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ZADEVA: Novo gradivo št. 1: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na 3. ministrskem srečanju s 
področja trgovine v okviru pobude 16+1 v Ningbou, Ljudska republika Kitajska, od 5. do 9. 
junija 2018 – 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 in 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko ….
sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na 3. 
ministrskem srečanju s področja trgovine v okviru pobude 16+1 v Ningbou, Ljudska 
republika Kitajska, od 5. do 9. junija 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v sestavi:
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodja delegacije,
- Janez Premože, veleposlanik Republike Slovenije v Pekingu, član,
- Katarina Bovha, kabinet ministra, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleša Cantaruttija na 3. ministrskem srečanju s področja trgovine v okviru pobude 16+1 v 
Ningbou, Ljudska republika Kitajska, od 5. do 9. junija 2018



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, 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:
Novo gradivo je popravljeno na osnovi uskladitve s Službo Vlade RS za zakonodajo po seji odbora 
za gospodarstvo. Popravljena je 2. točka izreka sklepa vlade.
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 10.500,00 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 udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na 3. ministrskem srečanju s področja trgovine v 

okviru pobude 16+1 v Ningbou, Ljudska republika Kitajska, od 5. do 9. junija 2018

I. Namen obiska

Delegacija pod vodstvom državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija  se bo na podlagi uradnega vabila kitajskega Ministrstva za 
trgovino v času od 5. do 9 junija 2018 udeležila 3. ministrskega srečanja s področja trgovine v 
okviru pobude 16+1 v Ningbou.

Namen obiska je s sodelovanjem v Pobudi 16+1 poglobiti in okrepiti gospodarske odnose s 
Kitajsko, posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju ter 
predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne investitorje ter okrepitev turističnega sodelovanja
med državama.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave 
Slovenije s Kitajsko je v letu 2016 presegla milijardo EUR, kar Kitajsko uvršča na 12. mesto med 
najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami RS. V letu 2017 je obseg blagovne menjave znašal 
1.175,199 mio EUR (13,7 % rast), pri čemer je vrednost izvoza znašala 320,286 mio EUR (18,4 
% rast in 21. izvozni trg), vrednost uvoza pa 854,913 mio EUR (12 % rast). 

V letu 2016 beležimo povečanje investicijskega sodelovanja. V letu 2016 beležimo poskok v 
obsegu tujih investicij v Sloveniji v višini 11,2 mio. EUR, kar je za 71,4% več kot leto poprej, ko je 
bil zanemarljiv. Slovenija več vlaga na Kitajsko in sicer je bil obseg investicij na Kitajsko v letu 
2016 43,7 mio EUR (24,2% več kot leto prej). Trenutno ima na Kitajskem podjetje ali 
predstavništvo preko 30 slovenskih podjetij. Slovenske investicije na Kitajskem obsegajo 
odpiranje podjetij in predstavništev na področjih avtomobilske, elektro in kemične industrije, 
farmacije, obutvene in tekstilne industrije, trgovine in transporta, locirana pa so pretežno v širšem 
zaledju Šanghaja.

Slovenija je s sodelovanjem v Pobudi 16+1 poglobila in okrepila gospodarske odnose s Kitajsko. 
Po petih letih sodelovanja v omenjeni pobudi Slovenija že beleži pozitivne poslovne rezultate. 
Blagovna menjava Slovenije s Kitajsko še naprej raste s povprečno letno stopnjo 15%. V okviru 
gospodarskega sodelovanja s Kitajsko se Slovenija zavzema za realizacijo skupnih projektov v 
visoke tehnologije na obeh trgih. 

Slovenija je v l. 2017 aktivno sodelovala na vseh pomembnejših dogodkih Pobude 16+1 vključno 
z ministrskimi srečanji na področju izobraževanja, kulture, transporta energetike in kmetijstva, kjer 
Slovenija vodi mehanizem za usklajevanje sodelovanja na področju gozdarstva.

27. novembra 2017 je v Budimpešti potekal 6. vrh Kitajska – CEEC (6. Summit predsednikov vlad 
članic pobude 16+1). V delegaciji, ki jo je vodil predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, sta bila tudi 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Minister Zdravko Počivalšek je v imenu Vlade RS podpisal 
krovni MoU o BRI (Belt and Road Initiative). Posebni protokol o izvozu medenih izdelkov iz 
Slovenije na Kitajsko je na slovenski strani podpisal minister mag. Dejan Židan. Ob robu vrha je 
potekal tudi poslovni forum, na katerem je sodelovala tudi močna delegacija slovenskih podjetij. 
Ob robu Vrha se je PV dr. Miro Cerar srečal s PV LRK Li Keqiangom, s katerim sta se zavzela za 
konkretnejše gospodarsko sodelovanje med državama. 

