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ZADEVA: Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko gospodarsko 
delegacijo v Havani, 26. - 31. marca 2019– 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, 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za 
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu 
za slovensko gospodarsko delegacijo v Havani, 26. - 31. marca 2019.

.
Stojan Tramte

GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša 
Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko gospodarsko delegacijo v Havani, 
26. - 31. marca 2019

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:

- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo

- Marlen Skarlovnik, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo. po pooblastilu št. 0204-
7/2017/25



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. 
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 devetim členom Poslovnika Vlade RS 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



Poročilo o udeležbi državnega sekretarja državnega sekretarja za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko 

gospodarsko delegacijo v Havani, 26. - 31. marca 2019

Na Kubi je med 26. in 31. marcem 2019 potekal obisk delegacije Republike Slovenije pod 
vodstvom državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija. 
Uradno delegacijo je spremljala gospodarska delegacija, v kateri je bilo zastopanih 17 slovenskih 
podjetij iz bio-farmacevtike, bio-farma-agro tehnologije, merilne in regulacijske tehnologije, 
medicinske in farmacevtske opreme, logistike, prehrane, metalurgije, telekomunikacij in ostalih
ICT tehnologij in fotovoltaike. V uradni delegaciji sta bila tudi veleposlanica RS, pristojna za Kubo, 
dr. Melita Gabrič, in vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko diplomacijo 1, veleposlanik mag. 
Iztok Grmek. Obiska se je udeležila tudi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja 
Tomanič-Vidovič.

Bogat program je vključeval poslovni forum s predstavitvijo kubanskega poslovnega okolja ter 
podjetij s slovenske in kubanske strani. Na forumu so sodelovali namestnik ministra za 
mednarodno trgovino in investicije, Roberto Lopez, predsednik kubanske Gospodarske zbornice, 
Orlando Hernandez Guilen, kakor tudi drugi predstavniki ministrstev in več kot 20 kubanskih 
podjetij - vključno s podjetjem MediCuba, ki je največje podjetje za področje zdravstva in 
zdravstvene opreme na Kubi.

V sklopu programa so bili organizirani individualni pogovori med slovenskimi in več kot 20 
kubanskimi podjetji ter obiski na terenu pri proizvajalcih. Prav tako je program vključeval obisk 
posebnega razvojnega poslovnega območja Mariel s tovorno luko, kjer so glavni investitorji 
podjetja iz Španije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske in Kitajske. Slovenski podjetniški sklad je 
predstavil izkušnje z ustvarjanjem podpornega ekosistema za inovativne projekte kot potencialno 
obliko sodelovanja za krepitev zmogljivosti na kubanski strani.

Delegacija se je sestala s prvim ministrom za mednarodno trgovino in investicije, Antoniom 
Carricartejem, z namestnico ministra za zunanje zadeve, Anayansi Rodriguez Camejo, z 
namestnikom ministra za komunikacije, Ernestom Rodriguezom Hernandezem, z namestnico 
ministra za turizem, z Mayro Álvarez Garcío, ter s prvim namestnikom ministra za prehransko 
industrijo, Luísom Orlandom Paz Lópezom. Prav tako so imeli pogovore na Poslovnem forumu z
direktorjem Gospodarske zbornice Kube, Oralndom Hernandezom Guillenom. Prav tako je 
potekal tudi sestanek z vodjo Delegacije EU na Kubi , veleposlanikom Albertom Navarrom.

Pogovori uradne delegacije so se osredotočali na možnosti za krepitev sodelovanja na 
gospodarskem področju, pri čemer so izstopali farmacija, bio inženiring in področje medicine. 
Prav tako je kubanska stran zainteresirana za sodelovanje na področju digitalizacije in e-uprave, 
turizma ter prehranske industrije, vključno s prenosom znanja in tehnologije. Zelo jih zanima 
sodelovanje pri razvoju alternativnih virov energije, še predvsem solarnih in vetrnih.

Gospodarska delegacija ugotavlja, da so dobri politični odnosi med Slovenijo in Kubo dobra 
osnova za razvoj gospodarskega sodelovanja. Kubanski sogovorniki so izrazili tudi načelno 
pripravljenost za udeležbo na Dnevih Latinske Amerike in Karibov od 20. do 24. maja v Ljubljani.

Slovenija si želi okrepiti trgovinsko menjavo, hkrati pa tudi v partnerstvu razvijati nove inovativne 
tehnologije in zagotavljati prenos znanja med državama. Po gospodarski liniji bodo tudi podjetja 
nadaljevala stike, Slovenski podjetniški sklad pa bo še naprej iskal ustrezne možnosti podpore.
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