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Zadeva: Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o 
gorskem turizmu, Berchtesgaden, Nemčija, 2. – 4. marec 2019 – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 2. 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 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o 
gorskem turizmu, Berchtesgaden, Nemčija, 2. – 4. marec 2019.

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR
Priloga:
- Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve 
Štravs Podlogar na 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o gorskem turizmu, Berchtesgaden, Nemčija, 
2. – 4. marec 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 delegacije, ki se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega 
uporabnika, iz katerega so člani delegacije, nimajo večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški prevoza, nočitve za 1 osebo (vodji delegacije nočitev krije 
gostitelj)  in dnevnic za dve osebi.
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. 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 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o 
gorskem turizmu, Berchtesgaden, Nemčija, 2. – 4. marec 2019.

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Eve Štravs Podlogar na 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o gorskem turizmu, Berchtesgaden, 
Nemčija, 2. – 4. marec 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 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o gorskem turizmu, 
Berchtesgaden, Nemčija, 2. – 4. marec 2019 – predlog za obravnavo

1. Namen in program obiska:
Svetovna turistična organizacija (v nadaljevanju UNWTO), ki jo zastopa generalni sekretar Zurab 
Pololikashvili, med 2. in 4. marcem 2019 organizira 4. Evro-azijsko konferenco o gorskem turizmu 
z naslovom: »Prihodnost gorskega turizma«. Gostitelj je bavarska državna vlada, ki jo zastopa 
minister za gospodarstvo Hubert Aiwanger in nemška dežela Berchtesgadener, ki jo zastopa 
upravitelj Georg Grabner.
 Konferenca poteka vsaki dve leti. Poseben poudarek je na viziji spodbujanja trajnostnega turizma 
v gorskih destinacijah s pospeševanjem povezav med Evropo in Azijo.

Evropa in Azija sta dve glavni svetovni turistični regiji, ki sta v različnih fazah razvoja na številnih 
področjih. Na četrti Evro-azijski konferenci o gorskem turizmu bodo udeleženci preučili razne 
vidike prihodnosti gorskega turizma iz vidika zrelih destinacij v Evropi in nastajajočih v Aziji, 
razpravljali o tem, kako spodbuditi večji turistični promet med Evropo in Azijo v smislu gorskega 
turizma, preučili profile prihodnjih turističnih ponudnikov, nove turistične segmente, inovacije in 
tehnološko preobrazbo ter nove poslovne modele.

Pričakujejo okoli 300 udeležencev, vključno s predstavniki državnih, regionalnih in lokalnih 
organov, destinacijskih organizacij, zasebnega sektorja, akademske sfere, pridruženih članov 
UNWTO idr.

Konference se bo udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Eva Štravs Podlogar, ki bo imela tudi aktivno vlogo na konferenci (uvodni nagovor na seji 2). 

Okvirni program obiska:
Sobota, 2. marec 2019
19:00 – 20:00 sprejem udeležencev
20:00 – 22:30 svečana večerja 

Nedelja, 3. marec 2019
10:00 – 11:00 Otvoritvena svečanost
11:00 – 11:20 Ključni nagovor
11:35 – 12:10 Človek in narava
12:15 – 13:15 Seja 1: Gorski turizem in trajnostni razvojni cilji 
14:15 – 15:15 Seja 2: Prihodnost gorskega turizma: Izzivi in priložnosti (uvodni nagovor Eva 
Štravs Podlogar)
15:20 – 16:20 Seja 3: Prihodnost gorskega turizma v Alpah: edinstvena prodajna ponudba kultura
16:40 – 17:10 Demografske spremembe
17:15 – 17:40 Investicije v gorski turizem

Ponedeljek, 4. marec 2019

09:00 – 10:00 Seja 4: Digitalizacija 4.0
10:05 – 10:30 Zdravstveni turizem
10:35 – 11:35 Seja 5: Vrhunski šport in tehnološki napredek
15:00 – 16:00 Seja 6: Gorski turizem in trajnostna mobilnost



16:05 – 16:30 Zaključna slovesnost

2. Teme pogovorov:
Ključne tematike razprav na konferenci bodo: gorski turizem in cilji trajnostnega turizma, pobuda 
Združenih narodov o enem planetu, globalni turist, vplivi gospodarskega vidika demografskih 
sprememb na turistični sektor, razburljiva doživetja kot nov način rekreacije, inovacije in 
digitalizacija, mobilnost v prihodnosti, Evro-azijski gorski turizem: kako spodbujati medsebojne 
tokove, strategija za štiri letne čase v pomanjkanju snega na gorskih destinacijah, tehnološki 
napredek, zdravstveni turizem, vlaganja v gorski turizem.

Čeprav se Alpe nahajajo sredi visoko industrializirane Evrope, so ohranile svoje vrednote vse od 
svojega nastanka in so zavezane k njihovi ohranitvi. Kmetijstvo prispeva k ohranjanju in varstvu 
krajine, s čimer zagotavlja, da so Alpe klasična počitniška destinacija in lokalno rekreacijsko 
območje za ljudi, ki živijo na obrobju Alp. Zgledne so tudi kulturne vrednote Alp, ki so tako 
raznovrstne in veličastne, da še vedno obstajajo številne priložnosti za privabljanje novih turistov, 
zlasti zahtevnih in prestižnih. Poleg tega je zdravstveni turizem v Alpah, ki je globoko zakoreninjen 
v alpski zgodovini 19. in 20. stoletja, še danes  brez konkurence. Alpe so neprimerljive, ko gre za 
vrhunske športe v vseh štirih letnih časih. In nenazadnje, Alpe ponujajo različne priložnosti za 
kongrese in konference v okolju, ki odpira možnosti za ustvarjalno delo, kjer je možno kombinirati 
aktivnosti in sprostitev. 

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar bo v 
svojem uvodnem nagovoru na seji 2 na temo prihodnosti gorskega turizma izpostavila pomen Alp 
v slovenskem turizmu, značilnosti makro destinacije Alpska Slovenija, njene nosilne produkte 
(počitnice v gorah, outdoor, športni turizem, poslovna srečanja in dogodki), ter tudi podporne 
produkte, kot je gastronomija, kultura, turizem na podeželju in drugi, ki pomembno dopolnjujejo 
turistično ponudbo gorskega sveta. Izpostavila bo tudi uspešen model trajnostnega razvoja, ki smo 
ga vpeljali v slovenskem turizmu – nacionalni program in certifikacijsko shemo pod krovno znamko 
Slovenia Green.

3. Konference se bo udeležila delegacija v naslednji sestavi:
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodja delegacije,
- Mag. Irena Milinkovič, sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije

4. Stroški:
Stroški povezani z udeležbo delegacije, ki se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega 
uporabnika iz katerega so člani delegacije, nimajo večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški prevoza, nočitve za 1 osebo (vodji delegacije nočitev 
krije gostitelj) in dnevnic za dve osebi.
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