški prevoza, dnevnic in strošek nastanitve v višini največ 2.000,00 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 z 9. členom 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 delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, 
državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na otvoritveni 
slovesnosti turističnega leta 2018 EU-Kitajska, Benetke, 19.januar 2018   

I. Namen uradnega obiska

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom Državne sekretarke Eve Štravs Podlogar se bo 

udeležila uradne otvoritve turističnega leta 2018 EU-Kitajska (ECTY), ki bo potekala v petek, 19. 

januarja 2018 v Doževi palači v Benetkah.

Predsednik Evropske komisije in kitajski predsednik vlade sta julija 2016 ob vrhu EU-Kitajska

razglasila leto 2018 za turistično leto EU-Kitajska. Prvenstveni cilj EU in Kitajske v tem okviru  je 

promocija naložbenih priložnosti za evropske operaterje na kitajskem in povečanje evropske

gospodarske rasti in delovnih mest s spodbujanjem kitajskega turizma v EU. Slavnostna otvoritev 

leta 2018, kot leta intenzivnega sodelovanja med EU in Kitajsko na področju turizma, bo potekala 

na visoki ravni z navzočnostjo komisarke Bieńkowske in predsednika kitajske državne uprave za 

turizem (CNTA) . Nagovor bo imel tudi kitajski premier, g. Li Keqiang, italijanski predsednik vlade, 

g. Paolo Gentiloni, predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani ter podpredsednica 

Evropske komisije in visoka predstavnica EU, Federica Mogherini. Na otvoritveno slovesnost, ki jo 

bo spremljala večerna gala prireditev v beneški operi so vabljeni tudi visoki predstavniki držav 

članic. Hkrati bo potekal tudi Poslovni vrh, kjer se pričakuje udeležba med 70 do 80 kitajskih 

podjetij.

Tudi Slovenija in slovenski turizem se pridružuje aktivnostim v sklopu turističnega leta 2018 EU-

Kitajska. Slovenska turistična organizacija pri tem sodeluje z Evropsko potovalno organizacijo

(ETC) predvsem v smislu udeleževanja na  skupnih promocijskih dogodkih EU- Kitajska in drugih 

aktivnostih  v okviru sprejetega programa dela STO.  

III. Teme razprav

  

V okviru neformalnih diskusij in srečanj s predstavniki turistične administracije EU članic in 

Kitajske  bo državna sekretarka  razpravljala  o perspektivah razvoja  slovensko-kitajskih odnosov 

na področju turizma.  

V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na otvoritveni slovesnosti turističnega leta 

2018 EU-Kitajska v Benetkah nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 

Predvideni stroški so v vrednosti največ 2.000 €.
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