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Tekoče novice in
dogodki članov*

Brifing: Kitajska

Srečanje članov Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta z Veleposlaništvom Republike Slovenije v
Pekingu

Izvedeni B2B spletni sestanki med kitajskimi
dobavitelji s province Shandong in slovenskimi
podjetji

12. maja smo obeležili 30. obletnico diplomatskih
odnosov med Slovenijo in Kitajsko

Huawei napovedal izume, ki bodo revolucionarni
za področja umetne inteligence, 5G in uporabniške
izkušnje

Cosylab podpira pobude, s katerimi se mladi
navdušujejo za kariere na področjih STEM

*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. 
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Premiki na kitajskem trgu: podpora čezmejnemu
poslovanju, rast trga NEV vozil

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

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

Deltahub osvojil nagrado za naj podjetniško idejo
leta 2021/22

Uspešno izpeljan festival zmajevih čolnov v
Ljubljani

Srečanja s kitajskimi dobavitelji 29. junija

mailto:skps@gzs.si


FINANČNI INSTRUMENTI ZA VZPODBUJANJE
ČEZMEJNEGA POSLOVANJA
Kitajska bo dovolila tujim institucionalnim
vlagateljem, da vlagajo v obveznice na svojem
menjalnem trgu. Gre za prizadevanja za
povečanje pritoka kapitala v državo in
nadaljnjegea odpiranja trga obveznic. Tuji
institucionalni vlagatelji bodo lahko na kitajskem
trgu borznih obveznic vlagali neposredno ali
prek shem povezovanja obveznic. Pri nobeni od
obeh metod ni treba iti skozi ločene postopke
prijave ali odobritve. Država bo tudi optimizirala
storitve za varovanje pred tveganjem ter
dodatno olajšala čezmejna plačila kitajskega
renminbija (RMB). Da bi zadostile povpraševanju
po obvladovanju tveganj, se banke spodbuja, da
izdelajo orodja in storitve po meri za podjetja
ter izboljšajo svoje storitve deviznih izvedenih
finančnih instrumentov. Prizadevanja bodo
namenjena olajšanju uporabe RMB v čezmejnih
trgovinskih poravnavah in povečanju
učinkovitosti RMB v čezmejnih poravnavah.
Nadalje bo Kitajska razširila obseg pilotnega
programa za čezmejno večvalutno združevanje
gotovine (vključno z RMB) v Shenzhenu v južni
kitajski provinci Guangdong, tako da bo več
multinacionalk lahko učinkoviteje upravljalo s
svojim čezmejnim denarnim tokom. 

KITAJSKI TRG VOZIL NA NOVE VIRE ENERGIJE
RASTE
Kitajski trg vozil na nove vire energije (New
Energy Vehicles - NEV) je leta 2021 doživel
eksplozivno rast kljub temu, da so bile
subvencije za NEV opuščene.

Zaradi pandemije COVID-19 so dejavniki, kot sta
pomanjkanje čipov in naraščajoče cene surovin,
vplivali na stabilnost dobavne verige v sektorju
NEV. Kljub temu pa poznavalci industrije menijo,
da je kitajska industrija NEV dosegla uspeh v
procesu preoblikovanja. Kitajska je na primer
predlagala pospešitev gradnje nove
infrastrukture za zamenjavo baterij in postaj za
zamenjavo baterij. Pomanjkljivosti pri gradnji
polnilne infrastrukture EV vključujejo predvsem
težave pri transformaciji električne energije, ki
omejujejo gradnjo polnilnih postaj, uporabnikom
pa je tudi težko in zamudno natančno najti
polnilna mesta. Hkrati nekatera polnilna mesta
ne obratujejo ob optimalnih časih, ter kažejo
pomanjanje vzdrževanja in načrtov polnjenja v
izrednih razmerah. Poleg tega gradnjo polnilne
infrastrukture EV še vedno pestita
neuravnotežen razvoj javnih polnilnic in
neenakomerna razporeditev javnih polnilnih
postaj v mestih. Zato se načrti za grajenje
polnilih postaj ter postaj za zamenjavo baterij
osredotočajo na območja izven centrov, kjer je
že visoka prisotnost polnilnih postaj.

