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ZADEVA: Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 
2020 Dubaj
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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)
in v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 50102-20/2018/2, z dne 20. 12. 2018, je Vlada 
Republike Slovenije na _____. seji dne _____________ sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s prvim Poročilom generalnega komisarja Republike 
Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj.

                                                                                                             Stojan Tramte
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

                                                                                       

Priloga:
- Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za okolje in prostor.

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:
- dr. Robert Drobnič, generalni komisar Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 

Dubaj
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:

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021. 
Republika Slovenija se bo na razstavi predstavila s paviljonom, ki ga bo postavila sama. 
Slovenija se bo predstavila v vsebinskem sklopu Trajnosti (“Sustainability”).

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 20. 12. 2018 pod točko 8.2 s sklepom št. 
50102-20/2018/2 imenovala generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno 
razstavo »EXPO Dubaj 2020« in ga zadolžila, da Stalni koordinacijski skupini za promocijo 
Republike Slovenije poroča najmanj štirikrat letno, Vladi Republike Slovenije pa najmanj 
dvakrat letno. Poročilo zajema vsebino, ki se nanaša na izvajanje projekta v prvi polovici 
leta 2019.

V tem obdobju je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki 
je pristojno za vodenje projekta, z javnim naročilom najprej izbralo idejno zasnovo za 
slovenski paviljon, s katerim se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila. Končna idejna 
zasnova je bila pripravljena v marcu. V začetku maja je MGRT v Dubaju začel postopke, ki 
so, skladno z zakonodajo v Združenih Arabskih Emiratih (v nadaljevanju: ZAE), potrebni za 
odobritev idejnega koncepta in končnega oblikovanja paviljona, s strani organizatorjev. V 
začetku junija je MGRT objavil javno naročilo “Projektiranje in postavitev slovenskega 
paviljona na EXPO 2020 Dubaj”. MGRT je pripravil podlage za pripravo javnega naročila za 
operacionalizacijo idejne rešitve predstavitve slovenskega paviljona. Sredstva za projekt 
ima MGRT na posebni proračunski postavki. Skupna vrednost projekta v treh letih (2019 do 
2021) je 9,7 mio EUR, od tega 2,9 mio EUR za leto 2019. Pri izvedbi aktivnosti na projektu 
MGRT sodeluje predvsem z javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovensko turistično 
organizacijo in Uradom RS za komuniciranje. Ne glede na to, da je primarni cilj predstavitve 
Slovenije usmerjen v segment gospodarstva in turizma in s tem povezanimi razvojnimi 
priložnostmi slovenskega gospodarstva, pa se je v okviru priprav na 6-mesečno vsebinsko 
predstavitev Slovenije, MGRT povezal tudi z drugimi resornimi ministrstvi; predvsem 
MKGP, MIZŠ, MK in MOP. V letu 2019 so bili izvedeni trije obiski v Dubaju. Prvi je bil 
tehnični sestanek za vse države udeleženke, v začetku aprila (8. in 9.4.) z udeležbo 
generalnega komisarja Slovenije. Drugi obisk je bil v začetku maja (2.5. do 6.5.) z udeležbo 
štirih predstavnikov iz Slovenije ter tretji obisk v juniju (17. do 19.6.) z udeležbo petih 
predstavnikov iz Slovenije.
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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  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
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
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
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

2130 - MGRT 2130-19-2020 EXPO 
2020 Dubaj

190117 EXPO 
2020 Dubaj 2.900.000,00 4.300.000,00

SKUPAJ 2.900.000,00 4.300.000,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
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:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin: NE
- delovanje občin: NE
- financiranje občin: NE

DA/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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

           Zdravko Počivalšek

                                               MINISTER                                         
                                                               



Priloga: Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Duba



PRILOGA 1

POROČILO GENERALNEGA KOMISARJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SVETOVNO 
RAZSTAVO EXPO 2020 DUBAJ

1. SPLOŠNO O SVETOVNI RAZSTAVI EXPO 2020 DUBAJ

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021. 
Republika Slovenija bo sodelovala kot ena izmed 190 držav sveta in ena izmed 85 držav, ki 
se bodo predstavile s paviljonom, ki ga bodo postavile same.

