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ZADEVA: Izhodišča za uradni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Kijevu v Ukrajini od 22. do 25. novembra 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 uradni obisk državnega sekretarja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Kijevu v Ukrajini
od 22. do 25. novembra 2017.

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

tehnologijo, vodja delegacije,
- Nataša Prah, veleposlanica Republike Slovenije v Kijevu, članica,
- Primož Križaj, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje 

zadeve, član,
- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA



Priloga:
 Izhodišča za uradni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Kijevu v Ukrajini od 22. do 25. novembra 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 letalskih vozovnic, prevoza, namestitve in dnevnic so največ 7.000 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 uradni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija v Kijevu v Ukrajini od 22. do 25. novembra 2017

I. Namen uradnega obiska

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti bo od 
22. do 25. novembra 2017 na uradnem obisku v Kijevu v Ukrajini. Namen uradnega obiska je 
spodbujanje gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Ukrajino ter povečanje blagovne in 
storitvene menjave med državama.

Državnega sekretarja mag. Cantaruttija bo spremljala uradna in gospodarska delegacija. V 
Ukrajini je aktivnih okrog 35 slovenskih podjetij oz. podjetij s slovenskim kapitalom. Perspektivna 
področja za okrepitev gospodarskega sodelovanja so:  farmacija, telekomunikacije, bela tehnika, 
kemična industrija, energetika in okolje, medicinska oprema, strojno-kovinska predelovalna 
industrija, logistika in transport ter gradbeništvo. Veliko je še neizkoriščenih možnosti na področju 
turizma.  

II. Osnovne informacije

Ukrajina se je leta 2016 uvrstila na 33. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami Slovenije
(26. mesto na strani izvoza in 48. mesto na strani uvoza). Blagovna menjava med Republiko 
Slovenijo in Republiko Ukrajino je v letu 2016 dosegla vrednost 142.607 mio. EUR, od tega je 
znašal slovenski izvoz 121.698 mio. EUR in uvoz iz Ukrajine 20.909 mio. EUR. 

Spodbudni so tudi rezultati blagovne menjave v sedmih mesecih leta 2017, blagovna menjava se 
je povečala za 20,2 % in znašala 93,3 mio. EUR. Slovenski izvoz je znašal 74,844 mio. EUR 
(povečanje za 16 % glede na sedem mesecev leta 2016), uvoz pa je znašal 18,412 mio. EUR 
(povečanje za 41,3 % glede na sedem mesecev leta 2016). 

III. Program uradnega obiska

V okviru uradnega obiska se načrtuje bilateralno srečanje državnega sekretarja Cantaruttija s
podpredsednikom Vlade Ukrajine, ministrom za regionalni razvoj, gradbeništvo in komunalne 
storitve Hennadiiem Zubkovim ter namestnico ministra za gospodarski razvoj in trgovino Ukrajine 
Nataliyjo Yaroslavivno Mykolsko.

Pri pripravi programa sodeluje Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kijevu. Program udeležbe je 
v pripravi in usklajevanju, zato so do uradnega obiska še možne spremembe.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava uradne delegacije je sledeča:
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodja delegacije,
- Nataša Prah, veleposlanica Republike Slovenije v Kijevu, članica,
- Primož Križaj, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje 

zadeve, član,
- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica.

Uradno delegacijo bodo predvidoma spremljali predstavnik Tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije, predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 



internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, predstavnik SID banke ter gospodarska 
delegacija.

V. Stroški

Obisk državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija v Kijevu v Ukrajini, nima večjih finančnih 
posledic za državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega 
uporabnika, iz katerega so člani delegacije.

Predvideni stroški letalskega prevoza, nočitev in dnevnic znašajo največ 7.000,00 EUR.
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