KITAJSKI XIAOMI SE JE PRIDRUŽIL
SVETOVNEMU "ELITNEMU KLUBU" PAMETNIH
TELEFONOV 
Kitajski tehnološki velikan Xiaomi se je pridružil
Samsungu in Applu v globalnem "elitnem klubu"
pametnih telefonov. Skupna prodaja Xiaomi je
namreč presegla 500 milijonov. Podjetje Xiaomi
je vodilna sila pri preseganju Kitajske in iskanju
novih trgov in potencialov rasti, ko je postalo
prezrelo za domači trg.

Premiki na kitajskem trgu: podpora čezmejnemu
poslovanju, rast trga NEV vozil

Povzeto po: Belt and Road Weekly vol. 7, no. 18, 19, 20, Xinhua News 
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Za zavarovanje intelektualne lastnine na
Kitajskem je priporočljivo najti odvetniške
pisarne, ki imajo izkušnje z evropskimi
podjetji, sicer lahko hitro pride do šuma v
komunikaciji. Cene za kitajske odvetniške
storitve so podobne evropskim. 
Svojo intelektualno lastnino je potrebno
zaščititi čim prej, v obliki, ki je najbolj
primerna - včasih je dovolj že avtorska
pravica, patent ni vedno primeren. Na
Kitajskem obstajajo posebna podjetja, ki
vsakodnevno raziskujejo platforme, kot je
Kickstarter, zato morajo tudi start-upi
zaščititi svojo lastnino čim prej - tudi, če ne
nameravajo na kitajski trg. 
Kitajska se spreminja veliko hitreje, kot
Slovenija: pri poslovanju na Kitajskem morajo
podjetja nujno pridobiti informacije o
spreminjajočih se politikah. V primerjavi s
Slovenijo se spremembe izvedejo v nekaj
tednih. Primer zakona o omejevanju igranja
igric med otroci, ki jim dovoljuje igrati igrice
le med počitnicami, v petek, soboto in
nedeljo med 20. in 21. uro: napovedan 22.
avgusta in sprejet 30. avgusta.

V četrtek, 3. junija, smo organizirali naš
tradicionalni Poslovni čaj na temo zaščite
intelektualne lastnine na Kitajskem.
Generalna sekretarka Nina Pejič je gostila
Jaka Bernardic, direktorja poslovnega
razvoja OUTFIT7 na Kitajskem, ki je z nami
delil zanimive vpoglede na področjih zaščite
intelektualne lastnine, poslovanja s
Kitajskimi partnerji, ter življenja na
Kitajskem. Nekaj zanimivih povzetkov:

Med obema državama manjka pretoka
informacij. Za vsak korak je potrebno
ogromno raziskovanja. 
Za poslovanje s Kitajsko ni obvezno tekoče
znanje mandarinščine, vendar pa je zelo
priporočljivo, saj s tem naredite dober vtis na
poslovne partnerje. Za dogovore in podpise
pogodb pa je obvezno imeti kitajsko
govoreče sodelavce oz. prevajalce.
Poslovanje s Kitajsko se od slovenskega
razlikuje predvsem v svoji neformalnosti:
večerje, druženje in sestanki izven pisarne so
pomembni za vzpostavitev zaupanja.
Zelo pomembno je vedeti, s kom govorite.
Predvsem v večjih podjetjih je težko priti do
izvršnih nivojev brez postopne gradnje
odnosa s podjetjem, povezovanja.
Na Kitajskem obstaja veliko potenciala na
področju tehnologije veriženja blokov
(blockchain) in NFT-jev, kljub negotovosti
glede regulacij. NFT-ji so s strani mlade
populacije gledani kot dolgoročna investicija.
Kitajska, predvsem Šanghaj, je doživela hud
šok zaradi krize Covid-19. Virus je na
Kitajskem viden kot večja grožnja, v
primerjavi z Evropo. Trenutno je potovanje
na Kitajsko zelo oteženo, tudi za poslovne
delegacije.

