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Tekoče novice in
dogodki članov*

Brifing: Kitajska

Srečanje predstavnikov Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta z Ningbo Center for CEEC Expo
and Cooperation Promotion

30 let diplomatskih odnosov med Kitajsko in
Slovenijo

Prijave na srečanje nesporedno skozi skps@gzs.si ali
Eventbrite sistem >>>

Vaše izzive ter vprašanja, ki se vam porajajo že sedaj
pa nam lahko zastavite preko maila ali povezave.
Tako jih bo lahko veleposlaništvo odgovorilo še bolj
natančno.

Uspešno izpeljan seminar China-CEEC B2B
Matchmaking: Public Health Industry

Letno srečanje članstva
z Veleposlaništvom
Republike Slovenije v
Pekingu 

Str. 7

13-letnica ustanovitve Konfucijevega inštituta
Ljubljana

Huawei Solar za naprednejšo in učinkovitejšo
sončno energijo

*Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov
lahko posredujete na skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših
preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

Tekoče novice
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Pomembne spremembe na kitajskem trgu v luči
vzpodbujanja konkurenčnosti

Napovedujemo
Str. 7

Vabilo članom k udeležbi na četrtem China-CEEC
SME Cooperation Forumu

Cybersecurity and Data Protection in China:
Compliance, Challenges and Tips

mailto:skps@gzs.si
https://www.eventbrite.com/e/srecanje-clanstva-z-veleposlanistvom-republike-slovenije-na-kitajskem-tickets-325535945777
https://www.eventbrite.com/e/srecanje-clanstva-z-veleposlanistvom-republike-slovenije-na-kitajskem-tickets-325535945777
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrxu7pPGVCh17moKTFos1R13Zo_XVznjbhQ3coVhtDY7vXeA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrxu7pPGVCh17moKTFos1R13Zo_XVznjbhQ3coVhtDY7vXeA/viewform?usp=send_form
mailto:skps@gzs.si


USPEH PILOTNIH PROSTOTRGOVINSKIH
OBMOČIJ 
Tretja serija pilotnih prostotrgovinskih območij
na Kitajskem v provincah Liaoning, Zhejiang,
Henan, Hubei, Sechuan in Shaanxi ter v občini
Chongqing, je nedavno objavila petletne
zaporedne rezultate razvoja. Podatki ministrstva
za trgovino so pokazali, da so se v letu 2021 tuje
naložbe, ki jih uporablja 21 FTZ na Kitajskem,
povečale za 19 odstotkov, kar je za 4,1 odstotne
točke višje od nacionalne ravni, uvoz in izvoz pa
sta se povečala za 29,5 odstotka, kar je 8,1
odstotne točke višje od nacionalni ravni.

Prostotrgovinska območja ter prostotrgovinska
pristanišča bodo tudi lokacija testiranje nove
politike integracije mednarodne in domače
trgovine. Za izvajanje celostnega razvoja domače
in zunanje trgovine bo Kitajska izbrala nekaj
vnaprej določenih sektorjev. Pilotni program
trgovinske integracije pomeni, da bo Kitajska
prešla z domačih na mednarodne standarde za
svoje izdelke. Uvedel bo tudi enotne standarde,
kot so proizvodna linija, proizvodni standard in
zahteve glede kakovosti, tako za domače kot
zunanjetrgovinske izdelke.

KITAJSKA UVAJA POLITIKE ENOTNEGA TRGA
Kitajska je objavila smernice za pospešitev
vzpostavitve enotnega domačega trga. Gre za
prizadevanje za vzpostavitev
visokostandardnega tržnega sistema in
spodbujanje visokokakovostnega razvoja.

 Z več kot 1,4 milijarde prebivalcev in s srednjim
slojem, ki šteje več kot 400 milijonov ljudi, je
izjemno velik kitajski trg edinstven na svetu.
Smernice vključujejo načrte, ki pokrivajo šest
področij, vključno z regulacijo in nadzorom trga,
podtrgi dejavnikov in virov ter blaga in storitev
ter ukrepi proti nelojalni konkurenci in tržnim
posegom.

DODATNO SPODBUJANJE TUJIH VLAGANJ NA
KITAJSKEM
Kitajska bo dodatna razširila industrijski katalog
sektorjev, kjer so spodbujane tuje naložbe. Na
novi seznam bo dodanih še 238 področij,
medtem ko bo do 114 obstoječih razširjenih, je
zapisano v obvestilu, ki sta ga izdala kitajska
nacionalna komisija za razvoj in reforme in
ministrstvo za trgovino (MOC). Povečanje je še
posebej pomembno za postavke, povezane s
proizvodnjo, storitvami proizvajalcev ter tiste v
osrednjih in zahodnih regijah, je zapisano v
obvestilu. Podkatalog konkurenčnih industrij v
osrednjih in zahodnih območjih, kjer so
spodbujane tuje naložbe, bo uvedel 188 novih
področij, spremenjenil pa 52. Nove postavke,
dodane v podkatalog na nacionalni ravni, bodo
vključevale proizvodnjo komponent ter delov in
opreme v proizvodnem sektorju. Dodano bo tudi
profesionalno oblikovanje, tehnične storitve in
razvoj v sektorju storitev proizvajalcev.

