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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo 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 naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019. 

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- 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.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za udeležbo 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,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- 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:
Delegacija  pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo v času od 5. do 7. 
marca 2019 udeležila mednarodne turistične borze (ITB) v Berlinu.
Namen obiska je sodelovanje na sejmu ITB, povečanje prepoznavnosti Slovenije kot privlačne 
zelene, aktivne in zdrave destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju in bogati slovenski kulturi 
na nemškem trgu ter okrepitev gospodarskega in turističnega sodelovanja med državama.
Leta 2018 je na borzi ITB Berlin sodelovalo 10.000 razstavljavcev iz več kot 180 držav in 5 
kontinentov. Borzo je obiskalo 160.000 obiskovalcev, od tega 110.000 poslovnih obiskovalcev.
Ob robu dogodka je dne 5. marca načrtovan večerni dogodek v rezidenci Veleposlanika RS v 
Berlinu. Naslednji dan organizira Slovenska turistična organizacija Slovenski sprejem za nemško 
turistično javnost, vidne predstavnike iz te gospodarske panoge, medije ter predstavnike
slovenskega turističnega gospodarstva. Na obeh dogodkih bo minister podal nagovor.
/
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:
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih 
postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.
Predvideni stroški vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 6.500,00 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 
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 ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
ITB Berlin od 5. do 7. marca 2019 – predlog za obravnavo

I. Namen obiska

Delegacija  pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo v času od 5. do 7. 
marca 2019 udeležila mednarodne turistične borze (ITB) v Berlinu.

Namen obiska je sodelovanje na sejmu ITB, povečanje prepoznavnosti Slovenije kot privlačne 
zelene, aktivne in zdrave destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju in bogati slovenski 
kulturi na nemškem trgu ter okrepitev gospodarskega in turističnega sodelovanja med državama.

Nemčija je najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije. V letu 2017 je po končnih 
podatkih SURS blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo znašala 10,96 mrd EUR in se je 
povečala za 11,8 %. Slovenski izvoz v Nemčijo je znašal  5,70 mrd EUR in se je povečal za 10,6 
%, medtem ko je uvoz  iz Nemčije znašal 5,25 mrd EUR in se je povečal za 13,3 %.

Obseg menjave z Nemčije predstavlja 19,6 % celotne blagovne menjave Slovenije,  20,2 % 
celotnega izvoza  in 19 % celotnega uvoza.

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo je v prvih devetih mesecih leta 2018 dosegla 8,87 
mrd EUR in se je povečala za 10,2 %. Slovenski izvoz v Nemčijo je znašal 4,74 mrd EUR 
(povečanje za 10,9 %), uvoz iz Nemčije pa je znašal 4,13 mrd EUR (povečanje za 6,6 %).

Nemčija se je v letu 2017 uvrstila na 2. mesto po številu gostov (12 % delež) (za Italijo in pred 
Avstrijo). Slovenijo je v letu 2017 obiskalo 392.500 turistov iz Nemčije (28 % povečanje), ustvarili 
so 1,04 mio nočitev (26 % povečanje). V prvih desetih mesecih leta 2018 je število turistov iz 
Nemčije preseglo 461.800 (31 % povečanje), število prenočitev pa preseglo 1.274.000 
(povečanje za 39 %).

Turistična borza ITB Berlin se po pomenu in velikosti uvršča v sam vrh mednarodnih turističnih 
borz. Borzni prostor in spremljevalnimi dogodki predstavljajo celoten produktni spekter turistične 
industrije. Borza se osredotoča na zadnje trende v turizmu in je kraj, kjer se ponudba sreča s 
povpraševanjem.

Leta 2018 je na borzi ITB Berlin sodelovalo 10.000 razstavljavcev iz več kot 180 držav in 5 
kontinentov. Borzo je obiskalo 160.000 obiskovalcev, od tega 110.000 poslovnih obiskovalcev.

Rdeča nit slovenske predstavitve je »kultura« (nosilna tema leta 2018 in 2019) ter »gastronomija«
(napoved nosilne teme 2020 in 2021 v luči naziva European Region of Gastronomy).
Obe temi se bo predstavilo v okviru osvežene kreativne rešitve »I FEEL SLOVENIA« #MY WAY#, 
ki v osredje postavlja pristna slovenska doživetja z višjo dodano vrednostjo.

II. Program obiska

Ob predstavitvi na slovenski stojnici bodo potekali tudi spremljevalni dogodki, ki bodo namenjeni 
strokovnim javnostim. Nekatere izmed njih se bo udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ob tem se bo srečal tudi s pomembnimi predstavniki 
gospodarstva ter evropskega in svetovnega turizma. 

Ob robu dogodka je dne 5. marca načrtovan večerni dogodek v rezidenci Veleposlanika RS v 
Berlinu. Naslednji dan organizira Slovenska turistična organizacija Slovenski sprejem za nemško 
turistično javnost, vidne predstavnike iz te gospodarske panoge, medije ter predstavnike
slovenskega turističnega gospodarstva. Na obeh dogodkih bo minister podal nagovor.



III. Stališče

Minister bo na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki predstavil gospodarsko stanje v 
Sloveniji s poudarkom na bilateralnem sodelovanju med državama ter izmenjal ocene o stanju 
blagovne, storitvene, turistične in investicijske menjave med Slovenijo in Nemčijo. Pri tem bo 
posebna pozornost namenjena iskanju novih oblik sodelovanja, predstavitvi investicijskega okolja 
v Sloveniji, nekaterih investicijskih možnosti ter priložnosti za okrepitev gospodarskega 
sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo.

V okviru pogovorov na ITB bo dodaten poudarek s strani ministra tudi na predstavitvi turizma kot 
pomembne gospodarske panoge v Sloveniji in tesnejšem sodelovanju na tem področju. Na 
sprejemih v programu in organizaciji Slovenske turistične organizacije bo tako aktivno sodeloval 
tudi minister.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- 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. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije v Nemčiji nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni 
stroški bodo znašali največ 6.500,00 EUR. 
Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani 
delegacije.
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