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ZADEVA: Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019 – 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 naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška na ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019. 

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na ITB Berlin 
od 5. do 7. marca 2019 – predlog za obravnavo 

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:
Klavdija Eržen, vodja kabineta ministra, 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:
Minister Zdravko Počivalšek, kot vodja delegacije, se je udeležil največjega svetovnega turističnega 
sejma ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019.
Namen obiska je bil okrepitev gospodarskega in turističnega sodelovanja med državama.
Ob robu dogodka je dne 5. marca potekal sprejem za ključne tuje in domače partnerje v rezidenci 
Veleposlanika RS v Berlinu. Dne 6. marca je Slovenska turistična organizacija organizirala 
Slovenski sprejem za nemško turistično javnost, vidne predstavnike iz te gospodarske panoge,
medije ter predstavnike slovenskega turističnega gospodarstva. Na obeh dogodkih je minister
Zdravko Počivalšek podal nagovor. Na slovenski stojnici je potekalo tudi srečanje ministra 
Počivalška z generalnim direktorjem Lufthansa City Centra, g. Uwe Müellerjem ter srečanje s 
predstavniki luksemburške vlade in nekaterimi drugimi pomembnimi predstavniki turizma tujih držav, 
s katerimi je minister izmenjal poglede na razvoj turizma.
/
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:
/
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 NE



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.

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 ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019 

Minister Zdravko Počivalšek, kot vodja delegacije, se je udeležil največjega svetovnega 
turističnega sejma ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019.
Ministra je spremljala delegacija v naslednji sestavi:
- Klavdija Eržen, univ. dipl. prav., vodja kabineta in vodja Službe za EU zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije,
- Karin Jurman Marn, Služba za odnose z javnostmi, kabinet ministra, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

V dneh od 5. do 10. marca 2019 je v Berlinu potekal sejem ITB Berlin, eden izmed najbolj 
obiskanih, odmevnih, ter največjih turističnih sejmov v Evropi in na svetu. Na sejmu je že 
tradicionalno izjemno močno zastopano tudi slovensko turistično gospodarstvo, ki je tudi tokrat 
nastopilo v skupni organizaciji s Slovensko turistično organizacijo (STO). 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojen tudi za področje turizma, Zdravko 
Počivalšek, se je skupaj z delegacijo in s predstavniki STO udeležil turistične borze ITB Berlin. 
Slovenija se je predstavila na stojnici, veliki skoraj 250 m2. Rdeča nit predstavitve sta bila kulturni 
turizem in gastronomija v luči naziva Evropska prestolnica gastronomije 2021. Svojo ponudbo je 
na sejmu predstavilo 35 podjetij in destinacij. 

Obe temi je Slovenija predstavila z osveženo kreativno kampanjo "Slovenijo čutim. Na svoj način" 
("I feel Slovenia. My way"). Slovenski turizem z novo rešitvijo v ospredje postavlja pristna 
slovenska doživetja z višjo dodano vrednostjo. Z njimi se aktivno vključuje obiskovalca, ki na 
potovanjih išče edinstvene zgodbe, avtentičnost in nove oblike luksuza. Tako se predstavlja vizijo 
Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Minister Počivalšek se je 
udeležil več dogodkov med 5. in 7. marcem, katerih namen je bil krepiti gospodarsko sodelovanje 
med Slovenijo in Nemčijo tako na turističnem kot širšem gospodarskem sodelovanju. Nemški 
turisti so za Slovenijo že tradicionalno izjemnega pomena. V letu 2018 so  ustvarili največ tujih 
prenočitev v Sloveniji, kar 12,8% vseh tujih prenočitev (pred italijanskimi in avstrijskimi turisti). 
Lani je Slovenijo obiskalo skoraj pol milijona nemških turistov, ki se po številu prihodov uvrščajo 
na drugo mesto, takoj za italijanskimi gosti. Nemčija je sicer za Slovenijo najpomembnejša 
zunanjetrgovinska partnerica, s katero je Slovenija lani ustvarila 1 milijardo evrov trgovinskega 
presežka.

Slovenska udeležba na letošnjem ITB je bila s strani številnih obiskovalcev izjemno dobro 
sprejeta, ter je požela veliko zanimanja, tako s strani turističnega gospodarstva, kot drugih 
obiskovalcev. STO je ob robu dogajanja organizirala tudi dva zelo odmevna sprejema za ključne 
tuje in domače partnerje, in sicer dogodek v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Berlinu (v 
prostorih slovenske rezidence) ter Slovenski večer. Dogodek v rezidenci slovenskega 
veleposlanika je bil namenjen predvsem touroperaterjem, medijem iz področja turizma ter 
ključnim turističnim delavcem. Prisotne sta nagovorila minister Zdravko Počivalšek in veleposlanik 
Franc But. Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen utrditvi poslovnih vezi ter iskanju priložnosti za 
nove poslovne vezi, pa tudi promociji slovenskega turizma v medijskem prostoru. Slovenski večer 
je bil namenjen nemški turistični javnosti, vidnim predstavnikom iz te gospodarske panoge, 
medijem ter predstavnikom slovenskega turističnega gospodarstva.

Na slovenski stojnici je potekalo tudi srečanje ministra Počivalška z generalnim direktorjem 
Lufthansa City Centra, g. Uwe Müellerjem, katerega namen je bil krepitev že sedaj uspešnega 
sodelovanja Slovenije s to priznano mednarodno mrežo turističnih agencij. Predstavniki mreže 
Lufthansa City Centre, ki združuje predstavnike turističnih agencij in organizatorjev potovanj na 
650 lokacijah v več kot 90 državah, delujoče pod Lufthansino franšizo, so si namreč za lokacijo 
vsakoletnega srečanja članov na borzi ITB Berlin izbrali prav slovensko stojnico. 



Minister se je srečal tudi s predstavniki luksemburške vlade in nekaterimi drugimi pomembnimi 
predstavniki turizma tujih držav, s katerimi je izmenjal poglede na razvoj turizma.

V okviru sejma ITB je Slovenija prejela številne nagrade, ki so še dodatno utrdile naš ugled na 
nemškem in svetovnem turističnem trgu. Tako je Slovenska turistična organizacija prejela štiri 
zlate in dve srebrni nagradi The Golden City Gate za odličnost na področju promocijsko-
komunikacijskih orodij v turizmu.

Ponovno pa so med najbolj trajnostnimi na svetu tudi destinacije iz Zelene sheme slovenskega 
turizma. Ljubljana je z najboljšo trajnostno prakso Borzo lokalnih živil zmagala v kategoriji mest 
Best in Cities, Bled pa je dosegel drugo mesto v kategoriji Best in Europe. Komen, Rogaška 
Slatina, Idrija, Koper in Podčetrtek so se na področju odgovornega turizma uvrstili med 25 
finalistov najboljših v Evropi.
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