Tabela 1: Ključni podatki o svetovni razstavi

1 Trajanje 20. oktober 2020 – 10. april 2021
2 Predvidena udeležba 190 držav sveta (več kot 95% celotne svetovne 

populacije)
3 Napovedano število 

obiskovalcev
Več kot 25 mio obiskovalcev (več kot 70% izven države 
gostiteljice) 

4 Površina prizorišča 4.380.000 m² (438 ha), polovica prizorišče, ostalo 
spremljevalni objekti

5 Lokacija V neposredni bližini letališča in na poti med Dubajem in 
Abu Dhabijem

Dubaj bo kot gostitelj  Expa 2020 postal prvo mesto Bližnjega vzhoda, ki bo gostitelj v več 
kot 150-letni zgodovini tega dogodka. Za to čast so se potegovala tudi mesta Izmir (Turčija), 
Sao Paulo (Brazilija) in Ekaterinburg (Rusija). Dubaj je bil izbran po treh krogih glasovanja 
delegatov 168 držav v »Bureau International des Expositions« v Parizu. 

Predlagana vsebina za »Expo Dubaj 2020« je "Povezovanje idej za prihodnost” 
predvsem na področjih trajnosti, mobilnosti in priložnosti, ki bodo vsebinski stebri 
Svetovne razstave Expo Dubaj 2020.

Expo 2020 se bo osredotočil na tri vidike; Priložnost: v smislu razvoja človeškega kapitala 
za spodbujanje napredka; nujnost finančnega kapitala kot vira za podporo rasti in partnerstva 
kot primarnega gonila za inovacije in zaposlovanje. Mobilnost: v smislu podpore razvoja 
posameznikov preko fizične mobilnosti; olajšanim dostopom in distribucijo dobrin in virov ter 
krepitve virtualne povezljivosti z uporabo informacijske tehnologije. Trajnost: v smislu  
predstavitve eksponatov, ki izpostavljajo vlogo naravnih in grajenih habitatov pri 
zagotavljanju dobrega počutja ljudi in krepijo sposobnost skupnosti, da  uporabi za razvoj le 
sredstva, ki ne bodo ogrozila zmožnost planeta za ohranitev prihodnjih generacij.   

2. SODELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA SVETOVNI RAZSTAVI IN 
PODPORA SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU

2.1 Odločitev Republike Slovenije o nastopu na svetovni razstavi

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 50102-7/2016/5, z dne 9. 6. 2016, Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) podelila vlogo nacionalnega koordinatorja in 



izvedbo koordinacije vsebinskih, organizacijskih, kadrovskih, finančnih ter vseh drugih 
vidikov sodelovanja, ki jih narekuje članstvo Republike Slovenije v Mednarodnem uradu za 
razstave (Buereau International des Exposition; v nadaljnjem besedilu: BIE) ter koordinacijo 
nacionalnih nastopov na mednarodnih razstavah. Hkrati je za vodjo stalne delegacije v 
Generalni skupščini BIE s pravico glasovanja imenovala državno sekretarko na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nadalje se je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 
51000-12/2016/5 z dne 28. 7. 2016, seznanila z Informacijo o svetovni razstavi »EXPO 
Dubaj 2020«, hkrati pa je za podpis Izjave o nameri o sodelovanju Republike Slovenije na 
svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020« pooblastila ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška. Na tej podlagi je minister ob svojem uradnem obisku v ZAE
dne 22.9.2016 Izjavo o nameri sodelovanja Republike Slovenije svetovni razstavi »EXPO 
Dubaj 2020« tudi podpisal. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot nacionalni koordinator za sodelovanje  
Republike Slovenije z Mednarodnim uradom za razstave (BIE) je predlagalo Vladi RS 
imenovanje generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno razstavo “EXPO 
Dubaj 2020”. Generalni komisar Republike Slovenije je bil imenovan s sklepom Vlade RS št. 
50102-20/2018/2 z dne 20. 12. 2018. Generalni komisar na podlagi določil dokumenta »BIE
Registration document, Connecting Minds, Creating Future«, poglavja »9.1 General 
Regulations, Section III. Official Participants, Article 9. Official Participants« (imenovanje 
generalnih komisarjev posameznih sekcij oziroma držav določa 13. člen Pariške konvencije z 
dne 22. novembra 1928, z dopolnitvami) in sklepa Vlade RS št. 50102-20/2018/2 z dne 20. 
12. 2018, predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo pri organiziranju mednarodne razstave 
“EXPO Dubaj 2020, podpisuje vse dokumente z organizatorjem mednarodne razstave in 
druge dokumente, ki se nanašajo na organizacijo in izvedbo mednarodne razstave “EXPO 
Dubaj 2020”. Generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo “EXPO Dubaj 
2020” Stalni koordinacijski skupini za promocijo Republike Slovenije poroča štirikrat letno, 
Vladi Republike Slovenije pa dvakrat letno. 

