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ZADEVA: Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na investicijski konferenci v Londonu od 30. novembra 
do 2. decembra 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 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 in 
65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji 
sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na investicijski 
konferenci v Londonu od 30. novembra do 2. decembra 2017.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. 
Aleša Cantaruttija na investicijski konferenci v Londonu od 30. novembra do 2. decembra 2017.
  

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:
Katarina Bovha, Kabinet ministra in 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.

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
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: 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



Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na investicijski konferenci v Londonu od 30. novembra 

do 2. decembra 2017 

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti se je z 
delegacijo udeležil uradnega obiska v Londonu, ki je potekal od 30. novembra do 2. decembra 
2017. 
Državnega sekretarja je spremljala uradna delegacija v naslednji sestavi:
- mag. Tadej Rupel, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Londonu, član,
- mag. Matej Skočir, sekretar, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, član.

Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, javne agencije SPIRIT Slovenija in 
Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Sveta britanskih gospodarskih zbornic v Evropi ter v 
tesnem sodelovanju in pomočjo Veleposlaništva RS v Londonu je dne 1. decembra 2017 v 
prostorih "Institute of Directors" v središču Londona potekala investicijska konferenca. Na njej je 
bilo udeležencem predstavljeno slovensko poslovno in investicijsko okolje, priložnosti v 
posameznih sektorjih ter primeri dobrih praks.

Prisotne gospodarstvenike, predstavnike družb za investicijsko bančništvo in upravljanje s 
sredstvi, finančnih institucij in bank, podjetij za svetovanje ter britanskih ministrstev in tukajšnje 
diplomatske skupnosti, skupno preko osemdeset udeležencev, je najprej nagovoril državni 
sekretar Aleš Cantarutti. Med drugim je opisal primerjalne prednosti Slovenije za investiranje, 
prioritetna področja strategije pametne specializacije ter tudi primere uspešnih načrtov tujih 
neposrednih investicij v Slovenijo. 

Regionalna direktorica v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) je med drugim predstavila 
strateške prioritete aktivnosti EBRD v Sloveniji in širše ter priložnosti in prednosti za investiranje v 
Sloveniji z vidika EBRD. 

Glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank je v predstavitvi med drugim izpostavil 
še posebno velike konkurenčne investicijske prednosti Slovenije na področju proizvodnje in 
turizma. Predstavil je tudi glavne priložnosti za investiranje z vidika lastniškega kapitala, 
nepremičnin ter odkupa terjatev, ki so v njihovem portfelju.

V zaključnem delu je potekala okrogla miza, s predstavitvijo izkušenj pri poslovanju oz. 
investiranju v Sloveniji, primerjalnih prednosti Slovenije kot investicijske destinacije ter številnih 
priložnosti v različnih sektorjih in področjih.

Zvečer je Britansko-slovenska gospodarska zbornica organizirala sprejem. Med 160 gosti
sprejema so bili med drugim udeleženci dopoldanske investicijske konference ter drugi 
predstavniki slovenske in britanske poslovne in medijske sfere, predstavniki vlade Združenega 
kraljestva, parlamenta, City of London in drugi.
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