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

Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike 1.
Slovenije na 17. generalni konferenci UNIDO na Dunaju, Avstrija, 27. in 28. novembra
2017.

Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:2.

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

Andrej Benedejčič, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri OZN, OVSE -
in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, namestnik vodje delegacije,

mag. Janez Rogelj, sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat -
za notranji trg, član delegacije,

Tadej Furlan, namestnik veleposlanika, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri -
OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, član delegacije,

Alja Brinovec Jureša, strokovna sodelavka, Stalno predstavništvo Republike Slovenije -
pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, članica delegacije.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA



Priloga:
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 17. generalni konferenci UNIDO 
na Dunaju, Avstrija med 27. novembrom in 1. decembrom 2017.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

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:

Franci Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski -
razvoj in tehnologijo,

Andrej Piano, vodja sektorja p.p. za trgovinsko politiko, Direktorat za notranji trg, -
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

mag. Rogelj Janez, sekretar, 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 srednja podjetja ter konkuren

čnost 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 so stroški v višini največ 1.600,00 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 delegacije Republike Slovenije na 17. Generalni konferenci UNIDO 
na Dunaju, Avstrija, 27. in 28. novembra 2017.

I. Namen uradnega obiska

Namen delovnega obiska je trojen:
sodelovanje na 17. generalni konferenci UNIDO,-
bilateralni sestanki z regionalnim vodjem sektorja za Centralno Evropo in Zahodni Balkan pri -
UNIDO, zadolženemu za sodelovanje s Slovenijo, in z vodji projektov, ki tečejo in jih financira 
Republika Slovenija,
razgovor o skupnem možnem projektu mednarodnega razvojnega sodelovanja - MRS z -
UNIDO v Egiptu s sredstvi iz proračuna 2018, predvidenimi za izvedbo projekta.

II. Sedemnajsta Generalna konferenca UNIDO

17. generalna konferenca UNIDO bo potekala od 27. novembra do 1. decembra 2017 na Dunaju 
v Avstriji. Generalna konferenca je najvišji organ za sprejemanje odločitev o politikah 
organizacije, saj sprejema glavne usmeritve delovanja, program in proračun UNIDO. 

Generalna konferenca UNIDO je najpomembnejši in največji politični dogodek te mednarodne 
organizacije in poteka vsaki dve leti. Zasedanje je namenjeno obravnavi smernic in politik 
UNIDO. Na konferenci se določijo prednostna področja globalnega gospodarskega razvoja sveta 
glede na stopnje razvitosti celin in posameznih regij.

Na Konferenci bo sodelovalo okoli 1000 delegatov članic UNIDO (predsedniki držav, predsedniki 
vlad, resorni ministri in drugi visoki predstavniki), predstavnikov sekretariata UNIDO, 
predstavniki mednarodnih organizacij, zasebnega sektorja in predstavnikov civilne družbe. 
Konferenco bo vodil generalni direktor UNIDO Li Yong (Kitajska), ki je letos poleti dobil drugi štiri 
letni mandat za vodenje organizacije, generalna konferenca pa bo to odločitev predvidoma tudi 
potrdila.

Generalna konferenca bo v okviru dnevnega reda sprejela letno poročilo generalnega direktorja, 
poročilo Odbora za industrijski razvoj, v okviru finančnih zadev pa bo ocenila finančno stanje 
organizacije, ocenila delež držav članic, določila zunanjega revizorja, sprejela program in prora
čun za leto 2018 - 2019 in okvirni delovni program za  obdobje 2018 - 2021.

Osnovna tema generalne konference je "Partnerstvo za uresničitev in doseganje ciljev vzdr
žnega gospodarskega razvoja". Bolj kot kadarkoli do sedaj je za svet pomemben vključujoč in 
sonaraven gospodarski (industrijski) razvoj - VSIR. Le ta ima pomembno vlogo v "Agendi za 
sonaraven razvoj 2030". To se najbolj kaže v doseganju Cilja 9 VSIR "Izgradnja sodobne 
infrastrukture, spodbujanje vključujočega in sonaravnega gospodarskega (industrijskega) razvoja 
in spodbujanje inovativnosti". Za uresničevanje teh ciljev UNIDO kot mednarodna agencija 
skupaj s svojimi partnerji in partnericami državami članicami prepoznava ključne elemente 
Agende 2030.

V okviru Generalne konference bo potekalo letos prvič potekal tudi dogodek z naslovom "World 
Women Leaders Talk", na katerem bosta med drugim nastopili predsednica Hrvaške in 
predsednica Malte. V okviru zasedanja bosta potekala tudi 6. forum za vključujoči in trajnostni 



industrijski razvoj in donatorski sestanek, katerega namen je predstavitev dobrih praks projektov 
tehničnega sodelovanja.
Poleg teh dveh glavnih tem bo Generalna konferenca  obravnavala še druge UNIDO aktivnosti, 
med njimi še Dunajsko deklaracijo o najmanj razvitih članicah, ekološke in kmetijske 
problematike sonaravnega razvoja, kadrovske zadeve ter na koncu določila datum in kraj 
naslednje konference.