 
Če želimo s Kitajsko uspešno poslovati, je
nujno, da se o Kitajski izobražujemo, državo
spoznamo in jo razumemo. To je tudi eden
izmed ciljev SKPS – širjenje znanja, dobrih
praks in izkušenj med slovenskimi, kot tudi
kitajskimi podjetji.

"Na Kitajskem postaneš mojster vztrajnosti."
 

Poslovni čaj o zaščiti intelektualne lastnine z Jako
Bernardičem, Outfit7

3. junij 2022

TEKOČE NOVICE
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V četrtek, 19. maja smo izvedli letno
srečanje članskih podjetij Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta s
predstavnicami Veleposlaništva Republike
Slovenije v Pekingu. Z nami so bile
Veleposlanica Republike Slovenije v
Pekingu, Alenka Suhadolnik, ekonomska
svetovalka Tea Pirih ter vodja konzulata v
Šanghaju, Mira Lesjak. S strani
veleposlaništva so člani lahko izvedeli več o
tekočih projektih na Kitajskem ter načrtih
za bodoče dogodke, v katere se lahko člani
vključijo. Govorili smo tudi o stanju na
Kitajskem, 30. obletnici diplomatskih
odnosov med Slovenijo in Kitajsko,
odpiranju novih priložnosti za poslovanje
ter odpiranju Kitajske za poslovne obiske.

Priložnosti za sodelovanje med Kitajsko in
Slovenijo se kažejo predvsem na področju
znanstvenih inovacij in slovenske industrije.
Kitajska je sicer v skladu s politiko nične
tolerance do Covid-19 zaprta, vendar pa
veleposlaništvo v Pekingu in konzulat v Šanghaju
že načrtujeta projekte in aktivnosti po
prenehanju zaprtij zaradi Covid-19.

Po uvodnem pogovoru so člani delili svoja
opažanja o poslovanju s Kitajsko z veleposlanico,
ter skrbi o vstopu na kitajski trg v teh negotovih
časih. Tukaj lahko pomoč podjetjem ponudi tudi
veleposlaništvo z informacijo o različnih
industrijah, pa tudi SKPS.

Srečanje članov Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta z Veleposlaništvom Republike Slovenije v

Pekingu

19. maj 2022

TEKOČE NOVICE
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Med 17. in 19. majem letos so v okviru
Centra za mednarodno sodelovanje ponovno
potekali B2B spletni sestanki med
kitajskimi preverjenimi dobaviteljskimi
podjetji na eni strani ter zainteresiranimi
evropskimi sogovorniki na drugi strani.
 
B2B sestankov so se s kitajske strani udeležila
podjetja iz Shangdong-a, in sicer z naslednjih
področij: orodja, strojna oprema in  gradbeni
materiali; strojni in električni izdelki; novi
materiali; tekstil in oblačila; široko potrošno
blago in izdelki; pnevmatike in avtomobilski deli
in oprema; živilski in kmetijski proizvodi.

Na dogodku je sodelovalo skoraj 180 kitajskih
podjetij, vsako slovensko podjetje pa je bilo
povezano z vsaj tremi različnimi kitajskimi
sogovorci. 

Člani SKPS ste toplo vabljeni na B2B sestanke  v
okviru Centra za mednarodno sodelovanje.

