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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Republiki Albaniji – 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 obisk ministra za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravka Počivalška v Republiki Albaniji dne 14. januarja 2020.

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

vodja delegacije;
 Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije;
- Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem, Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije;
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo; član delegacije; 
 Mojca Plaznik, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije;
 Katarina Bovha, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

članica delegacije;
 Blanka Košmerlj, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, članica delegacije;
 Klavdija Uršič, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

članica delegacije. 

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Republiki 
Albaniji dne 14. januarja 2020



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:
Mojca Plaznik, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 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 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 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Republiki Albaniji dne 14. januarja 2020

I. Namen obiska

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška se bo 
na podlagi vabila albanskega ministra za turizem in okolje Blendija Kosija dne 14. januarja 2020 v 
Tirani udeležila Regionalnega turističnega vrha oz. »Regional Tourism Summit«. 

Ministrstvo za turizem in okolje Republike Albanije organizira dogodek, namenjen turističnemu 
sektorju v Albaniji. Turistični sektor je za albansko gospodarstvo izjemnega pomena in je bil 
močno prizadet ob nedavnem potresu v Albaniji. 

Na dogodek so vabljeni ministri iz regije, pristojni za turizem, ter predstavniki Svetovne turistične 
organizacije. 

Namen obiska v Tirani je predvsem nuditi podporo celotni albanski turistični skupnosti, 
sodelovanje in okrepitev dvostranskih gospodarskih odnosov z Albanijo na različnih področjih, 
med drugim tudi krepitev turističnega, investicijskega in razvojnega sodelovanja.

Obisk bo slovenska delegacija izkoristila tudi za pogovore o možnosti sklenitve memoranduma o 
sodelovanju na področju turizma, vključno z vlaganji v turistično infrastrukturo. 
   

Albanija predstavlja za slovenska podjetja s specifičnim poslovnim okoljem zahteven trg, zato je 
gospodarsko sodelovanje med državama relativno skromno. Skupna trgovinska menjava med 
Slovenijo in Albanijo je v letu 2018 znašala 76,5 mio EUR, kar je za 11,1 % manj kot v letu 2017. 
Blagovna menjava med državama je v letu 2018 znašala 47,5 mio EUR, kar je za 10,5 % manj 
kot v letu 2017. Slovenija je v Albanijo izvozila za 43,8 mio EUR blaga, kar je za 7,8 % manj kot v 
letu 2017, ter iz Albanije uvozila za 3,7 mio EUR blaga, kar je za 33,9 % manj kot v  letu 2017. 
Storitvena menjava med državama je v letu 2018 znašala 29,0 mio EUR, kar je za 12,2 % manj 
kot v letu 2017, pri čemer je slovenski izvoz storitev znašal 19,0 mio EUR, uvoz pa 10,0 mio EUR. 
Do konca leta 2018 je bilo v Albaniji za 17,7 mio EUR slovenskih naložb. Banka Slovenije ne 
beleži podatkov o albanskih investicijah v Sloveniji. 

Poslovne priložnosti na albanskem trgu so predvsem na področju energetike (vodna, vetrna in 
solarna energija, nafta in plin), varovanja okolja in ravnanje z odpadki, investicij v infrastrukturo, 
turizma, kmetijstva in prehrambne industrije. 

II. Program obiska

V okviru obiska v Albaniji se bo delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška dne 14. januarja 2020 udeležila Regionalnega turističnega vrha v 
Tirani ter srečala z visokimi predstavniki vlade Republike Albanije, in sicer predvidoma z 
ministrom za turizem in okolje Blendijem Kosijem, ministrico za finance in gospodarstvo Anilo 
Denaj ter državnim ministrom za popotresno obnovo Arbenom Ahmetajem. Slovenska delegacija 
se bo sestala tudi s predstavniki slovenske gospodarske skupnosti v Albaniji. 

Podrobnejši program obiska je še v pripravi oziroma v usklajevanju, zato so še možne 
spremembe. 

Ločen program v Albaniji bosta imela Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem, 
ter Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo 
temu primerno je za to številčnejša delegacija, saj sočasno poteka več aktivnosti.



III. Stališče

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška bo na 
bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki Albanije predstavila gospodarsko stanje v Sloveniji s 
poudarkom na bilateralnem sodelovanju z Albanijo ter izmenjala oceno o stanju blagovne, 
storitvene, turistične in investicijske menjave med Slovenijo in Albanijo. Pri tem bo posebna 
pozornost namenjena iskanju novih oblik sodelovanja, s poudarkom na področju turizma. 

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije;
Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član 

delegacije;
- Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije;
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo; 

član delegacije; 
Mojca Plaznik, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije;
Katarina Bovha, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica 

delegacije;
Blanka Košmerlj, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica delegacije;
Klavdija Uršič, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica

delegacije. 

Iz Veleposlaništva RS v Tirani bosta delegacijo spremljala: 
Peter Japelj, veleposlanik RS v Tirani;
Milena Radenković, namestnica veleposlanika. 

V. Okvirni predračun stroškov

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

Predvideni stroški vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 1.000,00 EUR. 
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