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ZADEVA: Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) je Vlada 
Republike Slovenije na redni seji dne … pod točko … sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva.

                                                                                            mag. Janja Garvas Hočevar
               v.d. generalne sekretarke

                                                     
Priloga: 

- Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za zdravje
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

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 Salecl, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo 
- Dijana Madžarac, 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:

V skladu z drugim odstavkom 26. člena in drugim odstavkom 27. člena Zakona o spodbujanju investicij
(Uradni list RS, št. 13/18), je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo petletni Program 
spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva (v nadaljevanju: Program).

Program gradi na strateških smernicah razvoja Slovenije in političnih prizadevanjih k izpostavitvi 
internacionalizacije kot ene izmed gonilnih sil nadaljnjega razvoja Slovenije. V središče postavlja tri 
strateška področja: trajnost, inovativnost in digitalizacijo. Opredeli ambiciozno vizijo internacionalizacije
slovenskega gospodarstva pod sloganom »Zelena. Ustvarjalna. Pametna.« Osredotoča se predvsem na 
specializacijo, nišno usmerjenost in specifične industrijske trende, ki so ključni za uspešno uresničitev 
nalog, vizije in ciljev tega Programa ter postopno transformacijo izvoza v prebojna področja, ki bodo 
zagotovili izvozno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

Namen Programa je med drugim pripraviti jasne strateške smernice in učinkovite operativne ukrepe za 
izrabo prednosti, odpravo slabosti, izkoristek priložnosti v izogib nevarnostim, vse v smeri zagotovitve 
dolgoročne konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoznega gospodarstva, okrepitve 
internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij, zagotovitve podlag za ustrezno dolgoročno 
transformacijo izvoza in pritegnitve trajnostno naravnanih tujih neposrednih investicij (v nadaljevanju: TNI) 
z visoko dodano vrednostjo  ter pokazati polno zavezanost Slovenije, da bo delovala kot odprt, zanesljiv in 
zaupanja vreden partner v mednarodnem poslovanju.  V Programu so prvič sistematično opredeljeni 
ukrepi za spodbujanje slovenskih investicij v tujini (v nadaljevanju: ITNI). Hkrati Program zajema tudi 
področja skupne zunanjetrgovinske politike EU kot nedeljivega dela internacionalizacije, mednarodnega
razvojnega sodelovanja in se prvič intenzivneje osredotoča na razvoj skupnega slovenskega 
gospodarskega prostora z vidika internacionalizacije, kar zajema tudi Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Glavni cilji Programa so usmerjeni v krepitev in diverzifikacijo izvoza, povečanje števila izvoznikov 
(predvsem malih in srednje velikih podjetij), višje pozicioniranje v globalne verige vrednosti, privabljanje 
trajnostnih investicij z visoko dodano vrednostjo in zmanjšanje zaostanka pri deležu TNI v BDP za drugimi 
EU državami, krepitev slovenskih investicij v tujini, ciljno usmerjenost ter izboljšanje prepoznavnosti 
Slovenije kot tudi učinkovitost ekosistema. Ta prizadevanja se nanašajo na pet ključnih ukrepov za 
spodbujanje internacionalizacije: 
 ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoza; 
 ukrepi za privabljanje, podporo in ohranitev tujih investitorjev v Sloveniji; 
 ukrepi za podporo slovenskim podjetjem, ki investirajo v tujini;
 ukrepi za izboljšanje mednarodne prepoznavnosti slovenskega gospodarstva; 
 ukrepi za izboljšanje delovanja samega ekosistema za podporo internacionalizaciji.

Program tvori osredotočena piramida ciljev, ki jih podpirajo ustrezna merila in jasno definirane vloge 
različnih deležnikov. Najprej definira vizijo, namen in cilje internacionalizacije za petletno obdobje. Prav 
tako zagotavlja kontekst strategije z razlago trenutnega stanja v nacionalnem in globalnem gospodarstvu, 
pomen zunanjetrgovinske politike in vlogo v globalnih verigah vrednosti, celotnega položaja slovenskega 
izvoza, vhodnih in izhodnih investicij, trenutne ureditve ekosistema za podporo internacionalizaciji in 
širšega strateškega okvira. Kontekst je podrobneje opisan s kratko predstavitvijo ključnih slovenskih 
trgovinskih partnerjev in ključnih sektorjev slovenskega gospodarstva. Navedeno predstavlja podlago za 
oris prihodnjega ekosistema za podporo internacionalizaciji, ki gradi na izkušnjah in predvsem na potrebah 



ključnih uporabnikov tega Programa – izvoznikov in investitorjev in želi bistveno bolj povezati deležnike 
ekosistema za podporo internacionalizaciji in njihovih ukrepov v smeri ambicioznejšega, prioritetnejšega in 
učinkovitejšega doseganja postavljenih ključnih ciljev. Program prav tako definira finančni okvir in ključne 
deležnike ter okvir za spremljanje uspešnosti, ki je potreben za stalno izboljševanje ekosistema za 
podporo internacionalizaciji. V nadaljevanju so definirana prebojna področja, ciljni sektorji in trgi, na katere 
bi morali usmeriti največ prizadevanj tako pri izvozu kot pri investicijah (vhodnih in izhodnih). Program je 
zaokrožen z matriko ukrepov glede na posamezne strateške in operativne cilje. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 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:
Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene v proračunu za leto 2021 in 2022. Dodatne 
pravice porabe so načrtovane v predlogu spremembe proračuna za leto 2022 in za predlogu proračuna za 
leto 2023, ki sta trenutno v obravnavi v DZ (spodbujanje investicij in mednarodno razvojno sodelovanje) 
oziroma se bodo zagotovile s prerazporeditvami tekom izvrševanja proračuna znotraj MGRT. 

