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Tekoče novice in
dogodki članov SKPS

8. junija 2021 so predstavniki Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta ter Centra EU za
mala in srednje velika podjetja (EU SME Centre)
podpisali Memorandum o sodelovanju, s
katerim so se zavezali k skupnemu sodelovanju
na področju usposabljanj, konferenc,
individualnih svetovalnih storitev, poslovnih
delegacijah in drugih aktivnostih, ki jih lahko
sedaj člani SKPS koristijo v okviru EU SME
Centra brezplačno ter so namenjena izboljšanju
njihove pripravljenosti na vstop na kitajski trg.
EU SME Centre organizacija je namenjen
izmenjavi znanja o poslovanju povezanem s
Kitajsko ter krepitvi zmogljivosti evropskih
podjetij, ki jih zanima vstop na kitajski trg. 
Več na povezavi:
https://www.eusmecentre.org.cn/ 

Partnerstvo

https://www.eusmecentre.org.cn/
https://www.eusmecentre.org.cn/


Kitajska je v novem petletnem programu
spodbujanja investicij in
internacionalizacije uvrščena kot
prednostni trg za Slovenijo

Slovensko-kitajski poslovni svet je gostil ministra
za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka
Počivalška, veleposlanika Ljudske republike
Kitajske v Sloveniji Wanga Shunqinga ter
slovenske gospodarstvenike, ki vodijo
mednarodne družbe v kitajskem in mešanem
lastništvu. Zbrani na dogodku “Izzivi in
priložnosti kitajskih podjetij v Sloveniji: od
investicij do razvojnih priložnosti” so zaključili,
da Slovenija razpolaga še z veliko mero
razvojnega potenciala ter pripravljenostjo na
razvoj nediskriminatornega ter pravičnega
tržnega okolja.

Dogodek Slovensko-kitajskega poslovnega sveta
v okviru GZS ZOR je otvoril Žiga Vavpotič
(Outfit7 in predsednik sveta), ki je v svojem
nagovoru izpostavil pomembnost tujih naložb za
malo državo, kot je Slovenija. Glavne koristi, ki
jih takšne naložbe prinašajo, so možnost večje
rasti tudi domačih podjetij, večja konkurenčnost,
višji življenski standard državljanov in predvsem
ustvarjanje delovnih mest. Med te spadajo tudi
investicije iz Kitajske, katerih vrednost je do leta
2019 v Sloveniji kar 325 milijonov evrov.
Vavpotič je poudaril , da je za podjetja iz
Slovenije okolje na svetovnem trgu zelo
pomembno in odvisno tudi od produktivnega in
pozitivnega odnosa med dvemi največjimi
gospodarstvi, Kitajsko in ZDA, kar bo zahtevalo
odgovornost obeh držav, da se upreta ozkemu
pogledu na svoje lastne interese.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšek je poudaril, da je Kitajska
najpomembnejši trgovinski partner Slovenije
izven Evropske unije. Ob tem je bila Kitajska 

uvrščena v novi petletni program spodbujanja
investicij ter internacionalizacije kot prednostni
trg za Slovenijo. Minister je Slovenijo predstavil
kot lokacijo, ki je za tuja podjetja partnerica pri
razvoju, raziskovanju, trženju in drugih strateško
pomembnih procesih globalnih podjetij, saj
zagotavlja usposobljeno in izobraženo delovno
silo ter izjemno ugoden geostrateški položaj.
Izpostavil je, da se število kitajskih naložb v
Sloveniji vsako leto povečuje ter da želijo v
okviru vlade zagotavljati enake pogoje za vsa
podjetja in spodbujati pošteno konkurenco na
slovenskem trgu

Veleposlanik Ljudske republike Kitajske v
Sloveniji Wang Shunqing je izpostavil, da Kitajska
in EU že uspešno sodelujeta, želijo pa si še več
sodelovanja na področju klimatskih sprememb,
zelene ekonomije in krožnega gospodarstva.
Veleposlanik je poudaril nove nedavne in
uspešne investicije kitajskih podjetij v Sloveniji
ter izrazil željo, da bi slovenska podjetja še v
večjem obsegu za svoje delovanje v svetu
izkoristila iniciative Pas in cesta ter 17+1. Po
drugi strani pa morata obe državi za uspešno
sodelovanje zagotavljati pravično okolje za
sodelovanje vseh podjetij na trgu.

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Saša Saje
Wang, so sedeli štirje predstavniki kitajskih in
slovenskih podjetij, ki s Kitajsko sodelujejo.
Govorniki so poudarili, da kadar obstaja
medsebojni interes za poslovanje, ga tudi razlike
med kulturami ne zavrejo.

