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Počivalška v Torontu v Kanadi od 8. do 10. novembra 2017 – predlog za 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 in 
65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji 
sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Torontu v Kanadi od 8. do 10. novembra 2017.

mag. Lilijana Kozlovič 
GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v 
Torontu v Kanadi od 8. do 10. novembra 2017.
  
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:
Dijana Madžarac, Kabinet ministra in 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:
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
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: 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 uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška v Torontu v Kanadi od 8. do 10. novembra 2017.

Minister Zdravko Počivalšek se je kot vodja delegacije od 8. do 10. novembra 2017 mudil na 
uradnem obisku v Torontu v Kanadi.

Ministra je spremljala uradna delegacija v naslednji sestavi: 
- Dr. Marjan Cencen, veleposlanik Republike Slovenije v Ottawi, član,
- Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Katarina Bovha, sekretarka, kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

članica,
- Mag. Karla Pinter, sekretarka, vodja pravne službe, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, članica,
- Martina Gašperlin, podsekretarka, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica.

Namen obiska je bil okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, posredovanje informacij o 
slovenskem poslovnem in investicijskem okolju ter predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne 
investitorje.

Minister Počivalšek se je v Torontu srečal z ministrom za mednarodno trgovino province Ontario 
Michaelom Chanom, s CEO Magna International Inc. Donom Walkerjem, županom Toronta 
Johnom Toryem in svetnikom Joem Mihevcem, direktorjem za ekonomski razvoj, rast podjetij in 
kulturo Toronta Georgom Spezzo, s predstavniki Slovensko-kanadske zbornice ter s poslovneži 
slovenskega rodu.

V okviru delovnega srečanja ministra Počivalška z ministrom za mednarodno trgovino province 
Ontario Michaelom Chanom, je bilo ugotovljeno, da začasna uveljavitev CETA odpira nove 
priložnosti za sodelovanje Slovenije z Ontariom, ki si želi zmanjšati močno odvisnost od trga v 
ZDA. Po strukturi in načinu delovanja je provinca bližje Evropi kot Aziji, zato ima boljše možnosti 
za gospodarsko sodelovanje z EU. Multinacionalke, ki uspešno poslujejo v Sloveniji in imajo svoj 
trg tudi v Kanadi, predstavljajo dodatne priložnosti za sodelovanje z Ontariom. Investicija Magna v 
Sloveniji je dobra spodbuda za ostale potencialne partnerje iz Kanade.
Minister Počivalšek je sogovorniku predstavil ugodne aktualne gospodarske kazalce v Sloveniji in 
izvozne trende ter poudaril, da Slovenija velja za dobrega gospodarskega partnerja. Je odprta, 
politično stabilna in varna država in ima odlično lego v Evropi. Minister je predstavil še strukturo 
izvoza ter privatizacijski proces v Sloveniji. Sogovornika sta poudarila, da predstavlja izmenjava 
študentov dodatno priložnost za sodelovanje. Minister Počivalšek je povedal, da bo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo predvidoma januarja naslednje leto organiziralo tudi zelo 
konkreten seminar za podjetja, o čemer je že tekel pogovor s kanadskim veleposlaništvom. 
Minister Počivalšek je ob koncu ministra Chana povabil na obisk v Slovenijo. 

Ob robu obiska Toronta se je minister  Počivalška z delegacijo srečal s CEO Magna International 
Inc., Donom Walkerjem ter sodelavci. Sogovorniki so se podrobno zanimali za poslovno okolje in 
poslovno kulturo v Sloveniji, politično in gospodarsko stabilnost, kvaliteto in razpoložljivost 
delovne sile, zakonodajo in spodbude ter dolgoročno vizijo razvoja Slovenije. Minister in člani 
delegacije so predstavnike Magna International Inc. podrobno seznanili s slovenskim poslovnim 
okoljem, z ugodnimi aktualnimi gospodarskimi kazalci v Sloveniji ter Strategijo razvoja Slovenije 
2030, ki je v fazi sprejemanja.

Na delovnem srečanju z županom Toronta Johnom Toryem in svetnikom Joem Mihevcem so 
prisotni izpostavili priložnosti za tesnejše sodelovanje med Slovenijo in Torontom ter širše s 
provinco Ontario. Sogovorniki so se strinjali, da bi bilo v Torontu smiselno odpreti gospodarsko 
predstavništvo Slovenije, ki bi povezalo kanadska podjetja in podjetnike slovenskega rodu v 
najrazvitejšem delu Kanade s slovenskimi podjetji, ki vidijo priložnosti na kanadskem trgu. 



Predstavništvo bi lahko učinkovito promoviralo tudi investicijske priložnosti v Sloveniji za 
kanadske investitorje ter sodelovalo pri turistični promociji Slovenije.

V pogovoru z direktorjem za ekonomski razvoj, rast podjetij in kulturo Toronta Georgom Spezzo je 
bilo izpostavljeno, da Toronto kot četrto največje središče v Severni Ameriki s svojim razvojnim 
modelom, ki temelji na spodbujanju inovacij in start-upov predstavlja odlično izhodišče za 
slovensko gospodarstvo v Kanadi in vstopno točko v ZDA. V nadaljevanju sta sogovornika 
izmenjala mnenja o možnosti organizacije poslovne konference. George Spezza je izpostavil, da 
Urad za ekonomski razvoj, rast podjetij in kulturo lahko sodeluje pri organizaciji poslovnih 
konferenc, dolgoročno pa bi bilo zelo koristno odprtje gospodarskega predstavništva. Delegacija 
Toronta bo marca sodelovala na največjem mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu 
v Evropi MIPIM, kjer bi se želela sestati z delegacijo Ljubljane, v perspektivi pa obiskati tudi 
Slovenijo. Minister je sogovornika povabil tudi na obisk v Slovenijo, s čemer bi nadaljevali začete 
stike in s tem promovirali sporazum CETA.

V pogovoru ministra Počivalška in delegacije s predstavniki Slovensko-kanadske zbornice ter s 
poslovneži slovenskega rodu, so slovenski poslovneži predstavili svojo dejavnost, nato pa z 
ministrom izmenjali mnenja o priložnostih sodelovanja med Slovenijo in Ontariom.

V vseh pogovorih se je potrdila potreba, da obe strani v prihodnje naredita še več za boljše 
poznavanje medsebojnih priložnosti tako na področju menjave blaga, storitev kot naložb, k temu 
pa lahko občutno pripomore večje število medsebojnih obiskov in promocijskih dogodkov. Močna 
slovenska skupnost v Ontariu nedvomno predstavlja most sodelovanja med državama, tudi na 
področju gospodarstva in promocije turizma. Za uspešno dolgoročno nastopanje na kanadskem 
trgu, s poudarkom na Ontariu, ki predstavlja 40% celotnega kanadskega bruto domačega 
proizvoda pa je ključno, da Slovenija v Torontu, ki predstavlja središče ekonomskega, 
tehnološkega in kulturnega razvoja v Kanadi ter je četrto najmočnejše urbano središče v Severni 
Ameriki, vzpostavi stalno gospodarsko predstavništvo. To bi bilo pomembno ne le za aktivnejše 
nastopanje na trgu Ontaria, temveč bi predstavljalo tudi eno od odskočnih točk za vstop na trg 
ZDA. Slovenija se je s tem obiskom pridružila skupini držav, ki so aktivno pristopile k iskanju 
priložnosti na kanadskem trgu po začasni uveljavitvi sporazuma CETA. 
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