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)
– v EUR

Znesek za t + 1
v EUR

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-0002 
Spodbujanje 
investicij

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

6.221.351,26 7.159.011,52 

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-0009 
Tovarna 
prihodnosti TPV 
Brezina

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

2.000.000,00 0,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-2019 Pet 
Pak investicija v 
zgradbo in opremo

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

1.200.000,00 0,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-21-5555 
Povečanje 
proizvodnih 
zmogljivosti TV -
Hisense

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

175.264,74 265.965,48 

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-21-5556 –
Investicija v stroje 
in opremo v BSH 
Hišni aparati

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

2.210.000,00  2.843.000,00 

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-21-5557  -
IMPULZ B-Paloma 
PIS

PP 534310
Spodbujanje 
investicij

519.275,00 4.732.023,00 

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-0003 
Spodbujanje 
internacionalizacije

PP 603210
Spodbujanje 
internacionalizacije

2.970.000,00 4.000.000,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-18-0005 
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje 2018-
2021

PP 603410
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje

147.000,00 0,00



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-8136 
Slovensko -
kubanski 
inovacijski grozd

PP 603410
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje

146.800,00 0,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-8137 
Izboljšanje okolja 
za podporo podjetij 
v Srbiji

PP 603410
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje

73.200,00 0,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-8139 
Postavitev 
modularnega 
objekta v R. 
Albaniji

PP 603410
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje

65.400,00 0,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-8138 
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje 2022-
2025

PP 603410
Mednarodno 
razvojno 
sodelovanje

0,00 420.000,00

Ministrstvo za 
okolje in 
prostor 
(MGRT)

2550-17-0003 
Subvencije za 
domače in tuje 
začetne investicije 
v dejavnosti, 
pomembne za 
prehod v 
nizkoogljično, 
krožno in 
podnebno odporno 
gospodarstvo 

PP 559
Sklad za podnebne 
spremembe 2021 -
2023

5.100.000,00 9.400.000,00

Ministrstvo za 
zunanje 
zadeve

1811-11-0011  
Bilateralno in 
multilateralno 
gospodarsko 
sodelovanje

PP 130010
Sredstva za 
promocijske 
aktivnosti 
gospodarstva na 
tujih trgih

155.000,00 160.000,00

Ministrstvo za 
finance

PP 5839
Bilateralna 
razvojna pomoč

1.700.000,00 1.500.000,00



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-18-1804 
Vsebinska 
podpora 
prejemnikom 
sredstev 2018-
2023

PP 160063 PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-V-14-
20-EU
PP 160064 PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-V-14-
20-slovenska 
udeležba
PP 160065 PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-
20-EU
PP 160066 PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-
20-slovenska 
udeležba

150.000,00 150.000,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-18-5000 
Vzpostavitev 
nacionalne 
slovenske 
poslovne točke 
(VEM4)

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU
PP 160068 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-slovenska 
udeležba
PP 160069 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU
PP 160070 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-slovenska 
udeležba

3.072.050,62
2.981.096,91



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-18-1620 
Razvoj poslovnih 
modelov MSP

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU
PP 160068 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-slovenska 
udeležba
PP 160069 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU
PP 160070 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-slovenska 
udeležba

2.884.979,72
3.260.335,83

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-1621 
Partnerstva za 
nastop na tujih 
trgih 2020-2022

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU
PP 160069 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU

1.306.454,66 359.054,30

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-19-2022 E-
poslovanje MSP 
2019-2022

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU
PP 160069 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU

2.392.500,00 3.362.500

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-19-1618 
Mednarodni 
sejemski nastopi 
2019-2022

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU
PP 160069 PN3.2.-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU

993.574,54  871.639,57

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-2023 
Blagovne znamke 
in razstavni 
prostori 2020-2023

PP 160067 PN3.2-
Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU

1.462.481,95 1.580.858,61



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-3333 
Internacionalizacij
a 36.člen 
ZIUOOPE-COVID-
19

PP 200514 PN 3.2 
- Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-V-EU -
COVID – 19
PP 200516 PN 
3.2.- Razvoj 
internacionalizacije
-14-20-Z-EU -
COVID - 19

207.962,84 0,00

SKUPAJ
          
          35.153.295,33

     
43.045.485,22

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

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.

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 proračun.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da ni 
potrebe po sodelovanju javnosti.

(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

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 
13/18) je Vlada Republike Slovenije na redni seji dne … pod točko … sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program spodbujanja investicij in internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva.

                                                                                             mag. Janja Garvas Hočevar
                v.d. generalne sekretarke

                                                     
Priloga: 

- Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za zdravje
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
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