
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11
F: 01 433 10 31 
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 510-100/2016/32
Ljubljana, 13.11.2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs 
Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na letnem 
srečanju udeležencev EXPO 2020, od 26. do 28.11.2018 v Dubaju – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

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), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednje
sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo na letnem srečanju udeležencev EXPO 2020, od 26. do 28.11.2018 v 
Dubaju.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vodja delegacije.

- Dr. Robert Drobnič, sekretar, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

- Gazmend Ćatipi, višji svetovalec, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

                                                                                            Stojan Tramte
                                                                                                 GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
- Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs 



Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na 
letnem srečanju udeležencev EXPO 2020, od 26. do 28.11.2018 v Dubaju.

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:
Jernej Tovšak, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo 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 Republike Slovenije pod vodstvom državne sekretarke Eve Štravs Podlogar se bo v 

Dubaju udeležila letnega srečanja udeležencev EXPO 2020 v Dubaju, ki bo potekalo 26. in 

27.11.2018 ter sodelovala pri predstavitvi poslovnih priložnostih za slovenska podjetja na EXPO 

2020 dne 28.11.2018 v organizaciji GZS.

Pismo o nameri o sodelovanju Slovenije na EXPO 2020 Dubaj je bilo podpisano ob delovnem

obiska ministra Počivalška z delegacijo Republike Slovenije v ZAE, septembra 2016. Konec 

februarja leta 2018 je bila potrjena rezervacija prostora za paviljon Slovenije pod oznako C 196 v 

velikosti 1.550 m2 v sektorju »Sustainability area« (v oddelku trajnosti).

Sodelovanje Slovenije na EXPO Dubaj 2020 bi dodatno poglobilo gospodarsko sodelovanje z 

zalivskimi državami, ki sicer v zadnjih letih kaže rahel trend upadanja predvsem na področju 

blagovne menjave ter okrepilo prepoznavnost Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in varne 

turistične destinacije za pet-zvezdična doživetja. EXPO 2020 Dubaj bo eden največjih doslej saj se 

bo na razstavi predstavilo 180 držav sveta s pričakovanimi 85 milijoni obiskovalcev. 

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: NE



 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij
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. Predvideni so stroški prevoza, dnevnic in strošek nastanitve v 
višini največ 5.000,00 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 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 delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Eve Štravs Podlogar, 
državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na letnem srečanju 
udeležencev EXPO 2020, od 26. do 28.11.2018 v Dubaju

I. Namen obiska

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državne sekretarke Eve Štravs Podlogar se bo 26. 

in 27.11.2018 udeležila letnega srečanja udeležencev EXPA 2020, 28.11.2018 pa bo sodelovala 

pri predstavitvi poslovnih priložnostih za slovenska podjetja na EXPO 2020 v organizaciji GZS.

Slovenija je bila takoj za Švico druga država, ki je podpisala pismo o nameri o sodelovanju na 

EXPO 2020 v Dubaju. Pismo o nameri je bilo podpisano ob delovnem obisku ministra Počivalška 

z delegacijo Republike Slovenije v ZAE, septembra 2016. Konec februarja leta 2018 je bila 

potrjena rezervacija prostora za paviljon Slovenije pod oznako C 196 v velikosti 1.550 m2 v 

sektorju »Sustainability area« (v oddelku trajnosti). Ponovno sodelovanje Slovenije na EXPO 

Dubaj 2020 bi namreč lahko dodatno pripomoglo k prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne, 

zdrave in varne turistične destinacije za pet-zvezdična doživetja ter še dodatno poglobilo 

gospodarsko sodelovanje z zalivskimi državami, ki sicer v zadnjih letih kaže rahel trend upadanja

predvsem na področju blagovne menjave. 