Podobno mreženje bo namreč organizirano tudi
v juniju, več informacij najdete na povezavi >>>
 

V okviru CEMP izvedeni B2B spletni sestanki med
kitajskimi dobavitelji s province Shandong in

slovenskimi podjetji
 

17. - 19. maj 2022

TEKOČE NOVICE
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12. maja smo obeležili 30. obletnico diplomatskih
odnosov med Slovenijo in Kitajsko

Ob priložnosti 30-letnice vzpostavitve
diplomatskih odnosov med Slovenijo in
Kitajsko so se 12. maja zgradbe v mestu
Chengdu, sestrskem mestu Ljubljane,
obarvale v slovenske barve. 
 
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."
 
Opinion: Slovenia and China: 30 years of
diplomatic relations >>>

https://www.gzs.si/Dogodki/29-06-2022/srecanja-s-kitajskimi-dobavitelji-se-nadaljujejo-tudi-v-juniju
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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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

 

mailto:skps@gzs.si


Prehranskih artiklov: izdelkov iz sezama,
zelenega čaja in dodatkov jedem iz žara…
Izdelkov iz gume (gumijaste cevi)
Steklenih izdelkov (stekleni izdelki za dom in
industrijo – steklenice)
Idr.

Na dogodek se lakho prijavite preko elektronske
prijavnice >>>

Več informacij in seznam sodelujočih
dobavoteljev s Kitajske na povezavi >>>
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Jeklene pločevine
Kovinski deli in izdelki za industrijo:
avtomobilska, navtična, kmetijska,
energetska, rudarska, gradbena idr.
(obdelovanje kovinskih materialov in
izdelava komponent)
Opreme za energetiko (suhi in oljni
transformatorji, stikalne naprave, razdelilne
omarice,…)
Avtomobilskih delov in opreme: vse vrste
pnevmatik za osebna, tovorna, delovna,
kmetijska idr. vozila, za motorna kolesa,…,
jeklenih in litoželeznih obročev ( za kolesa
osebnih vozil, tovornjakov in avtobusov,
zavornih sistemov in njihovih delov,….

Center za mednarodno poslovanje GZS vabi
na srečanja s kitajskimi dobavitelji. Tokrat
bodo potekali spletni sestanki s 23 kitajskimi
dobavitelji iz mesta Dongying, ki leži ob obali na
severu province Shandong.

Tokrat se bodo podjetja iz vzhodne in centralne
Evrope lahko srečala z dobavitelji:

NAPOVEDUJEMO

Srečanja s kitajskimi dobavitelji 29. junija

29. junij 2022

https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/CEMP/Sre%C4%8Danja-s-kitajskimi-dobavitelji-se-nadaljujejo
https://www.gzs.si/Dogodki/29-06-2022/srecanja-s-kitajskimi-dobavitelji-se-nadaljujejo-tudi-v-juniju
https://www.gzs.si/Portals/159/1-CEMP/Seznam%20kitajskih%20podjetij.xlsx


Do konca leta 2021 je imel Huawei več kot
110.000 aktivnih patentov v več kot 45.000
patentnih družinah. Ima več podeljenih patentov
kot katero koli drugo kitajsko podjetje, vložil je
največ patentnih prijav pri patentnem uradu EU
in se uvrstil na peto mesto po številu novih
patentih podeljenih v Združenih državah
Amerike. Pet let zapored je Huawei tudi na
prvem mestu na svetu po številu pogodb na
področju patentnega sodelovanja.

Alan Fan, vodja Huaweijevega oddelka za pravice
intelektualne lastnine, je dejal, da je vrednost
Huaweijevih patentov široko priznana v
industriji , zlasti pri splošnih standardih, kot so
mobilna tehnologija, Wi-Fi ter avdio/video
kodeki. "V zadnjih petih letih je bilo licenciranih
več kot dve milijardi pametnih telefonov s
Huaweijevimi 4G/5G patenti. Pri avtomobilih pa se
potrošnikom vsako leto dostavi približno osem
milijonov povezanih vozil licenciranih s patentom
Huawei ," je dejal Fan.