Pomembne spremembe na kitajskem trgu v luči
vzpodbujanja konkurenčnosti

Povzeto po: Belt and Road Weekly vol. 7, no. 14, 15, 16, 17, Xinhua News 
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IEDC Poslovna šola Bled
Alpina d.o.o
Quantectum, prognoza potresov, d.o.o.

Izvršni odbor je potrdil članstvo treh novih
članov: 

  Iskreno smo veseli, da ste se odločili, da se nam
pridružite in postanete član Slovensko kitajskega
poslovnega sveta. Dobrodošli v naši sredini!

Pozdrav novim članom
April 2022

TEKOČE NOVICE
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Srečanje z Veleposlanico Suhadolnik na
Gospodarski zbornici Slovenije

 

Člani Izvršnega odbora SKPS so se srečali z
veleposlanico. Alenko Suhadolnik v okviru
njenega obiska v Sloveniji. Srečanje je
potekalo v petek, 1.4. na Gospodarski
zbornici Slovenije. 

Člani IO SKPS so veleposlanici predstavili
pretekle izvedene aktivnosti Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta, prihodnje
načrtovane aktivnosti ter nove ideje in projekte,
ki jih SKPS načrtuje. Z veleposlanico so izmenjali
tudi mnenja o trenutnih gospodarskih odnosi
med Slovenijo in Kitajsko, o novih priložnostih in
korakih za nadaljevanje obstoječega
sodelovanja.

1. april 2022



V petek, 29. aprila ob 11. uri so se na
Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske
srečali predstavniki Izvršnega odbora SKPS,
g. Saša Saje Wang (Mikropis) in g. Mark
Pleško (Cosylab) s predstavnikoma Ningbo
Center for CEEC Expo and Cooperation
Promotion, g. Zhang Yadong in g. Mao
Wenjin.

Predstavniki so odprli tematiko tesnejšega
povezovanja in sodelovanja članov SKPS na
dogodkih, sejmih in odprtih razpisih, ki jih
organizira center za inovacije iz Ningba. 

Srečanje predstavnikov Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta z Ningbo Center for CEEC Expo

and Cooperation Promotion
 

29. april 2022

TEKOČE NOVICE
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Ob priložnosti 30-letnice vzpostavitve
diplomatskih odnosov med Slovenijo in
Kitajsko so se 10. maja zgradbe v mestu
Chengdu, sestrskem mestu Ljubljane,
obarvale v slovenske barve. 
 
Opinion: Slovenia and China: 30 years of
diplomatic relations >>>

Ob obletnici vam v branje pošiljamo zapis
naše veleposlanice v Pekingu, Alenke
Suhadolnik, ki ob 30-letnici med drugim
pravi: 

"As we celebrate 30 years of our friendship, the
time is ripe to reflect on the path of our two
countries over these three decades. The world has
changed enormously during this time, and our
homelands have likewise refused to stand still."
 

30 let diplomatskih odnosov med Kitajsko in
Slovenijo

12. maj 2022

TEKOČE NOVICE
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Chengdu v slovenskih barvah. 
Foto: Foreign Affairs Office of Chengdu Municipal People's Government 

https://news.cgtn.com/news/2022-05-12/Slovenia-and-China-30-years-of-diplomatic-relations-19X4MyJE9TW/index.html
https://news.cgtn.com/news/2022-05-12/Slovenia-and-China-30-years-of-diplomatic-relations-19X4MyJE9TW/index.html


V četrtek, 12. maja je potekal matchmaking
seminar na področju javnega zdravstva med
slovenskimi in kitajskimi podjetji,
organiziran s strani Kitajske gospodarske
zbornice za uvoz in izvoz zdravil in
zdravstvenih izdelkov (CCMPHIE) in podprt s
strani Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta.

V uvodnem delu seminarja je podpredsednik
Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, g. Jure
Tomc (JT Business Development) na slovenska in
kitajska podjetja naslovil nekaj pomembnih
besed o aktivnostih poslovnega sveta. 

