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ZADEVA: Poročilo o obisku Filipinov državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 9. do 14. oktobra 2019 – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 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 naslednja sklepa:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo za obisk Filipinov državnega sekretarja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 9. do 14. oktobra 2019.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o obisku Filipinov državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleša Cantaruttija od 9. do 14. oktobra 2019 – predlog za obravnavo 

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- 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:
Mojca Plaznik, 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:
/
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 obisku Filipinov državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 9. do 14. oktobra 2019  

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti, se je 
kot vodja delegacije, od 9. do 14. oktobra 2019 mudil na obisku v Manili.

Državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija je spremljala Lana Čivre, Služba za evropske 
zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Državni 
sekretar za infrastrukturo RS mag. Bojan Kumer se omenjeni poti ni pridružil, zaradi drugih 
obveznosti v Sloveniji. Uradno delegacijo je spremljala tudi gospodarska delegacija (10 
predstavnikov iz 9 različnih slovenskih podjetij), častni konzul Filipinov v Sloveniji g. Srečko 
Debelak ter predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije.

V času obiska je slovenska vladno-gospodarska delegacija opravila naslednja srečanja:

- Na Filipinski zbornici za trgovino in industrijo je potekalo poslovno srečanje in B2B 
sestanki s slovensko vladno in gospodarsko delegacijo.

- Izvedena je bila okrogla miza oz. poslovno srečanje slovenske vladne in gospodarske
delegacije, katero je na filipinski strani vodil g. Ireneo V. Vizmonte, podsekretar na 
Ministrstvu za trgovino in industrijo ter na slovenski strani državni sekretar mag. Aleš 
Cantarutti.

- Državni sekretar mag. Aleš Cantarutti je imel bilateralno srečanje tudi z dr. Ceferinom S. 
Rodrigezom, podsekretarjem za industrijski razvoj in trgovinsko politiko iz Ministrstva za 
trgovino in industrijo, Filipini.

Sestanki so potekali v zvezi s krepitvijo gospodarskih vezi, spoznavanju trga, okolja, prioritet, 
želja in morebitnih priložnostih konkretnega sodelovanja na področju energetike, transporta in 
logistike, IT tehnologije, kovinsko-predelovalne industrije, upravljanja s človeškimi viri, turizma,
ipd.

Državni sekretar mag. Aleš Cantarutti je predstavil gospodarsko stanje Slovenije in blagovno 
menjavo med državama s poudarkom na potencialnih priložnostih sodelovanja med državama. 
Na srečanjih je poudaril, da »Slovenija razpolaga z ustrezno gospodarsko klimo, investicijam 
naklonjenim okoljem, ima ugodno geostrateško lego, je inovativna in tehnološko napredna, če 
naštejemo le nekatere prednosti. To so zagotovo dobra izhodišča za krepitev gospodarskega in 
trgovinskega sodelovanja«. 

Filipini so država, s katero imamo sicer skromno blagovno menjavo, vendar pa njena napovedana 
5,7 % povprečna letna stopnja gospodarske rasti v prihodnjih petih letih, predstavlja velik 
potencial za našo državo in tudi za slovenska podjetja. Gre za državo, katera zaradi visoke 
gospodarske rasti, predstavlja velik potencial. 
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