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ZADEVA: Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na 35. 
obletnici delovanja Britannia Services Ltd na Malti 12.10.2017  – 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 naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o udeležbi državne sekretarke Eve 
Štravs Podlogar na 35. obletnici delovanja Britannia Services Ltd na Malti 12.10.2017.

                                                                                      mag. Lilijana Kozlovič 
                                                                                      GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na 35. obletnici delovanja 
Britannia Services Ltd na Malti 12.10.2017

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
Mag. Irena Milinkovič, sekretarka na Direktoratu za turizem
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 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:
Finančne posledice znašajo do 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 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



Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na 35. obletnici 
delovanja Britannia Services Ltd na Malti 12.10.2017  

I. Namen dogodka

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar se je udeležila sprejema ob obeležitvi 35. 
obletnice delovanja Britannia Services (agencija Britannia Tours) na Malti 12.10.2017.
Britannia Tours je glavni partner slovenskega turizma za goste iz Malte.

II. Program udeležbe

Direktor Brittania Services je g. Noel Farrugia. Povabil je državno sekretarko na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Evo Štravs Podlogar na obeležitev 35. 
obletnice delovanja Britannia Services, ki je bila na Malti dne 12.10.2017

Ob tej priložnosti sta se pogovorila o nadaljnjem sodelovanju na področju povečanja 
turističnega obiska iz Malte in drugih evropskih držav v Slovenijo. Agencija že 9 let 
sodeluje s Slovenijo s prodajo aranžmajev čarterskih letov, ki letijo v Ljubljano in Maribor 
(cca 2500 gostov), zato nameravajo v Mariboru odpreti svojo pisarno.

Ob tej priložnosti je imela tudi krajše bilateralne pogovore z direktorjem malteške 
turistične organizacije, predsednikom Air Malta ter z drugimi predstavniki letalskih 
prevoznikov, ki so bili prav tako vabljeni na dogodek.

Britannia Tours je nastala na začetku devetdesetih let in je postala eno vodilnih imen v 
odhodnih potovanjih. Vsako leto izdaja štiri brošure; po eno za zimo, Veliko noč/pomlad 
in poletje. 
Slovenija je pomembna destinacija za Britannia Tours. Z leti so povečevali promet s 
Slovenijo s poleti na in z Letališča Jožeta Pučnika, sedaj pa uvajajo še eno linijo z 
mariborskim letališčem Edvarda Rusjana, ki bo delovala od aprila do oktobra 2018. Prav 
tako pospešeno delajo na odprtju pisarne v Sloveniji, in sicer v Mariboru, z namenom 
povečanja turističnega prometa v Slovenijo tudi iz drugih držav EU, poleg Malte.

Skupno gostje z Malte ustvarijo le 0,3% vseh tujih nočitev v Sloveniji. (vir: SURS, prihodi 
in prenočitve turistov, oktober 2017, začasni podatk), vendar se tudi na podlagi 
uspešnega sodelovanja z Britannia Services oziroma agencijo Britannia Tours nočitve 
povečujejo.

V 10 mesecih leta 2017 je Slovenijo obiskalo 4.929 turistov, kar je 15% več kot v 
enakem obdobju lani. Ustvarili so kar 23.308 nočitev, kar je skoraj 20% več kot v 
enakem obdobju 2016. 

Slovenska turistična organizacija na tem trgu ne izvaja promocijskih aktivnosti, zato je 
toliko bolj pomembno vzdrževanje odličnih odnosov s to uspešno malteško turistično 
organizacijo.
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