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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eve Štravs Podlogar na delovnem obisku, na slavnostni otvoritvi mednarodne 
razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano, v Milanu, Italija, dne 28.2.2019 – 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:

1. Vlada Republike Slovenije j e  sprejela izhodišča za udeležbo državne sekretarke na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na delovnem obisku, 
na slavnostni otvoritvi mednarodne razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano, v Milanu, 
Italija, dne 28.2.2019. 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vodja delegacije, 

- Natalija Medica, sekretarka, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije,

- Bogdan Benko, veleposlanik RS v Italiji, Veleposlaništvo RS v Rimu, član 
delegacije,

- Tina Kokalj, pooblaščena ministrica, Veleposlaništvo RS v Rimu, članica delegacije.

                                                                           
                            
                                                                                                      Stojan Tramte                                                                                             
                                                                                               GENERALNI  SEKRETAR



Priloga:
- Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Eve Štravs Podlogar na delovnem obisku, na slavnostni otvoritvi 
mednarodne razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano, v Milanu, Italija,  dne 
28.2.2019. 

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:
Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar se bo 28.2.2019 ob 11.00 uri udeležila slavnostne 
otvoritve mednarodne razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano. 
Predvidoma ob 14.30 uri bo potekala tudi otvoritev razstave študentov Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, ki bo izpostavila praktične primere/rešitve sožitja 
človeka in narave iz Slovenije, na katerem bo s pozdravnim govorom sodelovala tudi državna 
sekretarka Eva Štravs Podlogar.

Trienale Milano je prestižna mednarodna razstava dosežkov oblikovanja, ki bo potekala med 
1.3.2019 in 1.9.2019 v Milanu. 
Osrednja tema razstave v 2019 (ki je že 22. po vrsti) bo trajnostno oblikovanje oziroma kako 
oblikovanje lahko pomaga pri preživetju človeštva oz. poglobitvi odnosa med človekom in naravo 
(naslov: Broken Nature: Design takes on Human Survival).

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 prevoza, nočitev in dnevnic znašajo največ 1.000,00 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 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 državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eve Štravs Podlogar na delovnem obisku, na slavnostni otvoritvi mednarodne 
razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano, v Milanu, Italija,  dne 28.2.2019.

I. Namen udeležbe 

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar se bo 28.2.2019 udeležila slavnostne otvoritve
mednarodne razstave oblikovanja, XXII Trienalle di Milano. 

Trienale Milano je prestižna mednarodna razstava dosežkov oblikovanja, ki bo potekala med 
1.3.2019 in 1.9.2019 v Milanu. 

Osrednja tema razstave v 2019 (ki je že 22. po vrsti) bo trajnostno oblikovanje oziroma kako 
oblikovanje lahko pomaga pri preživetju človeštva oz. poglobitvi odnosa med človekom in naravo 
(naslov: Broken Nature: Design takes on Human Survival).

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO) bo na tej razstavi 
sodelovala z razstavo študentov oblikovanja, ki bo izpostavila praktične primere/rešitve sožitja 
človeka in narave, ki so jih v Sloveniji razvili oblikovalci.

II. Program obiska

Dne 28.2.2019 ob 11.00 uri bo na lokaciji »The Theatre« Trienalle di Milano potekala slavnostna 
otvoritev razstave XXII Trienalle di Milano. Slavnostni govornik ob otvoritvi bo predsednik 
Italijanske republike Sergio Mattarella. Sledil bo ogled razstave za vabljene goste. 

Predvidoma ob 14.30 uri bo potekala otvoritev razstave študentov Akademije za likovno umetnost 
in oblikovanje Univerze v Ljubljani, na katerem bo s pozdravnim govorom sodelovala tudi državna 
sekretarka Eva Štravs Podlogar. 

Program je še v usklajevanju in so možne spremembe.

III. Teme pogovorov

Mednarodna razstava oblikovanja, XXII Trienalle di Milano, je zasnovana pod vodstvom kuratorke 
Paole Antonelli (direktorice za raziskave in razvoj v Muzeju sodobne umetnosti, MoMA, New 
York), ki je izbrala zelo aktualno tematiko - kako oblikovanje lahko pomaga pri preživetju 
človeštva oz. poglobitvi odnosa med človekom in naravo (naslov: Broken Nature: Design takes on 
Human Survival).

Projekt z naslovom »Thinking the conditions of our time«, ki ga na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje pripravljajo za XXII Trienale di Milano sledi kontekstu krovne teme razstave.

Razstava bo prikazala izbrane projekte slovenskega oblikovanja, ki temeljijo na logiki regeneracije 
za ponovno vzpostavitev trenutno izgubljenega ravnotežja v naravi. 

IV. Stališče 

Tematika spodbujanja in promocije oblikovanja v slovenskem gospodarstvu in tudi širše je ena 
izmed prioritetnih vsebin, s katerimi se ukvarjamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zato zelo podpiramo prizadevanja mladih 
oblikovalcev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, ki se tudi skozi 
razstavo Trienalle di Milano opredeljujejo do situacije, ko ljudje s svojim delovanjem uničujemo 
naravo. 



Menimo namreč, da so prav bodoči usposobljeni in šolani slovenski oblikovalci, ki bodo bodisi 
delovali samostojno, ali pa se bodo vključili v razvojne procese naših podjetij ali javne uprave, 
tisti, ki bodo lahko pomembno prispevali k izboljšavam na področju varovanja in ohranjanja naše 
narave. 

Slovenija je prelepa, še vedno izredno zelena in čista država in prav je, da jo takšno ohranjamo in 
smo nanjo ponosni ter jo promoviramo tudi izven naših meja. Razstava Trienalle di Milano je 
izredna priložnost za takšno predstavitev.

Vse to se sklada s poslanstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki državo 
Slovenijo gradi na zavedanju, da je Slovenija še vedno izredno zelena in čista država. Prav je, da 
jo takšno ohranjamo in smo nanjo ponosni ter jo na ta način promoviramo tudi izven naših meja. 

V. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, vodja delegacije,  

- Natalija Medica, sekretarka, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije,

- Bogdan Benko, veleposlanik RS v Italiji, Veleposlaništvo RS v Rimu, član 
delegacije,

- Tina Kokalj, pooblaščena ministrica, Veleposlaništvo RS v Rimu, članica 
delegacije.

VI. Okvirni predračun stroškov

Delovni obisk nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Stroški se krijejo iz 
proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.

Predvideni stroški (ocena) službene poti so stroški prevoza, nočitev in dnevnic, ki znašajo največ  
1.000,00 EUR.
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