Poudaril je, da je izmenjava najboljših praks
pomembna za uspešno delovanje slovenskih
podjetij na kitajskem trgu in obratno, ustvarjanje
mreže podobno mislečih podjetij pa je ključno
za razumevanje delovne in poslovne miselnosti v
obeh državah. V Slovensko-kitajskem poslovnem
svetu člane podpiramo pri vzpostavljanju in
širjenju mrež, razpolagamo z znanjem in viri, ter
zbiramo in distribuiramo poslovne informacije.
To počmnemo z enim končnim ciljem: začeti in
nadaljevati uspešne projekte na dolgi rok.

Našim članom zato tudi nudimo ustrežne
informacije, da se lahko udeležujejo seminarjev,
kot je bil seminar na področju javnega zdravstva.
Cilj seminarjev je krepitev odnosov tako znotraj
poslovnega, kot na kulturnega, izobraževalnega
in raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in
Kitajsko. Javno zdravstvo je pomembno
področje, ki bo postalo še pomembnejše z rastjo
svetovnega prebivalstva. Zato moramo
sodelovanje na tem področju nadaljevati.
Slovensko-kitajski poslovni svet je počaščen, da
je bil del te konference, ter se v imenu izvršnega
sveta in naših članov zahvaljuje organizatorjem.

Slovenska udeleženca seminarja sta bili
slovenski podjetji Labena d.o.o in Quantectum
d.o.o.

Na dogodku je bilo prisotnih kar 75 kitajskih
podjetij s področja farmacije, biotehnologije,
nutricionistike in drugih področij povezanih z
javnim zdravstvom.

Uspešno izpeljan seminar China-CEEC B2B
Matchmaking: Public Health Industry

12. maj 2022

TEKOČE NOVICE
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Člane Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta vabimo na virtualno srečanje z
Veleposlaništvom RS na Kitajskem, kot tudi
z Konzulatom RS v Šanghaju.
 
Še vedno je čas, da se nam na srečanju
pridružite 19. maja ob 9. uri.

Prijave na srečanje nesporedno skozi
skps@gzs.si ali Eventbrite sistem >>>

Vaše izzive ter vprašanja, ki se vam porajajo že
sedaj pa nam lahko zastavite preko maila ali
povezave. Tako jih bo lahko veleposlaništvo
odgovorilo še bolj natančno.

Letno srečanje članstva z Veleposlaništvom
Republike Slovenije v Pekingu 

NAPOVEDUJEMO
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mailto:skps@gzs.si
https://www.eventbrite.com/e/srecanje-clanstva-z-veleposlanistvom-republike-slovenije-na-kitajskem-tickets-325535945777
https://www.eventbrite.com/e/srecanje-clanstva-z-veleposlanistvom-republike-slovenije-na-kitajskem-tickets-325535945777
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrxu7pPGVCh17moKTFos1R13Zo_XVznjbhQ3coVhtDY7vXeA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrxu7pPGVCh17moKTFos1R13Zo_XVznjbhQ3coVhtDY7vXeA/viewform?usp=send_form


Urnik:
15:30-16:00 China-CEEC Import and Export Fair

16:00-17:00 Opening Ceremony of the Forum

17:00-17:30 Signing Ceremony of Important
projects

17:30-18:00 Keynote Forum

17:30-19:30 The CEEC Sub-Contest of 'Maker in
China' International SME Innovation &
Entrepreneurship Contest

19:00-21:00 China-CEEC Mayors’ Forum

19:00-21:00 China-CEEC International General
Aviation Industries Cooperation Forum and
Matchmaking Conference

19:00-21:00 Sino-Euro SME Matchmaking
Conference

Za več informacij nam pišite na skps@gzs.si
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Datum: 20. september 2022 

Tematika: New Opportunity and Future for
SMEs between China & Europe 

Oblika: glavni del foruma se bo odvijal v
Cangzhouju ter v 16 državah znotraj iniciative
16+1, kot tudi virtualno.

Organizatorji: Ministrstvo za industrijo in
informacijsko tehnologijo Ljudske Republike
Kitajske ter Vlada province Hebei 

O dogodku: foruma se bo udeležilo več kot
800 udeležencev z vsega sveta, med drugim
tudi predstavniki vlad, univerz in raziskovalnih
centrov, gospodarskih zbornic ter drugih
institucij, ki delujejo ali poslujejo na Kitajskem.
Forum predstavlja edinstveno priložnost za
podjetja, še posebej srednje velika in majhna
podjetja, da navežejo nove stike in razširijo
svojo mrežo na Kitajskem - v sklopu foruma se
bo namreč odvil tudi matchmaking evropskih in
kitajskih SME.