Slovenija je vabljena na zasedanje kot dolgoletna in aktivna država članica organizacije, ki se po 
višini prostovoljnih prispevkov "per capita" uvršča med glavne donatorice projektov tehničnega 
sodelovanja, ki jih izvaja UNIDO. Članarina, ki jo Slovenija plačuje, znaša med 110 in 120 tisoč 
EUR letno.

III. Zgodovina in pomen sodelovanja Republike Slovenije z UNIDO

Slovenija je postala članica UNIDA 11. junija 1992. Po vstopu v EU je postala tudi donatorica 
mednarodne razvojne pomoči, v letu 2005 pa z UNIDO podpisala Sporazum o sodelovanju med 
Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj in Vlado Republike Slovenije. S tem je 
Slovenija pričela sodelovanje z UNIDO v okviru Mednarodne razvojne pomoči - MRP. Sporazum 
med drugim določa, da projekte, ki se financirajo iz donatoričinih prispevkov, izbereta, 
spreminjata in potrdita UNIDO, in kadar je primerno, donatorica na podlagi prednostnih meril. 
Slednja so del omenjenega Sporazuma. 

Časovnica pomembnejših dogodkov MRS Slovenije z UNIDO:
Leta 2005 je bil sprejet Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Zdru-
ženih narodov za industrijski razvoj, Vlado Republike Slovenije in Upravnim dogovorom o 
posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski razvoj (Uradni list RS, št. 94/05). To je 
pomenilo začetek MRS med RS in UNIDO na področju mednarodne razvojne pomoči.
Sodelovanje na 15. generalni konferenci od 2. do 6. decembra 2013 v Limi v Peruju. -
Generalna konferenca je bila izjemnega pomena, saj smo na tej konferenci države članice 
sprejele pomembno razvojno deklaracijo: Limsko deklaracijo. Slednja je organizaciji 
zagotovila nov mandat: uresničevanje vključujočega in trajnostnega industrijskega razvoja. 
Na ta mandat je bil kasneje vezan tudi eden od ciljev trajnostnega razvoja, in sicer cilj 9, ki 
pravi, da so industrija, inovacije in infrastruktura ključne gonilne sile gospodarske rasti in 
razvoja. Konferenca je imela tudi za Slovenijo velik pomen, ker se Slovenija glede na velikost 
države uvršča na visoko mesto med vsemi državami donatoricami UNIDO (v letu 2013 je 
Slovenija v tehnično sodelovanje prispevala približno milijon evrov prostovoljnih prispevkov 
in bila temu primerno pogosto omenjana kot zgled za druge države članice). Konferenco je 
prvič po svoji izvolitvi vodil nov generalni direktor UNIDO Li Yong.
Obisk generalnega direktorja UNIDO g. Li Yonga v Sloveniji ob otvoritvi Mednarodne -
konference o industrijskih in tehnoloških parkih aprila 2014 v Ljubljani na povabilo ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT. Ob tej priložnosti se je GD srečal z  voditelji in 
najvišjimi predstavniki Republike Slovenije (predsednik Republike, podpredsednik Vlade, 
zunanji minister, predsednik DZ, minister MGRT idr.). To je bil tudi eden prvih uradnih 
obiskov novega GD UNIDO v katerikoli državi EU. Obisk generalnega direktorja UNIDO je bil 
nadaljevanje političnega dialoga na visoki ravni med organizacijo Združenih narodov, 
specializirano za industrijski razvoj, in Slovenijo kot njenim pomembnim partnerjem. Na 
slovenski strani je pri pripravi in organizaciji programa sodelovalo slovensko podjetje Tehnolo
ški park d.o.o. Konferenco je odprl GD UNIDO g. Li Yong.
Organizacija Mednarodne konference o industrijskih in tehnoloških parkih v Ljubljani med 7. in -
9. aprilom 2014 skupaj z UNIDO. Mednarodna konferenca je bila namenjena pospeševanju 
vključujočega in trajnostnega lokalnega gospodarskega in industrijskega razvoja v 



Jugovzhodni Evropi in Srednji Aziji. Vsi ti cilji so skladni z vsebino Limske deklaracije.
Slovesnosti ob 50. letnici UNIDO na Dunaju v tednu od 21. do 25. novembra 2016. UNIDO je -
ob svoji 50. letnici organiziral na Dunaju svečano slovesnost, na katero so bili vabljeni 
predsedniki držav, vlad, ministri in drugi visoki gostje.
Aktivno sodelovanje predstavnikov RS na rednih letnih mednarodnih forumih, ki jih UNIDO -
organizira v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in državami članicami, kot 
so npr. Vienna Energy Forum ipd. Nazadnje se je v funkciji generalne direktorice Direktorata 
za turizem in internacionalizacijo udeležila rednih bilateralnih konzultacij z UNIDO 14. junija 
2016 ga. Eva Štravs Podlogar, ko je bil pregledan napredek projektov, ki jih finančno podpira 
Slovenija. 