Udeležba RS je smiselna z več vidikov:

1. mednarodna prepoznavnost nacionalne blagovne znamke »I feel Slovenia« in 
krepitev ugleda Republike Slovenije v svetu,

2. povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja; EXPO Dubaj 2020 bo izrazito 
mednaroden, v Dubaju živi 200 narodnosti, poleg tega se pričakuje 70% obiskovalcev 
izven države gostiteljice,

3. predstavitev Slovenije kot zelene turistične destinacije z veliko vode, 
4. v Dubaju bodo zastopane skoraj vse države sveta.

Napovedanih je več kot 190 držav udeleženk svetovne razstave »EXPO Dubaj 2020«, ki  
predstavljajo več kot 95% celotne svetovne populacije. Dogodek ponuja odlično priložnost za 
mednarodno promocijo in utrditev ugleda Republike Slovenije v svetu ter hkrati ponuja 
možnost za krepitev bilateralnih in multilateralnih političnih, gospodarskih in kulturnih 
odnosov RS z drugimi državami sveta.



2.2 Sodelovanje na razstavi za podporo slovenskemu gospodarstvu in turizmu 

Slovensko gospodarstvo podpira udeležbo Republike Slovenije na Svetovni razstavi »Expo 
Dubaj 2020«. Kljub trenutno nizki vrednosti blagovne menjave med Republiko Slovenijo in 
ZAE je treba vedeti, da je to država, ki je postala najbolj moderna, inovativna in tehnološko 
privlačna šele v zadnjih desetletjih, predvsem kot moderen logistični center, pomemben za 
celotno regijo. 

Udeležba Republike Slovenije na »EXPO Dubaj 2020« bo podprla gospodarsko povezovanje 
RS s celotnim svetom, saj organizator zaradi izjemne logistične povezljivosti pričakuje več 
kot 70 % obiskovalcev, ki bodo prišli izven gostujoče države. Nastop RS je tako priložnost za 
povečevanje gospodarske aktivnosti in prepoznavnost slovenskega gospodarstva ne samo v 
gostujoči državi ZAE, ampak tudi na mednarodni ravni. Identificirane so bile številne 
možnosti predstavitve Republike Slovenije na »Expo Dubaj 2020«. To so predvsem področja 
informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, novih tehnologij, sodobnih rešitev v 
energetiki (energetska učinkovitost), okoljevarstvenih tehnologij, strojegradnje, gradbeništva 
in turizma vključno s številnimi potrošniškimi proizvodi.  

2.3 Cilji projekta 

Postavljeni cilji, ki se s projektom želijo doseči, so:

 pozicioniranje Slovenije kot trajnostne ter hkrati visoko tehnološke in inovacijske 
države, 

 povečanje prisotnosti slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu ZAE kot na 
svetovnem trgu,

 promocija Slovenije kot turistične destinacije.

2.4 Usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Udeležba RS je skladna tudi z vidika nosilnih tem svetovne razstave kot so trajnost, 
mobilnost in razvojne priložnosti, ki se tesno navezujejo na nacionalne razvojne politike 
Republike Slovenije. Nameni in cilji projekta ter vsebina predstavitve Slovenija so skladni s 
Strategijo razvoja Slovenije 2030 z vidika strateške usmeritve države za doseganje 
kakovostnega življenja preko visoko produktivnega gospodarstva in ohranjanja zdravega 
naravnega okolja. Projekt je tako v vsebinskem kot tudi oblikovnem smislu skladen tudi s 
Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, Strategijo pametne specializacije, Slovensko 
industrijsko politiko in Programom spodbujanja internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva ter dokumentom MGRT Mednarodni izzivi 2019-2020.



3. Terminski načrt in faze projekta

Projekt ima faze, ki so navedene v spodnji tabeli. Naveden je predviden terminski načrt.

Tabela 2: Terminski načrt in faze projekta

Faze projekta Predvidena izvedba 
1 Priprava idejnega koncepta in izdelava končne idejne 

zasnove
Realizirano v marcu 2019
in poslano 
organizatorjem. 
Predvidena potrditev v 
Dubaju: avgust 2019.