Blagovna menjava leta 2017 se je glede na leto 2016 zmanjšala za skoraj 2 mio EUR. Vrednost 

slovenskega izvoza v letu 2017 je znašala 79,25 mio EUR (cca 0,3 mio EUR več kot leta 2016), 

vrednost uvoza pa je znašala 4 mio EUR (2,3 mio manj kot v letu 2016). Skupna vrednost 

blagovne menjave Slovenije z ZAE je v letu 2017 znašala 83,3 mio EUR. Vrednost izvoza je večja

za cca 300.000 EUR, medtem ko je vrednost uvoza upadla za cca 2 mio EUR. Iz tega sledi, da si 

je potrebno prizadevati za stabilizacijo in dvig blagovne menjave. 

ZAE je edina država v Zalivu, s katero Slovenija beleži tudi tokove investicij v obe strani. Vrednost 

slovenskih investicij v ZAE je v letu 2017 znašala 1,8 mio EUR (leta 2016 so znašale 3,1 mio 

EUR). Skupna vrednost neposrednih investicij ZAE v RS je konec leta 2017 znašala 53,9 mio 

EUR (31,7 mio EUR leta 2016). V Sloveniji deluje 34 podjetij, ki so bila ustanovljena izključno s 

kapitalom iz ZAE in 13 podjetij v mešani lasti.

Statistični urad RS ne beleži ločeno obiska turistov iz Združenih arabskih emiratov, temveč jih 

uvršča v rubriko »druge azijske države«, od koder je bilo v letu 2017 ustvarjenih le 2,38% vseh 

tujih prenočitev pri nas. Beležimo pa rast iz tega trga, in sicer je bilo v letu 2017 zabeleženih 

41,5% več prihodov in 31,2% več nočitev kot v letu 2016. Prav tako beležimo rast iz skupine 

»drugih azijskih trgov« tudi v letošnjem letu.



Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj, ki bo prva razstava v MENA regiji, bo zato priložnost za 

slovensko gospodarstvo in podjetja, da se intenzivneje predstavijo širšemu trgu zalivskih držav.  

Promocija Slovenije kot turistične destinacije na EXPO 2020 Dubaj pa bi lahko imela poleg 

neposrednih tudi pozitivne stranske učinke v večji prepoznavnosti države v regiji in s tem večjemu

zaupanju v slovenske poslovne subjekte.   

V okviru glavne teme EXPA Dubaj 2020 »Povezovanja možganov za ustvarjanje prihodnosti», in 

treh pod-tem »mobilnost, trajnost in priložnosti« obstaja izjemna priložnost za Slovenijo, da se 

ponovno predstavi svetu in še posebej zalivskim državam, kot država s trajnostnim, a hkrati 

tehnološko naprednim in inovativnim razvojnim pristopom. EXPO 2020 Dubaj bo eden največjih 

doslej, saj se bo na razstavi predstavilo 180 držav sveta s pričakovanimi 85 milijoni obiskovalcev. 

II. Program obiska

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar se bo z delegacijo Slovenije udeležila letnega srečanja 

udeležencev EXPO 2020 v Dubaju. 

Prvi dan, 26.11.2018, bo potekala predstavitev dosedanjega napredka pri pripravi in izgradnji

prizorišča svetovne razstave, predstavitev načrtov za izvedbo EXPO 2020 na logističnem in 

vsebinskem področju ter ideje in poti za promocijo svetovne razstave.

Drugi dan, torej 27.11.2018 bodo potekale delavnice, na katerih bodo potekale predstavitve na 

temo paviljonov in sicer izgradnje paviljona, upravljanja paviljona, oblikovanja vsebine, srečanje 

pa bodo zaključili z obiskom prizorišča, kjer bo potekala svetovna razstava.

Tretji dan, 28.11.2018 pa bo potekalo predstavitev poslovnih priložnostih za slovenska podjetja na 

EXPO 2020 v Dubaju v organizaciji GZS. 

III. Okvirni predračun stroškov

Udeležba delegacije pod vodstvom državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na letnem srečanju 

udeležencev EXPO Dubaj 2020 v Dubaju nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 

Predvideni stroški potovanja so v vrednosti največ 7.000 €.
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