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ZADEVA: Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. 
aprila 2019 in na 5. UNWTO Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu, Donostia 
– San Sebastian, Španija, 2. – 3. maj 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Vlada Republike Slovenije je 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) na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

S K L E P
Vlada Republike Slovenije se seznani z informacijo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. aprila 
2019 in na 5. UNWTO Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu, Donostia – San Sebastian, 
Španija, 2. – 3. maj 2019.

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR
Priloga:
- Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve 
Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. aprila 2019 in na 5. UNWTO Svetovnem 
forumu o gastronomskem turizmu, Donostia – San Sebastian, Španija, 2. – 3. maj 2019

Sklep prejmejo:                                                                                                                                       
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,                                                                                                  
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS,                                                                                                           
- Urad Vlade RS za komuniciranje,
- 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 Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo
Mag. Irena Milinkovič, nacionalna kontaktna točka za UNWTO, 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:

 /
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:   /
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

SKUPAJ



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:   
Stroški povezani z udeležbo državne sekretarke na dogodku se krijejo iz proračunske postavke
proračunskega uporabnika in nimajo večjih finančnih posledic za državni proračun. Predvideni stroški 
službene poti so stroški prevoza, nočitve in dnevnic za eno osebo.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Predhodna objava ni potrebna.

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                        

                                                                         Zdravko Počivalšek 
                MINISTER



PREDLOG SKLEPA

Številka:
Datum:

Vlada Republike Slovenije je 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) na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se seznani z informacijo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. 
aprila 2019 in na 5. UNWTO Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu, Donostia – San 
Sebastian, Španija, 2. – 3. maj 2019.

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. aprila 2019 in na 5. UNWTO 
Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu, Donostia – San Sebastian, Španija, 2. – 3. maj 
2019

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



PRILOGA

Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eve Štravs Podlogar na predstavitvi Slovenije v Madridu 30. aprila 2019 in na 
5. UNWTO Svetovnem forumu o gastronomskem turizmu, Donostia – San Sebastian, 
Španija, 2. – 3. maj 2019

1. Namen in program obiska:
Turizem je pomemben vir zaposlovanja zaradi svoje delovno intenzivne narave in pomembnega 
multiplikacijskega učinka na zaposlenost v sorodnih sektorjih. Ta zmožnost turizma za ustvarjanje 
delovnih mest je posebej priznana v Trajnostnih razvojnih ciljih (SDGs).

Povečanje potenciala gastronomskega turizma za ustvarjanje več in boljših delovnih mest pomeni 
opredelitev ustreznih spretnosti, vrzeli v izobraževanju in usposabljanju, zagotavljanje podpornih 
politik in financiranja, izboljšanje podobe in kakovosti delovnih mest ter vzpostavitev tesnega 
sodelovanja med zainteresiranimi stranmi v celotni vrednostni verigi. 
5. forum UNWTO o gastronomskem turizmu bo osredotočen na prihodnje veščine za 
gastronomski turizem, ugodne okvire za spodbujanje podjetništva in povezovanje ekosistemov, ki 
povezujejo novoustanovljena podjetja v vrednostni verigi gastronomskega turizma in boljše 
vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela, da bi se izboljšala kakovost delovnega okolja, 
medtem ko se ukvarjajo z nekaterimi glavnimi izzivi v sektorju, kot so razlike med spoloma, 
invalidne osebe, brezposelnost mladih in problemi sezonskosti.
Poleg tega je hiter tehnološki napredek povzročil strah pred veliko brezposelnostjo v turizmu, ki jo 
povzroča avtomatizacija. Ta trend je povzročil tudi povečanje polarizacije trga dela z zmanjšanjem 
srednje kvalificiranih delavcev in povečanjem povpraševanja po visoko kvalificiranih in nizko 
kvalificiranih delavcih. Čeprav se pričakuje, da bo splošni dolgoročni učinek tehnološkega 
preoblikovanja pozitiven, bi lahko prehodno obdobje povzročilo motnje. Zato imajo vlade 
pomembno vlogo pri pomoči za nemoten prehod v digitalno dobo. 
Digitalizacija odpira tudi nove priložnosti v gastronomskem turizmu. V zvezi s tem bo forum dal 
priložnost finalistom prvega start-up tekmovanja v gastronomskem turizmu UNWTO / BCC, da 
predstavijo svoje zamisli, jim zagotovijo prepoznavnost in priložnosti za mreženje ter odpirajo 
možnosti financiranja in razvoja poslovanja.

Foruma se bo udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Eva Štravs Podlogar, ki bo imela tudi aktivno vlogo – sodelovala bo na High Level panelu o javnih 
politikah in gastronomskem turizmu.

Na povabilo Veleposlaništva RS v Madridu, se bo DS Eva Štravs Podlogar 30. aprila 2019
udeležila predstavitve Slovenije: Slovenja, kultura, potovanja in gospodarstvo v Casino de Madrid.

Okvirni program obiska:

Torek, 30. april 2019
19.00 Predstavitev Slovenije v Casino de Madrid

Četrtek, 2. maj 2019
10.00 – 10.15 Uvod
10.15 – 10.45 Predstavitev UNWTO/BCC smernic za razvoj gastronomskega turizma



11.45 – 12.45 High Level Panel
14.30 – 15.30 Panel 1: Prihodnje spretnosti in usposabljanje v gastronomskem turizmu
15.30 – 16-30 Panel 2: Dobre prakse pri spodbujanju vključenosti skozi gastronomski turizem
16.30 – 18.30 Ogled Euskadi Gastronomica

Petek, 3. maj 2019
9.30 – 10.30 Zaključek prvega UNWTO/BCC globalnega start-up tekmovanja v gastronomskem 
                     turizmu
10.30 – 11.30 Panel 2: Kako privabiti in ohraniti resnični talent
12.00 – 13.15 Panel 4: Podpora MSP in podjetništvu v gastronomskem turizmu
15.15 – 15.30 Razglasitev zmagovalca prvega globalnega start-up tekmovanja

16:05 – 16:30 Zaključna slovesnost

2. Teme pogovorov:

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar bo sodelovala na High level panelu. Razprava se bo 
osredotočila na potreben politični okvir za razvoj gastronomskega turizma in njegovo sposobnost 
ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja podjetništva. Ministri iz držav, ki so v svoje nacionalne 
turistične strategije vključili gastronomski turizem, bodo razpravljali o tem, kako okrepiti politiko za 
promocijo gastronomskega turizma, kako izboljšati ureditev trga dela, kako lahko informacije o 
obstoječih in prihodnjih potrebah po spretnostih oblikujejo politiko zaposlovanja v gastronomskem 
turizmu, zagotoviti, da bo politika ostala veljavna v nenehno spreminjajočem se okolju in kako 
bodo politike oblikovane tako, da bodo zagotovile kakovost delovnih mest in vključenost.

Državna sekretarka bo predstavila ukrepe Vlade RS na področju gastronomskega turizma, kot tudi 
Slovenijo kot Evropsko gastronomsko regijo 2021.

3. Svetovnega foruma se bo udeležila Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

4. Stroški:
Stroški povezani z udeležbo državne sekretarke na dogodku se krijejo iz proračunske postavke
proračunskega uporabnika in nimajo večjih finančnih posledic za državni proračun. Predvideni 
stroški službene poti so stroški prevoza, nočitve in dnevnic za eno osebo.
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