Franjo Bobinac, MBA, podpredsednik Hisense
International: »V zadnjih dveh, treh letih se je
odločitev za nadaljnjo rast in razvoj Gorenja v
okviru močne mednarodne korporacije Hisense
izkazala za pravilno. Delujemo v zreli panogi, ki
potrebuje ekonomijo obsega za hiter razvoj in
učinkovito odzivanje na potrebe potrošnikov. 

Slovenska in kitajska podjetja o slovenskem
poslovnem okolju: Če obstaja medsebojni interes
za poslovanje, se tudi razlike med kulturami uredijo
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Kot del mednarodne korporacije bolje
obvladujemo nabavne stroške in še hitreje
razvijamo nove izdelke. Danes lahko vidimo, da
Hisense nadaljuje razvoj podjetja v Sloveniji in
da so od prevzema izpolnili in nadgradili podane
zaveze. Iz leta v leto povečuje rast ne zgolj
prihodkov, ampak tudi števila delovnih mest. Na
novo je bilo zaposlenih približno 1.700 ljudi, od
tega več kot 700 v novem proizvodnem obratu
za televizorje. Nadaljuje se razvoj vseh blagovnih
znamk Gorenja, kjer sta blagovni znamki Asko in
Gorenje poleg blagovne znamke Hisense
predvideni za nadaljnji razvoj v globalne
znamke. Nenazadnje pa je Slovenija postala
center vseh poslovnih aktivnosti korporacije
Hisense za Evropo, vključno z razvojem kuhalnih
aparatov, ki je tudi globalni razvojni center za
celotno korporacijo.  

Kombinacija Hisense in Gorenje je zmagovita
kombinacija, saj se komplementarno
dopolnjujeta, Hisense je bil zgodovinsko izjemno
močan na področju televizorjev, medtem ko je
Gorenje dodalo izkušnje, znanje, blagovne
znamke in tržne deleže na segmentu
gospodinjskih aparatov, še posebej v centralni in
vzhodni Evropi. Malo je igralcev na svetu, ki
lahko ponudijo celovito paleto tako zabavne
elektroniko kot tudi gospodinjskih aparatov, in
mi smo med njimi.«. Mark Pleško, direktor
podjetja Cosylab je omenil razloge za njihovo
delovanje na Kitajskem: »Če bi delovali le v
Sloveniji, bi z našimi proizvodi dosegli zelo malo
strank, takih strank v Sloveniji ni. Zato je bil
logičen korak, da gremo s podjetjem tudi na
Kitajsko«. 

Kitajska zelo veliko vlaga v raziskovanje, kar ni
presenetljivo, saj je bila kitajska država 3500 let
vodilna tehnološka sila sveta. Kitajska akademija
znanosti je izjemno močna institucija, posebej
pa je poudaril delovanje kitajske inženirske
akademije, ki proizvaja inženirsko znanje, po
katerem je danes Kitajska tako poznana. Celo
večina kitajskih voditeljev ima inženirsko
izobrazbo.  

Pleško meni, da je s stališča kulture in jezika
Slovenija enakovredna Kitajski, gospodarsko
gledano pa je kot majhna regija Evrope, to
pozicijo pa bi morala Slovenija tudi izkoristiti in
se ji prilagoditi. Vseeno obstajajo medkulturne
razlike med državama, posebej pri komunikaciji,
prodornosti države v javno-zasebnih
partnerstvih. Če pri poslovanju na obeh straneh
obstaja skupni interes, do posla pride tudi
navkljub medkulturnim in jezikovnim oviram, je
še dodal.
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Gašper Cotman iz podjetja Huawei je poudaril
pomembnost stabilnosti in predvidljivosti
poslovnega okolja. Država pa se mora zavzemati
za transparentno in nediskriminatorno okolje, ki
velja za vsa podjetja globalnega trga, s čimer se
krepi konkurenčnost, od česar ima največ koristi
končni uporabnik. Cotman je predstavil delo in
ambicije Huaweija v Evropi, ki neprestano
povečuje sredstva za raziskave in razvoj, na letni
ravni vsaj 10 % vseh letnih prihodkov usmerijo v
razvoj in raziskave. V naslednjih petih letih
Huawei globalno načrtuje dodatnih 100 milijard
dolarjev za raziskave in razvoj. Izpostavil je tudi 
transparentno delovanje podjetja in prioriteto
kibernetske varnosti. Huawei je edini ponudnik
IKT izdelkov, ki je samo v Evropi odprl že štiri
centre za transparentnost in kibernetsko
varnost, kjer omogočajo vpogled v kibernetsko
strategijo podjetja in razvijajo nove varnostne
standarde oz. preverjajo obstoječe standarde na
področju kibernetske varnosti. V Sloveniji, od
leta 2015, ko je Huawei vstopil na trg, posluje
dobro in skladno z načrti. Večjih izzivov ob
vstopu na slovenski trg niso imeli, zaključuje
Cotman, poslovno okolje pa se je izkazalo za
precej odprto, prijazno in predvsem zdravo
konkurenčno. Kljub nekaterim izzivom, ki so se
pojavili v zadnjem času menijo, da je poslovno
okolje v Sloveniji dovolj zdravo, in so zato v
Huaweiju na ravni regije sprejeli odločitev o
vzpostavitvi regijskega logističnega vozlišča, kar
bo Sloveniji po napovedih prineslo nova delovna
mesta in pozitivne finančne učinke. 