2 a) Priprava projektne dokumentacije za izbor izvajalca 
za postavitev paviljona

Realizirano v juniju 2019.

b) Izbor izvajalca za postavitev paviljona September 2019.
3 Postavitev paviljona December 2019 do april

2020.
4 Opremljanje paviljona April do julij 2020.
5 Priprava in izvedba 6-mesečnega programa Predstavitve 

Slovenije
Priprava: od septembra 
2019 dalje. Izvedba: v 
času razstave 
(20.10.2020 do 
10.4.2021).

6 Razgradnja paviljona oziroma vzpostavitev prvotnega 
stanja.

Po končani razstavi (do
10.10.2021).

Organizator EXPO 2020 Dubaj je novembra 2018 vsem državam, ki gradijo lastni paviljon, 
podal smernice in roke, ki jim Republika Slovenija, kot tudi druge države, skušajo slediti. Rok 
za postavitev osnovnih konstrukcij paviljonov je 20.10.2019. Tega roka tako Republika 
Slovenija kot številne druge države ne bodo uspele realizirati. Po informacijah s strani 
organizatorjev je do 1.7.2019 proces »prevzema zemljišča« zaključilo 15 od 85 držav 
udeleženk. Proces prevzema zemljišča pomeni, da so države udeleženke po standardih 
organizatorjev zaključile proces potrditve idejne zasnove (»Concept Design«) s strani 
organizatorjev in oblasti v ZAE in da imajo izbranega izvajalca, ki lahko začne z deli na 
zemljišču. Republika Slovenija je dne 17. junija 2019 z arhitekti paviljona in z lokalnimi 
arhitekti v Dubaju izvedla delovni sestanek, pred uradno oddajo vloge za potrditev idejne 
zasnove (»Concept Design Submission«). Slovenija je tako sredi leta 2019 v končni fazi 
postopka odobritve idejne zasnove in bo postopek prevzema zemljišča lahko izvedla takoj po 
izbiri izvajalca za postavitev paviljona.

Zaradi hkratnega dela na več fazah projekta ocenjujemo, da bo Republika Slovenija lahko 
sledila drugima dvema ključnima rokoma organizatorjev, to sta: Opremljena notranjost 
paviljona (»Interior Construcion«), kjer je postavljen rok 20.7.2020 in Instalacija razstave 
(»Exibit Installation«), kjer je postavljeni rok 20.9.2020.

4. Finančna konstrukcija in viri financiranja

Vlada Republike Slovenije sredstva za izvajanje projekta zagotavlja na posebni proračunski
postavki MGRT št. 190117. Za leto 2019 je zagotovljenih 2,9 mio EUR. Sredstva za ta 
večletni projekt so načrtovana v okviru projekta Načrta razvojnih programov državnega 
proračuna “2130-19-2020 EXPO 2020 Dubaj«. Predvideni viri financiranja so navedeni v 
spodnji tabeli.



Tabela 3: Predvideni viri financiranja po letih

Št. Proračunska postavka SKUPAJ 2019 2020 2021
EXPO 2020 Dubaj: 
190117

9.700.000 2.900.000 4.300.000 2.500.000   

Tabela 4: Predvideno financiranje glede na oceno posameznih sklopov stroškov

Št. Vrsta stroška Ocena stroškov
1 Paviljon: gradnja in razgradnja 5.500.000

- Gradnja – GOI dela 2.500.000
- Opremljanje paviljona 2.500.000
- Razgradnja 500.000

2 Stroški obratovanja paviljona 2.000.000
3 Stroški transporta, najema poslovnih prostorov in nastanitev 1.000.000

4 Stroški programa in organizacije nacionalnega dneva 300.000
5 Ostale storitve 600.000
6 Stroški materiala 300.000

SKUPAJ     9.700.000   

5. Aktivnosti Republike Slovenije v prvem polletju 2019

MGRT je dne 23.1.2019 objavil javno povabilo za izdelavo idejne zasnove za slovenski 
paviljon, s katerim se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila. V mesecu februarju je 
potekal izbor idejnega koncepta, dne 7.3.2019 je MGRT podpisal pogodbo z izbranim 
izvajalcem, arhitekturnim birojem Magnet design d.o.o. iz Ljubljane. V mesecu marcu je bila s 
strani izvajalca, skladno s pogodbo izdelana končna rešitev idejne zasnove predstavitve 
Slovenije. 

