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ZADEVA: Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na poslovnem dogodku Italy&Slovenia-Partnership in 
Investment and Innovation v Rimu dne 14. februarja 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 na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na poslovnem dogodku 
Italy&Slovenia-Partnership in Investment and Innovation v Rimu dne 14. februarja 2019. 

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. 
Aleša Cantaruttija na poslovnem dogodku Italy&Slovenia-Partnership in Investment and Innovation 
v Rimu dne 14. februarja 2019

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- 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:
Klavdija Eržen, vodja kabineta ministra, 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.
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



Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na poslovnem dogodku Italy&Slovenia-Partnership in 
Investment and Innovation v Rimu dne 14. februarja 2019

Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, kot vodja delegacije, se je udeležil poslovnega dogodka 
Italy&Slovenia-Partnership in Investment and Innovation na sedežu ITA (Italian Trade Agency) v 
Rimu dne 14. februarja 2019. Poslovni dogodek so organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve 
(MZZ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), 
Slovenska turistična organizacija (STO) in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko (SVRK). 

Državnega sekretarja je spremljala delegacija v naslednji sestavi:
- mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno 

diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica delegacije,
- mag. Matej Skočir, vodja Sektorja za internacionalizacijo, Direktorat za internacionalizacijo, 

podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije,
- dr. Peter Wostner, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije, Služba Vlade 

Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član delegacije,
- Andreja Kodermac, sekretarka, Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje I, Direktorat 

za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica delegacije.

Konferenca "Italy & Slovenia - Partnership in Investment & Innovation" je bila razdeljena v tri dele 
in sicer v uvodni predstavitveni del, ki sta mu sledili okrogli mizi namenjeni investicijam in 
inovacijam. Konference se je udeležilo več kot 140 italijanskih udeležencev, med njimi 
predstavniki podjetij, investitorjev, raziskovalnih inštitutov ter italijanskih ministrstev. 

Pred začetkom konference sta se bilateralno sestala državni sekretar mag. Aleš Cantarutti in 
državni sekretar na italijanskem ministrstvu za gospodarski razvoj g. Michele Geraci. Kot osrednja 
govorca uvodnega dela konference, sta na konferenci izpostavila dogovorjene skupne aktivnosti. 
Podano je bilo vabilo državnega sekretarja mag. Cantaruttija državnemu sekretarju Geraciju za 
obisk v Sloveniji maja 2019. Namen obiska bo pospešitev sodelovanja med start-up podjetji in 
udeležba IT start up podjetij na konferenci Podim v Mariboru (21. in 22 maj 2019, Maribor). 

Na podlagi pogovorov v Rimu je bila Republika Slovenija uvrščena v program Global StartUp 
Program, ki je namenjen pospeševanju sodelovanja italijanskih start up podjetji na posameznih 
trgih (poleg Slovenije je Italija med prednostne države,  uvrstila še Združeno kraljestvo, ZDA, 
Kitajsko, Japonsko ter Južno Korejo).  Izpostavila sta tudi pomen sodelovanja na področju 
znanosti in prenosu inovacij v gospodarstvo ter možnost skupnega nastopa slovenskih in 
italijanskih inovativnih podjetij na tretjih trgih. 

Po uvodnih nagovorih so bili predstavljeni kazalci slovenskega turizma, pomen italijanskih turistov 
v Sloveniji, investicijsko okolje v Sloveniji ter dobre prakse investiranja v Sloveniji in Italiji.  Po 
predstavitvenih nagovorih na temo investicij so sledile predstavitve na temo raziskav in inovacij.
Član delegacije Peter Wostner, SVRK, je na osnovi Slovenske strategije pametne specializacije 
predstavil v čem je Slovenija »posebna« in »zakaj« velja z njo tesneje sodelovati na področju 
inovacij. Pri tem je bil poseben poudarek dan celovitemu pristopu, ki temelji na novem razvojnem 
modelu in prilagojenem svežnju ukrepov. Kredibilnost predstavljenega je bila dodatno 
vzpostavljena na osnovi prikazane povezave med opredeljenimi prioritetami ter prisotnimi 
institucijami (Strateško razvojno-inovacijska partnerstva, Center odličnosti vesolje) in podjetji 
(Aquafil, Kolektor Microtel, Riko hiše,…). Sledile so še predstavitve sodelovanja z Italijo na 
projektu izstrelitve slovenskega satelita NEMO HD z raketo "Vega Rocket, primeri uvajanja 
elementov krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja ter pametnih tehnologij in čezmejnega 
sodelovanja slovenskih ter italijanskih podjetij. 

V popoldanskem delu sta potekali okrogli mizi na temo investicij in inovacij. Panel na temo 
investicij je moderiral mag. Matej Skočir, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, panel 
na temo inovacij je moderiral predstavnik italijanske Nacionalne agencije za nove tehnologije, 
energijo ter gospodarski razvoj (ENEA) Roberto Morabito. 



Predstavitve so potekale predvsem na temo vnaprej izbranih treh Strateških razvojnih-inovacijskih 
partnerstev - SRIP-ov (krožno gospodarstvo, pametna mesta in tovarne prihodnosti) in vesoljskih 
tehnologih. Predstavitve so bile usmerjene v tri dele, osnovna predstavitev institucije oziroma 
podjetja, obstoječe sodelovanje z Italijo ter potenciali sodelovanja z Italijo.  
Zvečer je za udeležence dopoldanske konference ter novinarje v so-organizaciji STO in SPIRIT 
bil organiziran sprejem oziroma predstavitev slovenskih turističnih destinacij in slovenske 
gastronomije. 

Dne 15.2.2019 se je generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na 
MZZ, mag. Alenka Suhadolnik sestala z generalnim direktorjem za ekonomsko, kulturno 
promocijo in inovacije na italijanskemu Ministrstvu za zunanje zadeve g, Vincenzo De Luco ter 
vodjo Sektorja za filmsko in avdiovizualno produkcijo Mario Giuseppino Troccoli na Ministrstvu za 
kulturo (MiBAC). 

V pogovoru z generalnim direktorjem De Luco so bila obravnavana področja gospodarskega 
sodelovanja, možna področja za nadaljnjo krepitev, gospodarski izzivi v svetu ter evropska 
gospodarska diplomacija. Poseben poudarek je bil namenjen sodelovanju na inovativnosti in 
sodelovanju raziskovalnih inštitutov, skupnem sodelovanju na tretjih trgih, avtomobilski industriji, 
transportu in turizmu kot tudi izmenjavi izkušenj na področju gospodarske in kulturne diplomacije. 
Na podlagi pogovorov v Rimu bo s posameznimi Strateško razvojno inovacijskimi partnerstvi 
pripravljen operativni načrt dela na italijanskem trgu s terminsko določenimi aktivnostmi, ki bodo 
potekali v letu 2019.

V pogovoru z Mario Giuseppino Troccoli je bil izpostavljen interes Slovenskega filmskega centra 
za sodelovanje z italijansko stranjo na nacionalni ravni. Poslane in predane so bile Slovenske
pripombe na osnutek Sporazuma o avdiovizualni koprodukciji med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Italije. 
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