Sodelovanje Slovenije v Pobudi Ena pas ena cesta (Belt and Road initiative - BRI)

Kitajski strateški projekt BRI predstavlja nov pristop Kitajske za povezovanje z Evropo, Bližnjim 
vzhodom in Afriko. Zajema tako kopensko kot pomorsko povezljivost. Pobuda zajema dve tretjini 
svetovnega prebivalstva oz. 4,4 mrd ljudi v 65 državah in predvideva izgradnjo 50.000 km 
kilometrov hitre železnice.



Vrh OBOR (Belt and Road Forum BRF), ki je potekal 14. in 15. maja 2017 v Pekingu, je bil 
največji zunanjepolitični dogodek na Kitajskem v l. 2017 poleg vrha BRICS. Na vrhu je sodelovalo 
nekaj več kot 100 držav, od tega 29 na ravni voditeljev.  Iz Slovenije se je vrha udeležil minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Slovenija je MoU BRI podpisala ob robu srečanja PV pobude 16+1 v Budimpešti 27.11. Podpisal 
ga je Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

LRK razume podpis MoU o OBOR kot politično podporo njihovi pobudi za krepitev sodelovanja 
(gospodarstvo, znanost, kultura, izobraževanje in turizem) z evropskim, azijskim in afriškim 
prostorom. Doslej so bili MoU-ji podpisani na najvišji politični ravni.

Skupna slovensko-kitajska komisija za gospodarsko sodelovanje

10. aprila  2018 je v Pekingu potekalo 13. zasedanje Skupne slovensko-kitajske komisije za 
gospodarsko sodelovanje (Skupna komisija), ki jo je na slovenski strani vodila generalna 
direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ mag. Alenka Suhadolnik. Na zasedanju sta 
sodelujoči strani pregledali bilateralno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in LR 
Kitajsko, sodelovanje v okviru EU, Pobude 16+1 in BRI ter opredelili možnosti za poglobitev tega 
sodelovanja po posameznih področjih. V Skupni komisiji so poleg predstavnikov Ministrstva za 
infrastrukturo pod vodstvom DS Jureta Lebna sodelovali še predstavniki štirih slovenskih podjetij 
(Arctur, Elaphe, Cosylab in Krka), ki so kitajski strani predstavili svoje sodelovanje s kitajskimi 
podjetji in raziskovalnimi institucijami. 

9. aprila je bil na pobudo podjetja Arctur  na sedežu podjetja Sugon v Pekingu podpisan 
Sporazum o ustanovitvi skupnega laboratorija (joint lab) med institutom ITC Kitajske akademije za 
znanost, podjetjem Sugon in Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. 
Slovesna otvoritev laboratorija bo predvidoma potekala 28. maja 2018  v Ljubljani.

Dan po zasedanju Skupne komisije se je del delegacije pod vodstvom ministra za infrastrukturo 
dr. Gašperšiča skupaj z visokimi predstavniki kitajske lokalne in zvezne oblasti udeležil polaganja 
temeljnega kamna za tovarno ultralahkih letal podjetja Pipistrel s pripadajočo infrastrukturo.

II. Program obiska

V okviru uradnega obiska v Ljudski republiki Kitajski obiska se bo državni sekretar mag. Aleš 
Cantarutti  srečal s predstavniki kitajskega ministrstva za trgovino. 
Udeležil se bo 3. ministrskega srečanja s področja trgovine v okviru pobude 16+1 v Ningbou, kjer 
bo nastopil koz govornik.  
Ob robu ministrskega srečanja se bo sestal s predstavniki gospodarstva ter predstavniki 
slovenske gospodarske skupnosti.
Vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo s sodelavko ima v okviru uradnega obiska ločen program delovnih srečanj na 
področju spodbujanja internacionalizacije.

   
III. Stališče

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija  bo 
na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki Ljudske republike Kitajske predstavil gospodarsko 
stanje v Sloveniji s poudarkom na bilateralnem sodelovanju med državama ter izmenjal ocene o 
stanju blagovne, storitvene, turistične in investicijske menjave med Slovenijo in Kitajsko. Pri tem 
bo posebna pozornost namenjena sodelovanja v okviru pobude 16+1 ter iskanju novih oblik 
sodelovanja, predstavitvi investicijskega okolja v Sloveniji ter priložnosti za okrepitev 
gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.



IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 
delegacije,

- Janez Premože, veleposlanik Republike Slovenije v Pekingu, član,
- Katarina Bovha, kabinet ministra, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica.

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija v Ljudski republiki Kitajski nima večjih 
finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic znašajo 
največ 10.500,00 EUR. 
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