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ZADEVA: Informacija o dokumentu Mednarodni izzivi 2019 – 2020 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 sklep: 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z dokumentom Mednarodni izzivi 2019 -2020. 

                                                                                                  Stojan Tramte  
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Priloga 1: Mednarodni izzivi 2019-2020

Prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Služba Vlade RS za zakonodajo



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:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar. 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Deloitte Slovenija
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Dokument Mednarodni izzivi 2019 – 2020 (v nadaljnjem besedilu: MI 2019 -2020) je akcijski načrt za 
izvedbo dejavnosti na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij (v 
nadaljnjem besedilu: TNI) za leti 2019 in 2020, pripravljen na podlagi Programa spodbujanja 
internacionalizacije 2015 – 2020. MI 2019 – 2020 opredeljuje izhodišča Slovenije na področju 
mednarodne menjave in TNI, vizijo in cilje na področju internacionalizacije, deležnike, ki so vključeni 
v sistem spodbujanja internacionalizacije, ciljne sektorje in trge ter ukrepe, ki so nujni za dosego 
zastavljenih ciljev.

Internacionalizacija predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije, zato so ukrepi usmerjeni 
predvsem v nadaljnjo rast in diverzifikacijo izvoza, povečanje števila izvoznikov, predvsem malih in 
srednje velikih podjetij, izboljšano pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti, 
zmanjšanje zaostanka za konkurenčnimi državami na področju TNI, ciljno usmerjenost na omejeno 
število ključnih trgov in sektorjev ter učinkovitost sistema podpore internacionalizaciji.

Priložnosti, ki se kažejo za slovensko gospodarstvo so specializacija v tržnih nišah z visoko-
tehnološkimi proizvodi in storitvami (kot so pametne tovarne, e-mobilnost, robotizacija idr.), izkoristiti 
potencial rasti izvoza v storitvenem sektorju, izkoriščanje strateškega geografskega položaja in 
ugodnih naravnih razmer z obiljem zelenih virov (les, voda, narava, sistem ravnanja z odpadki) in 
močan potencial za eko-inovacije.

Ključni deležniki na področju internacionalizacije so razdeljeni v oblikovalce politik in izvedbene 
organe ter so umeščeni na različne ravni, odvisno od stopnje sodelovanja v ekosistemu 
internacionalizacije.

Ciljni trgi z vidika internacionalizacije so skladni s predhodnimi strateškimi usmeritvami. Prioritetni  
trgi so večinoma koncentrirani v oddaljenosti do 2000 km, kar pomeni, da so ti trgi dostopni, kulturno 
podobni in že odprti za trgovinsko menjavo. Na ožji seznam prioritetnih trgov se uvrščajo Nemčija, 
Avstrija, Švica, Italija, Francija, Višegrajska skupina (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska) ter 
Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Makedonija, od bolj oddaljenih držav pa ZDA in Kitajska. 
Na širši seznam prioritetnih trgov se uvrščajo Ruska federacija, Velika Britanija, države Beneluxa 
(Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Ukrajina, Združeni Arabski Emirati, Romunija, Bolgarija ter 
Švedska, Finska, Norveška in Danska. 

Ciljni sektorji s področja internacionalizacije so tisti, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti in kjer 
je največje povpraševanje na ciljnih trgih. To so: vozila, električna in elektronska oprema, stroji in 
naprave, turizem in transport ter izdelki z najvišjim potencialom rasti (les in lesni izdelki, pohištvo ter 
optične, tehnične, medicinske in druge naprave ter živilskopredelovalna industrija). 

Ciljni trgi z vidika spodbujanja  TNI so Nemčija, Avstrija, Švica, Italija (države, ki tradicionalno vlagajo 
v Slovenijo, poznajo poslovno okolje in lahko izkoristijo priložnosti in prednosti slovenskega trga), 
ZDA (ki sistemsko povečujejo prisotnost v Sloveniji tako posredno kot neposredno preko evropskih 
hčerinskih družb) in Japonska (ki izkazuje močno zanimanje za Slovenijo in potencial na področjih 
IKT in robotike ter ima pozitivne izkušnje s slovenskim investicijskim okoljem). 

Ciljni sektorji s področja TNI so tisti, kjer ima Slovenija razpoložljive naravne vire, kvalificirano 
delovno silo in splošno konkurenčno prednost. Gre za sledeče sektorje: transport in logistika, stroji in 
elektronska oprema, avtomobilska industrija, orodje iz navadnih kovin, farmacevtski izdelki, les in 



izdelki iz lesa ter turizem.

