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ZADEVA: Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Franciji od 11. do 12. 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 delovni obisk državnega sekretarja za 
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Franciji od 11. do 12. junija 
2018. 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

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

- Andrej Slapničar, veleposlanik Republike Slovenije v Parizu, član.

.
                                                                                                     Mag. Lilijana Kozlovič

GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
- Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo 

mag. Aleša Cantaruttija v Franciji od 11. do 12. junija 2018.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- 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:
/
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 tja 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:
/
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 prevoza, nočitev ter dnevnic so največ 2.500,00 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 delovni obisk državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. 
Aleša Cantaruttija v Franciji od 11. do 12. junija 2018

I. Namen udeležbe 

Državni sekretar za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti se bo od 11. do 12. 
junija 2018 mudil na delovnem obisku v Franciji. 

II. Program obiska

Državni sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti se bo prvi 
dan udeležil sprejema v rezidenci veleposlanika Andreja Slapničarja. Z namenom krepitve 
gospodarskega sodelovanja ter izmenjavo informacij o poslovnem okolju, bodo na sprejem pri 
veleposlaniku vabljeni tudi predstavniki francoskega gospodarstva. Naslednji dan je predviden 
obisk sejma ter srečanje s predstavniki slovenskih podjetjih, katera se bodo predstavljala na 
skupnem razstavnem prostoru sejma Eurosatory. Sejem obrambne industrije in varnosti 
Eurosatory velja za enega najpomembnejših sejmov na svojem področju in se odvija vsaki dve 
leti.

Ob robu so predvidena srečanja z gospodarsko političnimi predstavniki Francije.

III. Teme pogovorov

Odnosi med Republiko Slovenijo in Francijo so odlični, strateški in razvejani. Sodelovanje med 
državama na področju evropskih zadev je odlično. Imamo sorodne poglede na prihodnost EU, na 
zagotavljanje varnosti in blaginje državljanov EU, enotnosti in solidarnosti med državami 
članicami ter poglabljanje politik EU na določenih področjih.

Spodbudni so rezultati na področju gospodarskega sodelovanja, saj se blagovna in storitvena 
menjava med državama občutno povečujeta. 

V letu 2016 je obseg blagovne menjave znašal 2,1 mrd EUR (v primerjavi z letom 2015 se je 
povečal za 4,7%). Od tega predstavlja izvoz 1,2 mrd EUR (v letu 2015 1,17 mrd EUR - omenjeno 
pomeni 0,4% zmanjšanje) ter uvoz 936 mio EUR (v letu 2015 844 mio EUR -  omenjeno pomeni 
11% povečanje). 

V letu 2017 se je blagovna menjava še naprej krepila in se je v primerjavi z letom 2016 povečala 
skoraj za 30 %. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so v lanskem letu slovenska podjetja v Francijo 
izvozila za 1.57 mrd EUR blaga (omenjeno pomeni 33% povečanje), uvozila pa za 1.17 mrd EUR
(omenjeno pomeni 24% povečanje), kar skupaj znaša 2.74 mrd EUR. 

Skupen obseg storitvene menjave v 2016 je znašal 368 mio EUR (203 mio EUR izvoza in 166
mio EUR uvoza) in se je v primerjavi z letom 2015 povečal za 10,4 %. Med storitvami 
prevladujejo transportne storitve, sledijo potovanja in ostale poslovne storitve. 

Število francoskih turistov v Slovenijo se povečuje. Slovenijo je leta 2016 obiskalo 91.202 gostov 
iz Francije (9,28 % več kot v letu 2015). V letu 2017 je v Slovenijo prišlo 96.787 francoskih 
turistov, kar predstavlja 12% več kot v letu 2016.

Po podatkih Banke Slovenije so leta 2016 francoske naložbe v Sloveniji znašale 633,4 mio EUR 
(omenjeno pomeni 0,6% povečanje glede na leto 2015), v Franciji pa je leta 2016 bilo
evidentiranih 13,5 mio EUR slovenskih neposrednih naložb (omenjeno pomeni 3,72% zmanjšanje 
glede na leto 2015).



Stališče 

Državni sekretar bo v okviru bilateralnih pogovor s predstavniki Francije 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 Francijo.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

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

- Andrej Slapničar, veleposlanik Republike Slovenije v Parizu, član.

V. Okvirni predračun stroškov

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

Predvideni stroški (ocena) službene poti v so stroški prevoza, nočitev ter dnevnic, ki znašajo 
največ  2.500,00 EUR.
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