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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 162. generalni skupščini 
BIE (Mednarodni urad za razstave; Bureau International des Expositions), Pariz, 14.11.2017 –
15.11.2017 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 2. člena in 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:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo Veronike Bošković Pohar, 
pooblaščene ministrice, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu, na 162. generalni 
skupščini Mednarodnega urada za razstave (BIE – Bureau International des Expositions), 
Pariz, 14.11.-15.11.2017.

2. Vlada Republike Slovenije podpira kandidaturo Republike Poljske oz. mesta Lodž za 
organizacijo specializirane mednarodne razstave EXPO 2022.

3. Vlada Republike Slovenije pooblašča Veroniko Bošković Pohar, pooblaščeno ministrico, 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu, za glasovanje v podporo kandidaturi 
Republike Poljske oz. mesta Lodž za organizacijo specializirane mednarodne razstave 
EXPO 2022.

                                                                                            mag. Lilijana Kozlovič 
                                                                                              GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Izhodišča za udeležbo Veronike Bošković Pohar, pooblaščene ministrice, Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Parizu, na 162. generalni skupščini Mednarodnega urada za razstave (BIE –
Bureau International des Expositions), Pariz, 14.11.-15.11.2017.

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:
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za  gospodarski razvoj in tehnologijo
Jernej Tovšak, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, 
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:
Veronika Boškovič Pohar, pooblaščena ministrica, se bo 14.11. in 15.11.2017 v Parizu udeležila 
162. Generalne skupščine Mednarodnega urada za razstave (BIE – Bureau International des 
Expositions). Veronika Boškovič Pohar, pooblaščena ministrica, se bo generalne skupščine 
udeležila namesto Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki jo je Vlada RS imenovala za vodjo stalne delegacije v Generalni skupščini BIE. 
Veronika Boškovič Pohar, pooblaščena ministrica, je notificirana delegatka pri BIE. Na tokratni 
generalni skupščini se bo med drugim odločalo o podpori Republike Slovenije državi, ki bo gostila 
specializirani EXPO 2022/23. Kandidature so najavile naslednje države: Poljska (Lodž), ZDA 
(Minneapolis), Argentina (Buenos Aires).
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:
Udeležba delegacije Republike Slovenije nima večjih finančnih posledic za državni proračun, še 
posebej ker se bo generalne skupščine udeležila Veronika Boškovič Pohar, pooblaščena ministrica, 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu, in ne delegatka iz prestolnice.
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 Veronike Bošković Pohar, pooblaščene ministrice, Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Parizu, na 162. generalni skupščini Mednarodnega urada za razstave 

(BIE – Bureau International des Expositions), Pariz, 14.11.-15.11.2017

I. Namen udeležbe

Veronika Bošković Pohar, pooblaščena ministrica, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu, 
se bo udeležila 162. generalne skupščine Mednarodnega urada za razstave (BIE – Bureau 
International des Expositions), ki bo potekala v Parizu, 14.11.-15.11.2017.

Mednarodni urad za razstave (Bureau International des Expositions – BIE) je medvladna 
organizacija, ki je odgovorna za nadzor in urejanje svetovnih EXPO. 

Pod njihovim pokroviteljstvom  so organizirani 4 različni tipi:
 Svetovni Expo (anlg. World Expos), 
 Specializiran Expo (angl. Specialised Expos), 
 Hortikulturen EXPO (angl. Horticultural Expos) in 
 Triennale di Milano.

Veronika Boškovič Pohar, pooblaščena ministrica, se bo generalne skupščine udeležila namesto 
Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo je 
Vlada RS imenovala za vodjo stalne delegacije v Generalni skupščini BIE. Veronika Boškovič 
Pohar, pooblaščena ministrica, je notificirana delegatka pri BIE. Na tokratni generalni skupščini se 
bo med drugim odločalo o podpori Republike Slovenije državi, ki bo gostila specializirani EXPO 
2022/23. Kandidature so najavile naslednje države: Poljska (Lodž), ZDA (Minneapolis), Argentina 
(Buenos Aires).

II. Program udeležbe

Generalna skupščina bo potekala 14.11.2017 popoldne od 14.30 naprej in 15.11.2017 od 9.30 
ure dalje.

Na generalni skupščini bodo obravnavane (poleg podpore kandidaturam) še poročila o sestankih 
administracije, odbora za proračun, izvršnega odbora, odbora za nadzor ter odbora za 
komuniciranje. Na generalni skupščini bo predstavljena tudi zaključna slovesnost razstave Astana 
2017, napredovanje priprav na EXPO Dubai 2020, predstavitev hortikulturnega EXPA Beijing 
2019 in EXPA Almere 2022, predstavitev Triennale Milano 2019. Poleg tega bodo potekale tudi 
predstavitve držav kandidatk za organizacijo razstave 2025 (vsaka država kandidatka bo imela na 
voljo 20 minut).

III. Volitve

Na dnevnem redu so volitve za organizacijo specializiranega EXPA v letu 2022/23. Vsaka država 
bo imela na voljo 30 minut.

Evidentirane države kandidatke so naslednje:
LETO KANDIDATI TEMA

Łódź, Poljska City Re:Invited
Minneapolis, ZDA 
(Minnesota)

Healthy People Healthy Planet:
Wellness and Well-Being for All

2022/2
023

Buenos Aires, 
Argentina

Science, Innovation, Art and Creativity
for Human Development. Creative
industries in Digital Convergence.



Republika Slovenija bo na generalni skupščini podprla kandidaturo Republike Poljske. 

Obrazložitev:
Tema prijavljene kandidature je revitalizacija starih industrijskih objektov v mestu Lodž z novimi 
vsebinami, pri čemer se lahko potegne marsikatera vzporednica tudi v Sloveniji. Posebnost je 
umestitev načrtovane razstave v center mesta, kjer bi se kulturni in družabni dogodki prepletali z 
vsakodnevnim življenjem prebivalcev. 

Slovenska podjetja v industrijski coni mesta Lodž že delujejo (npr. Lek, Armeton). Skladno s temo 
razstave, to je revitalizacijo, bi lahko slovensko gospodarstvo predstavilo tehnološke rešitve v 
okviru pametnih mest, trajnostnega razvoja in drugih relevantnih področij. Stroški potencialne 
slovenske udeležbe v Lodžu bi bili zaradi bližine in dobrih prometnih povezav nižji kot pri 
konkurenčnih lokacijah v ZDA in Argentini. Poleg tega je z vidika rasti slovenskega izvoza Poljska 
pomembnejša od preostalih treh kandidatk. 

V primeru, da Republika Poljska ne bo dobila največ glasov, potem bo Republika Slovenija 
podprla ZDA, Minneapolis (Minnesota).

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Veronika Bošković Pohar, pooblaščena ministrica, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu.

V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba delegacije Republike Slovenije nima večjih finančnih posledic za državni proračun, še 
posebej ker se bo generalne skupščine udeležila Veronika Bošković Pohar, pooblaščena 
ministrica, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu, in ne delegatka iz prestolnice.
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