Za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in privabljanje TNI na opredeljenih trgih in 
sektorjih se bodo izvajale aktivnosti znotraj treh sklopov: splošni in sistemski ukrepi za izboljšanje 
ekosistema za internacionalizacijo, ukrepi za spodbujanje internacionalizacije in ukrepi za 
spodbujanje vhodnih TNI. Ukrepi se bodo izvajali v skladu z osnovnimi načeli: medsebojna 
povezanost ukrepov, geografska in sektorska skladnost, prilagodljivost potrebam ekosistema, za 
nekatere ukrepe pa je od končnih upravičencev predvidena finančna soudeležba. 

MI 2019 – 2020 ima tri priloge, v Prilogi 1 k dokumentu MI 2019 - 2020 je po posameznih ukrepi 
dodana tudi predvidena višina sredstev (v deležu od skupnih sredstev), stopnja soudeležbe ter ciljne 
skupine, ki jim je ukrep namenjen. Priloga 2 dokumentu MI 2019 - 2020  je analiza prednosti, 
slabosti, priložnosti in groženj (SWOT), v Prilogi 3 pa je opredeljen sistem spremljanja in 
vrednotenja. 
         
Dokument MI 2019 - 2020 je nastal v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, družbo Deloitte Slovenija, 
in sicer kot del projekta v okviru Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.       

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

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 DA

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
 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

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
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
II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

MGRT
2130-16-0016

Spodbujanje 
internacionalizacije

603210 –

Spodbujanje 
internacionalizacije

3.078.000 EUR /

MGRT

2130-16-0013
Program spodbujanja 

internacionalizacije 2015-

2020

534310 –
Spodbujanje tujih 
investicij 

4.047.865 EUR /

MGRT
1541-15-0006

Razvoj poslovnih modelov 
za MSP

160067 – Razvoj 
internacionalizacije–
14-20-V-EU

3.007.622 EUR /

MGRT
1541-15-0006

Razvoj poslovnih modelov 
za MSP

160068 – Razvoj 

internacionalizacije–
14-20-V-slovenska 
udeležba

494.234 EUR /

MGRT
1541-15-0006

Razvoj poslovnih modelov 
za MSP

160069 – Razvoj 
internacionalizacije–
14-20-Z-EU

2.089.878 EUR /

MGRT
1541-15-0006

Razvoj poslovnih modelov 
za MSP

160070 – Razvoj 
internacionalizacije–
14-20-Z-slovenska 
udeležba

317.562 EUR /

MZZ
1811-11-0011

Bilateralno in multilateralno 
gospodarsko sodelovanje

130010 – Sredstva 

za promocijske 
aktivnosti 
gospodarstva na 
tujih trgih

357.000 EUR /



MKGP
2330-17-0001

Podpora podjetjem ŽPI na 
tretjih trgih

170057 – Promocija 

živilskopredelovalne 
industrije na tretjih 
trgih

20.000 EUR /

MKGP

2330-15-0002
Dejavnost in administracija 

ožjega MKGP

150910 –
Informiranje in 
promocija 

dejavnosti 
ministrstva

150.000 EUR /

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

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

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, zato za namen izvajanja aktivnosti v okviru Mednarodnih 
izzivov 2019 - 2020 za leto 2020 ni zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. 
Ocenjujemo, da bi za leto 2020 za ta namen potrebovali enak obseg sredstev kot v letu 2019.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti 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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: 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



Na podlagi 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 z dokumentom Mednarodni izzivi 2019 -2020. 

                                                                                                  Stojan Tramte  
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Priloga 1: Mednarodni izzivi 2019-2020

Prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Služba Vlade RS za zakonodajo.



OBRAZLOŽITEV

Dokument Mednarodni izzivi 2019 – 2020 (v nadaljnjem besedilu: MI 2019 -2020) je akcijski 
načrt za izvedbo dejavnosti na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih 
investicij (v nadaljnjem besedilu: TNI) za leti 2019 in 2020, pripravljen na podlagi Programa 
spodbujanja internacionalizacije 2015 – 2020. MI 2019 – 2020 opredeljuje izhodišča Slovenije 
na področju mednarodne menjave in TNI, vizijo in cilje na področju internacionalizacije, 
deležnike, ki so vključeni v sistem spodbujanja internacionalizacije, ciljne sektorje in trge ter 
ukrepe, ki so nujni za dosego zastavljenih ciljev.

Internacionalizacija predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije, zato so ukrepi 
usmerjeni predvsem v nadaljnjo rast in diverzifikacijo izvoza, povečanje števila izvoznikov, 
predvsem malih in srednje velikih podjetij, izboljšano pozicioniranje slovenskih podjetij v 
globalnih verigah vrednosti, zmanjšanje zaostanka za konkurenčnimi državami na področju TNI, 
ciljno usmerjenost na omejeno število ključnih trgov in sektorjev ter učinkovitost sistema 
podpore internacionalizaciji.

