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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo 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 Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Aleša Cantaruttija na investicijski 
konferenci v Londonu od 30. novembra do 2. decembra 2017.

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

vodja delegacije,
- mag. Tadej Rupel, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Londonu, član, 
- mag. Matej Skočir, sekretar, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, član.
mag. Lilijana Kozlovič 

GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
- Izhodišča za udeležbo 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:
Dijana Madžarac, 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.
Predvideni stroški prevoza, cestnin, namestitve in dnevnic so največ 4.500,00 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 z 9. členom 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 investicijski konferenci v Londonu od 30. novembra 

do 2. decembra 2017

I. Namen obiska

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti se bo z 
delegacijo udeležil uradnega obiska v Londonu, ki bo potekal od 30. novembra do 2. decembra 
2017.

Namen obiska je okrepiti gospodarsko sodelovanje, ob hkratni predstavitvi investicijskih možnosti 
v Sloveniji za potencialne investitorje iz Združenega kraljestva ter investitorje, ki iščejo alternativo 
sedanji proizvodnji v Aziji ali podjetja, ki razmišljajo o proizvodnji oz. naložbah v Evropo, kot 
posledica Brexita.

Gospodarstvo Združenega kraljestva je drugo največje gospodarstvo v Evropski uniji ter 5. v 
svetovnem merilu. London je največji finančni center v Evropi, kjer so ključnega pomena storitve 
predvsem v  bančništvu, zavarovalništvu in podjetništvu.
Združeno kraljestvo je po obsegu trgovine 14. zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Vrednost 
skupne blagovne menjave je v letu 2016 znašala 901 mio. EUR (+1,7 %). Izvoz, 533,9 mio. EUR, 
se je zmanjšal za 0,16 %, kar uvršča Združeno kraljestvo na 12. mesto med izvoznimi 
partnericami. Uvoz, 367,1 mio. EUR, se je povečal za 4,5 %, kar uvršča Združeno kraljestvo na 
16. mesto med uvoznimi partnericami.
Leta 2016 so neposredne naložbe iz Združenega kraljestva v Slovenijo dosegle 309,2 mio. EUR 
(+4,1 %), kar uvršča ZK na 10. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami pri investiranju tujcev 
v Republiko Slovenijo.

II. Program obiska

Ob prihodu je načrtovano srečanje z veleposlanikom z namenom seznanitve z aktualno 
gospodarsko politično situacijo v Združenem kraljestvu.

Na investicijski konferenci, ki bo potekala 1. decembra v Londonu, bo državni sekretar Aleš 
Cantarutti uvodoma predstavil gospodarsko situacijo v Sloveniji ter izpostavil prednosti 
slovenskega gospodarstva, ki jih lahko izkoristijo tuji investitorji. Na investicijski konferenci bodo 
nato investicijske priložnosti ter poslovno okolje v Sloveniji predstavili Družba za upravljanje 
terjatev bank ter SPIRIT. Sledila bodo vprašanja prisotnih podjetij ter individualni pogovori 
državnim sekretarjem Alešem Cantaruttijem in delegacijo. 
Britansko-slovenska gospodarska zbornica isti dan organizira večerni sprejem za udeležence 
investicijske konference.

Program udeležbe državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija z delegacijo je v pripravi in 
usklajevanju med vsemi sodelujočimi institucijami, zato so do uradnega obiska še možne 
spremembe.

III. Teme pogovorov

Ključna tematika formalnih in neformalnih razgovorov na politični ravni bo izmenjava ocen o 
stanju blagovne, storitvene in investicijske menjave med Slovenijo in Združenim kraljestvom. V 
okviru aktualnih razvojnih trendov v evropskem in svetovnem gospodarstvu bodo osvetljene nove 
možnosti in priložnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja. 



IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 

delegacije,
- mag. Tadej Rupel, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Londonu, član,
- mag. Matej Skočir, sekretar, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, član.

V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba na dogodku nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 

Predvideni stroški (ocena) službene poti v Londonu so stroški letalskih vozovnic, namestitve in 
dnevnic, ki znašajo največ 4.500,00 EUR.
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