NAPOVEDUJEMO

Vabilo članom k udeležbi na četrtem China-CEEC
SME Cooperation Forumu

 

EU SME Center: Cybersecurity and Data Protection
in China: Compliance, Challenges and Tips

Datum: 24. maj 2022, ob 10:00

Online, registracija na spletni strani >>>

Na seminarju bo predstavljena najnovejša
zakonodaja na področju kibernetske varnosti in
varstva podatkov, ključni izzivi podjetij v EU, in
vrsta nasvetov, ki temeljijo na praktičnih
izkušnjah in študijah primerov.

Člani SKPS so preko EU SME Centre upravičeni
do brezplačne udeležba na virtualnih dogodkih,
brezplačnega dostopa do podpornih resoursov,
in brezplačnega dostopa do svetovalne baze
vprašanj povezanih s kitajskim trgom.

mailto:skps@gzs.si
https://www.eusmecentre.org.cn/event/2022-05-24/cybersecurity-and-data-protection-china-compliance-challenges-and-tips?utm_source=EU+SME+Centre+Mailing+List&utm_campaign=d4c764d149-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e920ac2d4f-d4c764d149-255370277&ct=t(Newsletter_September_20179_5_2017_COPY_01)&goal=0_e920ac2d4f-d4c764d149-255370277&mc_cid=d4c764d149&mc_eid=392623ec0a


Prijave za srečanje niso potrebne. Za več
informacij se lahko obrnete tudi na
ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pa na spletno
stran dogodka >>>

13-letnica ustanovitve Konfucijevega inštituta
Ljubljana

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS
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Ob tej priložnosti delimo tudi vabilo
Konfucijevega inštituta članom Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta k udeležbi
praznovanja ob 13-letnici ustanovitve
Konfucijevega inštituta v Ljubljani. 
 
V sredo, 18. maja ob 12. uri se v atriju
Ekonomske fakultete tako odvija dan kitajske
kulture in jezika, ki ga bo poleg vodstva KI
Ljubljana obeležil tudi Veleposlanik Ljudske
Republike Kitajske v Ljubljani, Wang Shunqing.

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

https://ki.ef.uni-lj.si/dogodek/kitajski-dan-praznovanje-obletnice-konfucijevega-instituta-ljubljana
https://ki.ef.uni-lj.si/dogodek/kitajski-dan-praznovanje-obletnice-konfucijevega-instituta-ljubljana
mailto:skps@gzs.si


Glavna prednost Huawei Smart PV rešitev za
sončne elektrarne je uporaba umetne
inteligence, zahvaljujoč kateri se celoten sistem
nauči navad in potreb (u)porabnikov ter temu
primerno shranjuje in porablja energijo. Z
integracijo umetne inteligence in oblaka Huawei
nadalje povezuje številne najnovejše IKT-
tehnologije s fotovoltaiko za optimalno
proizvodnjo energije, s čimer postane sončna
elektrarna zelo učinkovita, varna in zanesljiva.

Huawei Solar za naprednejšo in učinkovitejšo
sončno energijo

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS
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Pred Svetovnim dnevom Zemlje se je v
Ljubljani ustavil Huawei SOLAR Roadshow,
dogodek za strokovno javnost,
predstavitveno vozilo opremljeno s Huawei
rešitvami s področja izkoriščanja energije
sonca. 

Trendi so jasni: vedno več električne energije bo
v prihodnjih letih prihajalo iz obnovljivih virov
energije, med katerimi tudi v Sloveniji vsekakor
izstopa sonce. Huawei želi poslovnim in
rezidenčnim uporabnikom pomagati do
dostopnejših, učinkovitejših ter pametnejših
sončnih elektrarn.

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

Predstavitveno vozilo Huawei SOLAR Roadshow v
Ljubljani. 

Predstavitev delovanja Huawei rešitev za
pametnejše sončne elektrarne.

https://solar.huawei.com/eu
mailto:skps@gzs.si


GZS, Sekcija slovensko-kitajskega poslovnega sveta (SKPS)
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, Slovenija

Elektronska pošta: skps@gzs.si
Direktorica: marjana.majeric@gzs.si 

Predsednik: ziga.vavpotic@outfit7.com 
Generalna sekretarka: nina.pejic@fdv.uni-lj.si  

Novičnik SKPS GZS
Ljubljana, april 2022

Oblikovanje: Ardeid, Lenka Tušar, s. p.

Za več informacij o SKPS, delovanju, članih, pristopu novih članov, sekcijah
SKPS in programih dela obiščite našo spletno stran. 

(http://skps.gzs.si/)

Spletna stran

Kontakt

Spremljajte naše objave tudi na Linkedin-u.

https://www.linkedin.com/company/slovensko-kitajski-poslovni-svet-skps/
http://skps.gzs.si/
https://www.linkedin.com/company/slovensko-kitajski-poslovni-svet-skps/