Priložnosti, ki se kažejo za slovensko gospodarstvo so specializacija v tržnih nišah z visoko-
tehnološkimi proizvodi in storitvami (kot so pametne tovarne, e-mobilnost, robotizacija idr.), 
izkoristiti potencial rasti izvoza v storitvenem sektorju, izkoriščanje strateškega geografskega 
položaja in ugodnih naravnih razmer z obiljem zelenih virov (les, voda, narava, sistem ravnanja 
z odpadki) in močan potencial za eko-inovacije.

Ključni deležniki na področju internacionalizacije so razdeljeni v oblikovalce politik in izvedbene 
organe ter so umeščeni na različne ravni, odvisno od stopnje sodelovanja v ekosistemu 
internacionalizacije.

Ciljni trgi z vidika internacionalizacije so skladni s predhodnimi strateškimi usmeritvami. 
Prioritetni  trgi so večinoma koncentrirani v oddaljenosti do 2000 km, kar pomeni, da so ti trgi 
dostopni, kulturno podobni in že odprti za trgovinsko menjavo. Na ožji seznam prioritetnih trgov 
se uvrščajo Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Francija, Višegrajska skupina (Poljska, Češka, 
Slovaška, Madžarska) ter  Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Makedonija, od bolj 
oddaljenih držav pa ZDA in Kitajska. Na širši seznam prioritetnih trgov se uvrščajo Ruska 
federacija, Velika Britanija, države Beneluxa (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Ukrajina, 
Združeni Arabski Emirati, Romunija, Bolgarija ter  Švedska, Finska, Norveška in Danska. 

Ciljni sektorji s področja internacionalizacije so tisti, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti in 
kjer je največje povpraševanje na ciljnih trgih. To so: vozila, električna in elektronska oprema, 
stroji in naprave, turizem in transport ter izdelki z najvišjim potencialom rasti (les in lesni izdelki, 
pohištvo ter optične, tehnične, medicinske in druge naprave ter živilskopredelovalna industrija). 

Ciljni trgi z vidika spodbujanja  TNI so Nemčija, Avstrija, Švica, Italija (države, ki tradicionalno 
vlagajo v Slovenijo, poznajo poslovno okolje in lahko izkoristijo priložnosti in prednosti 
slovenskega trga), ZDA (ki sistemsko povečujejo prisotnost v Sloveniji tako posredno kot 
neposredno preko evropskih hčerinskih družb) in Japonska (ki izkazuje močno zanimanje za 
Slovenijo in potencial na področjih IKT in robotike ter ima pozitivne izkušnje s slovenskim 
investicijskim okoljem). 

Ciljni sektorji s področja TNI so tisti, kjer ima Slovenija razpoložljive naravne vire, kvalificirano 
delovno silo in splošno konkurenčno prednost. Gre za sledeče sektorje: transport in logistika, 
stroji in elektronska oprema, avtomobilska industrija, orodje iz navadnih kovin, farmacevtski 
izdelki, les in izdelki iz lesa ter turizem.

Za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in privabljanje TNI na opredeljenih trgih 
in sektorjih se bodo izvajale aktivnosti znotraj treh sklopov: splošni in sistemski ukrepi za 
izboljšanje ekosistema za internacionalizacijo, ukrepi za spodbujanje internacionalizacije in 
ukrepi za spodbujanje vhodnih TNI. Ukrepi se bodo izvajali v skladu z osnovnimi načeli: 
medsebojna povezanost ukrepov, geografska in sektorska skladnost, prilagodljivost potrebam 
ekosistema, za nekatere ukrepe pa je od končnih upravičencev predvidena finančna 
soudeležba. 



MI 2019 – 2020 ima tri priloge, v Prilogi 1 k dokumentu MI 2019 - 2020 je po posameznih ukrepi 
dodana tudi predvidena višina sredstev (v deležu od skupnih sredstev), stopnja soudeležbe ter 
ciljne skupine, ki jim je ukrep namenjen. Priloga 2 dokumentu MI 2019 - 2020  je analiza 
prednosti, slabosti, priložnosti in groženj (SWOT), v Prilogi 3 pa je opredeljen sistem 
spremljanja in vrednotenja. 
         
Dokument MI 2019 - 2020 je nastal v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, družbo Deloitte 
Slovenija, in sicer kot del projekta v okviru Programa Evropske komisije za podporo strukturnim 
reformam.       
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