V mesecu marcu je MGRT organizatorjem EXPO posredoval tematski okvir slovenske 
predstavitve oz. t.i. »Theme Statement for Slovenian Self-Built Pavilion«, ki ga morajo 
pripraviti vse države udeleženke z lastnim paviljonom. V mesecu juniju smo prejeli uradno 
potrditev le-te s strani organizatorjev.

Dne 3.5.2019 je MGRT podpisal pogodbo z lokalnim inženirsko arhitekturnim podjetjem
v ZAE in sicer s podjetjem "Capital Engineering Consultancy", v vrednosti 19.500 EUR. Le-ta 
opravlja dela, vezana na pridobivanje dovoljenj ZAE in organizatorjev za gradnjo paviljona.
Vezano na pravila organizatorja EXPO 2020 Dubaj, morajo namreč države, ki se bodo na 
svetovni razstavi predstavile s svojim lastnim paviljonom, za odobritev idejnega koncepta in 
končnega oblikovanja paviljona, skleniti pogodbo z lokalnim arhitektom v ZAE. Le »lokalni 
arhitekt« (angleško: AoR – Architect of Record), namreč lahko v sodelovanju z lokalnimi 
oblastmi in organizatorjem svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj, zagotovi, da država za 
svojo predlagano idejno zasnovo prejme vsa ustrezna dovoljenja, ki so pogoj za nadaljnje 
delo in za postavitev paviljona (v prvi fazi »Concept Design Approval«, v kasnejši fazi pa 
»Final Design Approval«). Izbrani lokalni arhitekt za »Concept Design Approval« v okviru 
postopka sodeluje z MGRT, kot tudi s strani MGRT izbranim izvajalcem za idejno zasnovo 
slovenskega paviljona, arhitekturnim birojem Magnet Design d.o.o. iz Ljubljane. Z lokalnim 
arhitektom v Dubaju je potekalo več delovnih sestankov, tako z arhitekti iz Slovenije kot tudi 
s pristojnimi službami organizatorjev EXPO 2020 Dubaj. Zadnji sestanki so potekali v juniju. 



Uradno odobritev s strani oblasti v Dubaju in s strani organizatorjev EXPA 2020 Dubaj 
pričakujemo v mesecu avgustu.

Dne 17.5.2019 je MGRT sklenilo pogodbo za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za 
izvedbo predstavitve Republike Slovenije na EXPO 2020 v Dubaju, z DRI upravljanje 
investicij, Družbo za razvoj infrastrukture, d.o.o. (v nadaljevanju: DRI), za obdobje treh let, v 
skupni vrednosti do 196.862,40 EUR brez DDV (dejanska realizacija pogodbe je vezana na 
realizacijo števila delovnih ur). Po tej pogodbi je DRI v prvem polletju 2019 za MGRT 
opravljal predvsem tiste strokovno svetovalne storitve, ki so nujno potrebne za kvalitetno 
pripravo in izvedbo javnega naročila za projektiranje in postavitev paviljona. 

Dne 7.6.2019 je MGRT objavilo javno naročilo “Projektiranje in postavitev slovenskega 
paviljona na EXPO 2020 Dubaj”, v višini 2,49 mio EUR. Rok za oddajo ponudb se zaključi 
dne 22.7.2019. 

V prvi polovici leta 2019 je MGRT začelo pripravljati javno naročilo za operacionalizacijo 
idejne rešitve predstavitve Slovenije, na podlagi rezultatov katerega se bo izvedla ustrezna 
razporeditev posameznik komunikacijskih točk z obiskovalci paviljona in kar bo hkrati 
podlaga za identficiranje potrebne tehnološke opreme v paviljonu. 

V okviru aktivnosti na mednarodni ravni v Sloveniji, so se izvedle naslednje ključne 
aktivnosti. V februarju 2019 je bila na obisku na MGRT delegacija s strani organizatorjev 
EXPO 2020 Dubaj. Šlo je za obisk predstavnikov t.i. tehničnega dela ekipe organizatorjev, s 
katerimi se je MGRT pogovarjalo o tehničnih podrobnosti pri postopkih priprave Slovenije na 
svetovno razstavo. Pri sodelovanju z uradnimi institucijami v ZAE, smo po potrebi sodelovali 
z slovenskim veleposlanikom v ZAE, ki je slovensko delegacijo tudi spremljal in z njo 
sodeloval na uradnih sestankih z organizatorji EXPO. Dne 17.5. je bilo v Ljubljani s strani 
MZZ organizirano srečanje veleposlanika Združenih arabskih emiratov, pristojnega za 
Slovenijo z generalnim komisarjem Slovenije za EXPO 2020. Srečanje je bilo namenjeno 
predstavitvi slovenskega koncepta paviljona.