Republika Slovenija je skozi sistem MRS od leta 2005 naprej financirala mednarodne razvojne 
projekte v višini 5,685,405 EUR, v povprečju preko 473,500 EUR letno. Med letoma 2011 in 
2015 je bilo preko UNIDO na novo izvedenih 15 projektov MRS, 1 projekt  se je nadaljeval iz leta 
2010 (Kenija I. del). Trenutno je preko UNIDO odprtih še 5 projektov, 4 od teh so v zaključni fazi, 
predvidoma bodo zaključeni do konca leta 2017. V poprečju smo med letoma 2011 in 2017 
skupaj z UNIDO izvedli 2 in pol projekta MRS na leto.

Vsa sredstva za izvedbo teh projektov so bila že nakazana. V letu 2018 je na proračunski 
postavki za izvajanje politike MRS predvidenih 120.000 EUR sredstev, v letu 2019 100.000 EUR, 
za nadaljnjo prihodnost pa ni jasno, ali bo za to področje namenjenih še kaj sredstev.

IV. Program uradnega obiska

Glede na Program 17. generalne konference (v prilogi) se bo Slovenska delegacija pod 
vodstvom državnega sekretarja Aleša Cantaruttija udeležila naslednjih uradnih dogodkov na 
Konferenci in to v ponedeljek, 27. novembra 2017:

uvodnega plenarnega zasedanja pod vodstvom generalnega direktorja Li Yong-a,-
6. UNIDO foruma za vključujoč in trajnosten industrijski razvoj.-

Vzporedno s samim zasedanjem bodo v torek, 28. novembra 2017, potekala bilateralna srečanja:
bilateralni sestanki z regionalnem vodjem sektorja za Centralno Evropo in Zahodni Balkan, pri -
UNIDO zadolženemu za sodelovanje s Slovenijo,
bilateralno srečanje z odgovornimi na UNIDO za priprava skupnega projekta MRS v Egiptu,-
druga bilateralna srečanja z vodji projektov, ki tečejo in jih financira Republika Slovenija.-

V. Teme bilateralnih pogovorov

Teh bilateralnih srečanj se bo glede na rang sogovornikov udeležil DS Cantarutti, ostala srečanja 
pa se bosta udeležila mag. Janez Rogelj in ga. Alja Brinovec Jureša.
Teme bilateralnih pogovorov bodo ocene potekov projektov, ki tečejo. Predvsem bomo poudarili 
potrebo po izpolnjevanju načrtov in zavez za zaključevanje le teh, saj je večina projektov tik pred 
njihovim zaključkom.
Opozorili bomo UNIDO na hitrejše izvajanje projekta meroslovja v Bosni in Hercegovini, ki je 
edini projekt, ki se bo nadaljeval predvidoma do srede leta 2019.
Tema pogovorov bo tudi priprava skupnega projekta v Egiptu, kjer se moramo uskladiti z 
UNIDO, kako ta projekt pripraviti in v skupnem interesu izvesti. Gre za idejo o izvedbi projekta 
izgradnje napihljivih rastlinjakov za večnamensko uporabo, med njimi npr. za pridelavo 
kmetijskih poljščin (krompirja), sadja, zelenjave ali javnih površin (npr. športno rekreativnih ipd.) 
v Egiptu v Afriki.  Proizvod je v celoti rezultat slovenskega znanja in tehnologije podjetja DUOL v 



sodelovanju z več drugimi slovenskimi podjetji.

VI. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja -
delegacije,
Andrej Benedejčič, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri OZN, OVSE in -
drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, namestnik vodje delegacije,
mag. Janez Rogelj, sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za -
notranji trg, član delegacije,
Tadej Furlan, namestnik veleposlanika, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN, -
OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, član delegacije,
Alja Brinovec-Jureša, strokovna sodelavka, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri -
OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, članica delegacije.

VII. Okvirni predračun stroškov

Udeležba državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleša 
Cantaruttija in mag. Janeza Roglja na Generalni konferenci UNIDO na Dunaju nima večjih finan
čnih posledic za državni proračun.

VIII. Priloge

Vabilo GD UNIDO ministru MGRT1.
Predlog programa konference (3 strani)2.



Priloga 1:





Priloga 2:
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