Huawei aktivno sodeluje tudi s podjetji za
upravljanje patentnih licenc v ponudbi "vse
licence na enem mestu" za glavne standarde.
"Več kot 260 podjetij – kar predstavlja milijardo
naprav – je preko zbirke patentov pridobilo
Huaweijeve patentne licence HEVC ," je dejal Fan.
Dodal je še, da je podjetje vključeno v razprave
o vzpostavitvi novega patentnega bazena, ki bi
industriji omogočil "hiter dostop" do
Huaweijevih patentov za Wi-Fi naprave po vsem
svetu.

Huawei napovedal izume, ki bodo revolucionarni za
področja umetne inteligence, 5G in uporabniške

izkušnje

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS
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Podjetje Huawei je na tematskem forumu,
"Broadening the Innovation Landscape
2022", ki je potekal 8. junija na sedežu
podjetja v Shenzhenu, objavil vrsto ključnih
izumov kot del svojih bienalnih nagrad "Top
10 inovacij". Podjetje je predstavilo
napredek na področju intelektualne
lastnine in inovacij.
 
Nagrada je namenjena prepoznavanju izumov, ki
bi lahko ustvarili nove serije izdelkov, postali
pomembni z vidika komercialne vrednosti pri
obstoječih izdelkih ali ustvarili veliko vrednost za
podjetje in industrijo. Nagrajeni izumi segajo od
nevronske mreže seštevalnika, ki znatno
zmanjša porabo energije in območje vezja, do
"optične šarenice", ki zagotavlja edinstven
identifikator za optična vlakna. Zasnovan je tako,
da operaterjem pomaga upravljati njihove
omrežne vire, skrajšati čas in stroške, povezane
z uvedbo širokopasovnih povezav.

Naznanitev je prišla v kontekstu pravic
intelektualne lastnine (IL), katerih zaščita in
deljenje je po mnenju Huaweija ključnega
pomena za tehnološki ekosistem.

"Zaščita intelektualne lastnine je ključnega pomena
za zaščito inovacij," je dejal Huaweijev glavni
direktor pravne službe Song Liuping. "Želimo
licencirati naše patente in tehnologije, da bi naše
inovacije delili s svetom. To bo pomagalo razširiti
inovacijsko pokrajino, pognati našo industrijo
naprej in izboljšati tehnologijo za vse," je dodal.

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. 

mailto:skps@gzs.si


Vsako leto Huawei v raziskave in razvoj vloži več
kot 10 % svojih prihodkov od prodaje. Glede na
izdatke, ki jih podjetja namenijo za raziskave in
razvoj, se je Huawei na lestvici vlaganja v
industrijske raziskave in razvoj v EU za leto 2021
uvrstil na drugo mesto. Leta 2021 je podjetje
povečalo svoje naložbe v raziskave in razvoj na
142,7 milijarde CNY (20 milijard EUR), kar
predstavlja 22,4 % skupnih prihodkov družbe
Huawei. V zadnjem desetletju je Huaweijeva
skupna naložba v raziskave in razvoj presegla
845 milijard CNY (118,3 milijarde EUR).
 
Ogled celotnega foruma je možen na povezavi
>>>
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Huawei s strokovnjaki za licenciranje in drugimi
vodilnimi imetniki patentov v industriji naslavlja
tudi vprašanja o skupnih licenčnih programih za
patente 5G. Liu Hua, direktor Urada Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino na
Kitajskem je pohvalil Huaweijevo stalno
osredotočenost na inovacije in dejal: "Veselimo
se, da bo Huawei na visoki ravni in z inovativnostjo
v jedru še naprej sodeloval v globalni konkurenci."

Za Manuela Desantesa, nekdanjega
podpredsednika Evropskega patentnega urada,
glede na veliko število sprememb v svetu danes,
ni več pomembno število registriranih patentov
ali izumov. "Sistem IL bi moral zagotavljati, da so
izumi, ki si zaslužijo zaščito tisti, ki prinašajo
dejansko vrednost ," je dejal.