V okviru aktivnosti na mednarodni ravni v Dubaju, so bile v letu 2019 izvedene tri 
delegacije oziroma službene poti v Dubaj. Poleg teh se je ena pot izvedla že v novembru  
2018. Takrat se je vladna delegacija treh oseb, pod vodstvom DS Eve Štravs Podlogar, 
MGRT, ki se ji je pridružil slovenski veleposlanik v ZAE, udeležila konference vseh 
sodelujočih držav IPM (»International Participant Meeting«) in se, skupaj s predstavniki 
Gospodarske zbornice Slovenije, sestala z vodstvom organizatorjev EXPO 2020 Dubaj. V 
marcu 2019 se je naslednje konference IPM udeležil generalni komisar RS za EXPO. V 
začetku maja so se IPM konference udeležili: delegacija MGRT in izbrani arhitekti
slovenskega paviljona. Poleg konference so potekali delovni sestanki z izbranim lokalnim 
arhitektom in s strokovno inženirsko ekipo organizatorjev. V juniju 2019 so se predstavniki 
MGRT, predstavnica STO in predstavniki arhitektov slovenskega paviljona udeležili delovnih 
sestankov v Dubaju. Prvi se je nanašal na vsebine hrane in pijače (»Food and Beverage«), 
na pravila, logistiko, zahteve organizatorjev, uvoz, vodenje restavracij v paviljonih in 
podobno. Ostali sestanki so se nanašali na usklajevanje z lokalnimi arhitekti, vključno z 
delavnico z organizatorji EXPO (t.i. »pre-submittion workshop for concept design approval«).

V okviru sodelovanja z drugimi resorji in institucijami v Sloveniji, MGRT tekom izvajanja 
projekta redno sodeluje z UKOM in Stalno koordinacijsko skupino za promocije Slovenije (ki 
ji predseduje UKOM). MGRT oziroma generalni komisar RS za EXPO 2020 Dubaj je v 
februarju in juliju le-tej poročal o aktivnostih na projektu EXPO. MGRT pri izvajanju projekta 
redno sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) in s 
Slovensko turistično organizacijo in namerava v drugem polletju 2019 to sodelovanje še 



okrepiti. MGRT aktivno sodeluje tudi z MZZ, kadar je to potrebno. V mesecu maju je MGRT 
organiziral sestanek s predstavniki drugih ministrstev in služb (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, UKOM) in na podlagi 
sestanka ter zaprosila od njih prejelo izhodišča za pripravo podrobnejšega programa za
predstavitev Slovenije na EXPO. Le-ta je MGRT že v tej fazi priprav skušal v maksimalni 
možni meri upoštevati. 

Organizatorjem EXPA 2020 Dubaj je MGRT sporočil, da za slovenski nacionalni dan
Slovenija predlaga 8. februar 2021, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Vsaka država 
ima namreč možnost, da se še posebej predstavi celotnemu svetu na dan, ki si ga izbere 
sama. Takrat je država v središču pozornosti dogajanja. Pričakujejo se obiski na najvišji 
politični ravni. Praznovanje slovenskega nacionalnega dne bo treba skrbno organizirati.

Realizacija finančnih virov v prvem polletju 2019 pokaže, da je bilo na dan 1.7.2019 
pogodbeno vezanih sredstev na proračunski postavki 190117 EXPO 2020 Dubaj, v višini 
237.187,65 EUR, v rezervaciji je bilo na ta dan še 1.470.000,00 EUR. Izplačana sredstva v 
letu 2019 na dan 1.7.2019 pa so bila v višini 16.010,52 EUR.

