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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo 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 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 mag. Aleša Cantaruttija na poslovnem 
dogodku Italy&Slovenia-Partnership in Investment and Innovation, v Rimu dne 14. 
februarja 2019. 

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

tehnologijo, vodja delegacije, 
- 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, 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.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Izhodišča za udeležbo 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 



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:
Delegacija pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleša Cantaruttija se bo dne 14. februarja v Rimu udeležila poslovnega dogodka z naslovom 
"Italy & Slovenia- Partnership in Investment & Innovation". Dogodek je namenjen promociji 
Republike Slovenije kot naložbene destinacije z razvitim inovacijskim potencialom. Na dogodku 
bodo slovenski predstavniki predstavili naložbene priložnosti v RS ter inovacijski potencial 
Strateško-razvojno inovacijskih partnerstev. Na dogodku se bodo predstavila tudi nekatera 
slovenska podjetja. V okviru večernega dogodka bo posebna pozornost namenjena turistični 
promociji Slovenije. Večerni dogodek organizirata STO in SPIRIT. 

/
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 vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 4.000,00 EUR
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
NE



- delovanje občin,
- financiranje občin

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



Izhodišča za udeležbo 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

I. Namen obiska

Šesti koordinacijski odbor ministrov med Republiko Slovenijo in Italijo je potekal oktobra 2017 na 
Brdu pri Kranju. V luči krepitve gospodarskega sodelovanja, je bil podan predlog italijanske strani, 
da Ministrstvo za gospodarstvo Italije v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) in slovenskimi 
akterji (SPIRIT, MGRT,MZZ), organizirajo poslovni dogodek v Italiji s poudarkom na predstavitvi 
možnih naložb v Republiki Sloveniji. Slovenska stran je naložbenemu delu dodala še inovacije, 
kjer ima Slovenija potencial, saj tako naložbe kot inovacije veljajo za ključnega spodbujevalca 
gospodarske rasti.

Namen obiska državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija z delegacijo je povečati 
prepoznavnost Republike Slovenije kot naložbene destinacije z močnim inovacijskim potencialom. 
Z obiskom želimo še okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, ter predstaviti obstoječe
ukrepe za potencialne investitorje v okviru dogodka, ki se bo odvijal v Rimu. Dogodek poteka v 
soorganizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zunanje zadeve, 
SPIRIT ter Italian Trade Agency z naslovom "Italy & Slovenia, Partnership in Investment & 
Innovation" dne 14. februarja v Rimu.

Italija je eden ključnih gospodarskih partner Republike Slovenije. Je drugi zunanjetrgovinski 
partner Republike Slovenije, na 3. mestu po obsegu menjave storitev (za Avstrijo in Nemčijo) ter 
5. največji investitor v slovensko gospodarstvo (za Avstrijo, Luksemburgom, Švico in Nemčijo). 
Italijanski turisti so že vrsto let na 1. mestu glede na število prihodov tujih gostov v RS. 

Gospodarsko sodelovanje med državama je intenzivno in razvejeno. Pomen italijanskega trga za 
naša podjetja kaže pozitivna rast zunanjetrgovinskih tokov ter stalna rast slovenskega izvoza v 
Italijo. Težišče slovenskega izvoza je  sever Italije, vendar si prizadevamo za poglobitev 
gospodarskega sodelovanja tudi z akterji iz osrednjega in južnega dela Italije.

II. Program obiska

Dogodek v Rimu je namenjen promociji Republike Slovenije kot naložbene destinacije ter 
predstavitvi inovacijskega  potenciala slovenskih akterjev. Večerni dogodek bo namenjen turistični 
promociji Slovenije.

V okviru dogodka z naslovom "Italy & Slovenia- Partnership in Investment & Innovation" je 
predvidena predstavitev poslovnega in naložbenega okolja Slovenije. Predstavljene bodo 
naložbene priložnosti v Sloveniji ter primeri uspešnih slovenskih naložb v Italiji ter italijanskih 
naložb v Sloveniji. Posebna pozornost bo v nadaljevanju namenjena predstavitvi treh Strateško 
razvojno inovacijskih partnerstev in centra Odličnosti Vesolje.si. V popoldanskem delu bo nato 
sledila še razprava na temo investicij in naložb, kjer bodo sodelujoči izmenjali izkušnje ter 
predstavili dobre prakse s področja investicijskega sodelovanja, raziskav in inovacij. Dogodek se 
bo zaključil s promocijskim dogodkom  v organizaciji Slovenske turistične organizacije in SPIRIT.

Državni sekretar mag. Aleš Cantarutti in generalna direktorica Alenka Suhadolnik bosta v 
nadaljevanju programa predvidoma imela ločeni bilateralni srečanji z italijanskimi predstavniki. 

Na dogodku bodo v okviru predstavitev oz. okroglih miz sodelovali tudi še dr. Peter Wostner, 
vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije, Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter predstavniki SPIRIT, SDH, DUTB, predstavniki Strateško 
razvojno inovacijskih partnerstev, predstavnik Centra odličnosti Vesolje.si ter predstavniki 
slovenskih podjetij.

Program bilateralnih srečanj koordinira in usklajuje Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu.



Podrobnejši program obiska je še v pripravi oziroma v usklajevanju, zato so še možne 
spremembe.

III. Stališče

Delegacija pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija bo na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki Italije 
predstavila gospodarsko stanje v Sloveniji s poudarkom na bilateralnem sodelovanju med 
državama ter izmenjala ocene o stanju blagovne, storitvene, turistične in investicijske menjave 
med Slovenijo in Italije. Pri tem bo posebna pozornost namenjena sodelovanju ter iskanju novih 
oblik sodelovanja, predstavitvi investicijskega okolja v Sloveniji ter priložnosti za okrepitev 
gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.

IV. Sestava delegacije

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

delegacije, 
- 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, 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.

Delegacijo Republike Slovenije bosta v Rimu spremljala tudi predstavnika Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Rimu: 
- Bogdan Benko, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu, član delegacije, 
- dr. Slobodan Šešum, ekonomski svetovalec, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu,

član delegacije.

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije v Italiji nima večjih finančnih posledic za državni proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni 
stroški bodo znašali največ 4.000,00 EUR. 
Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani 
delegacije.
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