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://www.huawei.com/en/events/ipr2022
mailto:skps@gzs.si


Evropska fizikalna olimpijada je potekala med
20. in 24. majem, organiziralo pa jo je Društvo
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, s
pomočjo Univerze v Ljubljani (UL), Pedagoške
fakultete (PEF) in Fakultete za matematiko in
fiziko (FMF).

Cosylab podpira pobude, s katerimi se mladi
navdušujejo za kariere na področjih STEM
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Čestitke Cosylab-u, članu SKPS, ob uspešno
izvedeni Evropski fizikalni olimpijadi!

Cosylab že nekaj let podpira pobude, ki mlade
navdušujejo za kariero na t.i. STEM področjih -
znanost, tehnologija, inženisrtvo in matermatika.
Verjamejo, da bodo inženirji igrali ključno vlogo
pri izumljanju rešitev za bolj trajnostno
prihodnost, zato so letos podprli 6. Evropsko
fizikalno olimpijado v Ljubljani.

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. 

mailto:skps@gzs.si


Preberite si več v spodnjem članku in obiščite
spletno stran podjetja >>>

Članek na Finance.si >>>

Deltahub osvojil nagrado za naj podjetniško idejo
leta 2021/22! 
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Čestitke našemu članu DeltaHub, ki prejel
nagrado Časnika Finance d.o.o. za
najpodjetniško idejo leta 2021/22! Za laskavi
naslov se je potegovalo 10 finalistov, tako
žirijo kot bralce pa so prepričale
ergonomske opore za zapestje carpio.

Kot so zapisali v časniku Finance, je potencial
velik, saj je globalni trg tovrstnih izdelkov vreden
več kot 40 milijard evrov, povpraševanje pa
narašča predvsem v Aziji.

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://deltahub.io/
https://www.finance.si/9000336/Najpodjetniska-ideja-2021-22-je-DeltaHub
https://www.linkedin.com/company/deltahub/
https://www.linkedin.com/company/casnik-finance/
mailto:skps@gzs.si


Na stojnicah so obiskovalci lahko poskusili
tradicionalne kitajske jedi, kot so: Zongzi (lepljivi
riž), Jiaozi (kitajski žlikrofi), rezanci, pekinška
raca in celo Bubble Tea (sadni in čajni napitki s
kroglicami). Na voljo so bile tudi delavnice za
otroke različnih starosti s pobarvankami in
kitajsko kaligrafijo. Dogodek je privabil številne
obiskovalce različnih generacij in ozadij,
pripadnike kitajske skupnosti v Sloveniji,
profesionalne in amaterske veslače, ljubitelje
kitajske kulture, učitelje in študente
Konfucijevega inštituta Ljubljana in Konfucijevih
učilnic ter študente iz Kitajske.

Več o dogodku najdete na povezavi >>>

Uspešno izpeljan festival zmajevih čolnov v
Ljubljani
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Konfucijev inštitut Ljubljana je tudi letos
organiziral tradicionalno tekmovanje v
zmajevih čolnih, s katerim se tudi na
Kitajskem obeležuje festival zmajevih
čolnov.

Tekmovanja v zmajevih čolnih, ki se je odvijalo
ob reki Ljubljanici pod Prulskim mostom, se je
udeležilo devet ekip, tekmovali so tudi člani
SKPS. Ekipe so bile sestavljene iz osmih veslačev
in enega bobnarja. Tekmovanje je potekalo v
treh krogih pod okriljem Kajakaške zveze
Slovenije. Tekmovanje, ki se je začelo ob 13.00,
so zavzeto spremljali navijači na bregu reke
Ljubljanice.

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/novice/novica/praznovanje-festivala-zmajevih-colnov-2022
mailto:skps@gzs.si
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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/