Kadrovsko stanje na projektu je naslednje: V prvem polletju 2019 je na projektu na MGRT 
delala manjša skupina zaposlenih in sicer dva zaposlena s polnim delovnim časom in ob 
podpori podpornih služb, predvsem pravne in finančne službe ter vodstva MGRT. Zaradi 
zahtevnosti in obsežnosti projekta je MGRT tekom prvega polletja kadrovske potrebe skušal 
zapolniti z intenziviranjem pomoči dveh drugih inštitucij: Spirit Slovenija, javne agencije in 
Slovenske turistične organizacije. Za uspešno nadaljevanje in zaključek tega projekta Vlade 
RS je treba že v drugem polletju 2019 trud po zagotovitvi kadrovske popolnjenosti okrepiti. 
Za uspešno realizacijo projekta je pomembna pravočasna, torej takojšnja priprava 
programskih vsebin 6-mesečne predstavitve Slovenije. Hkrati izpostavljamo pomembnost 
sodelovanja z Ministrstvom za zunanje zadeve, tudi oziroma predvsem v smislu sodelovanja 
na kraju samem, v ZAE. Narava projekta in predvideni postopki namreč zahtevajo vse bolj 
intenzivno sodelovanje in interakcijo z organizatorjem EXPO Dubaj 2020 oziroma z lokalnimi 
oblastmi.

6. Ključne bodoče aktivnosti na projektu

Ključne bodoče aktivnosti na projektu se nanašajo na izvedbo vseh preostalih faz projekta, 
torej od druge do šeste faze projekta.

V drugi polovici leta 2019 bodo ključne aktivnosti naslednje: 
a) izbor izvajalca (na podlagi javnega naročila MGRT z dne 7.6.2019) za projektiranje 

(PZI – projekt za izvedbo) in postavitev paviljona, predvideno v septembru. Takrat je 
predviden takojšen prevzem zemljišča in začetek pripravljalnih del na zemljišču. V 
decembru se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje,

b) objava in izvedba javnega naročila za operacionalizacijo idejne rešitve predstavitve 
Slovenije,

c) priprava, objava in izvedba javnega naročila za opremo paviljona,
d) priprava, objava in izvedba javnega naročila za gastronomijo,
e) priprava programa za nastop podjetij ter drugih organizacij na svetovni razstavi,
f) obnovitev spletne strani »slovenia.expo.si«.

Ključne bodoče aktivnosti, ki se nanašajo na leto 2020, pa so:
a) dokončanje postavitve paviljona,



b) dobava opreme in opremljanje paviljona,
c) dobava opreme za gastronomski del ponudbe in izbira izvajalca za gastronomijo,
d) postavitev stalne razstave,
e) priprava in dokončanje 6-mesečnega programa za obiskovalce in za podjetja,
f) aktivno sodelovanje na otvoritveni slovesnosti 20. oktobra 2020,
g) izvajanje predstavitve v paviljonu od 20. oktobra dalje.

Ključne bodoče aktivnosti, ki se nanašajo na leto 2021, pa so:
a) izvajanje predstavitve v paviljonu do 10. aprila 2021,
b) priprava in izvedba slovenskega nacionalnega dne 8. februarja 2021, v paviljonu in 

izven paviljona,
c) aktivno sodelovanje na zaključni slovesnosti 10. aprila 2021,
d) odstranitev paviljona oziroma zagotovitev prvotnega stanja na zemljišču slovenskega 

paviljona.

7. Predvideni rezultati in učinki projekta

Projekt pomeni predstavitev Slovenije in njenih dosežkov na največji svetovni razstavi, ki bo 
glede na izredno visok vložek organizatorjev v vseh pogledih največja doslej. Razstava je 
izjemna priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva, turizma, kulture, naravnih 
danosti in drugih značilnosti in primerjalnih prednosti države.

Projekt ima neposredno merljive učinke v delu, kjer se bodo evidentirale aktivnosti v celotni 
6-mesečni predstavitvi Slovenije svetu. Merljivi kazalniki so v številu obiskovalcev, 
gospodarskih delegacij, ter v številu gospodarskih, turističnih, kulturnih in drugih povezav. 

Večina učinkov pa ne bo neposrednih, ampak bodo posredni. Posredni učinki na področju 
gospodarstva, turizma, kulture, trajnostnega razvoja:

 večja prepoznavnost Slovenije,
 večje povezovanje in sodelovanje slovenskega gospodarstva z gospodarstvi 

drugih držav, v svetovnem merilu,
 večji potencial za nove investitorje v Sloveniji in za nova delovna mesta, 
 večji potencial za nove turistične goste v Sloveniji in za razvoj turizma v Sloveniji 

na višji ravni, 
 večji potencial za povezovanje na mednarodni ravni na področju kulture in na 

drugih področjih, 
 večji potencial za povezovanje na mednarodni ravni na področju trajnostnega 

razvoja,
 izboljšanje kazalnikov gospodarstva.
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