Huawei se kot globalno podjetje zelo osredotoča
na optimizacijo skladnih logističnih operacij za
nudenje najboljših storitev našim strankam.
Dejstvo, da se je Huawei odločil za to strateško
poslovno odločitev o vzpostavitvi regijskega
logističnega vozlišča v Sloveniji, znova dokazuje,
kako privlačna je Slovenija v logističnem smislu.
Huawei prepoznava strateški položaj koprskega
pristanišča, usposobljeno osebje in storitve v
Sloveniji«. 

Direktor podjetja Arctur, Tomi Ilijaš, je začel z
zgodbo podjetja na Kitajskem, kjer so poslovanje
pričeli preko mednarodnih sejmov. Povedal je, da
pri poslovanju s Kitajsko seveda obstajajo razlike
med malimi državami, kot je Slovenija ter velikimi,
kot je Kitajska, vendar pa je Slovenija per capita
uvrščena na sam vrh v znanosti, razvoju, pa tudi
športu in se lahko s svojim talentom kosa s
katerim koli globalnim igralcem. Pri poslovanju so
doživeli tudi izzive: komunikacijsko
nerazumevanje, medkulturne in jezikovne ovire, ki
pa so jih na Arcturju z leti presegli in se povzpeli
med najbolj uspešna slovenska podjetja pri
poslovanju z vzhodno velesilo. Zavedajo se, da
kitajska podjetja na Slovenijo gledajo kot na
odskočno desko za prodajo po celotni
EvropiZaključil je z mislijo, da Kitajce lahko
očaramo z naravo, čistim okoljem, pristnimi stiki
in ne s 5-zvedničnim hotelom - vse našteto pa
lahko Slovenija tudi ponudi.

Za več informacij o dogodku se lahko obrnete
na skps@gzs.si

 str. | 4

mailto:skps@gzs.si


Dinamična spletna predstavitev
»Misijonarski zvitek iz Šanghaja« na
interaktiven način predstavlja pred kratkim
restavriran misijonarski zvitek iz konca 19.
stoletja. 

Zvitek velja za enega redkih tako dobro
ohranjenih tovrstnih zvitkov v svetovnem merilu.
Spletna predstavitev v slovenskem in angleškem
jeziku podrobno in na zanimiv način predstavi
različne vsebine, še posebej nenavadno zgodbo
jezuitskih delavnic na Kitajskem, v okviru katerih
je bil zvitek izdelan. Po interaktivni predstavitvi
krščanskih motivov na lesorezu sledi še kratek
film o restavratorskem postopku. Za vse, ki bi vas
vsebina pritegnila, pa smo pripravili tudi nabor
literature in drugih povezanih spletnih vsebin.
Vabljeni k ogledu.

Dinamična spletna predstavitev je nastala v
okviru začasne razstave Kaj počne tukaj samuraj?
Vzhodnoazijski predmeti v zbirki Pokrajinskega
muzeja Celje. Začasno razstavo si bo moč
ogledati med odpiralnim časom Pokrajinskega
muzeja Celje vse do 3. 10. 2021.

Po besedah predstavnikov muzeja je razstava
izjemno zanimiva, dragocena zaradi vprašanj,
ki jih odpira, sodobna, prelepa in čarobna. 

VAZ v medijih: 
https://vazcollections.si/vaz-v-medijih-celje-
info-in-novi-tednik/
https://vazcollections.si/vaz-v-medijih-
primorske-novice-misijonarski-zvitek-iz-
sanghaja/
https://vazcollections.si/vaz-v-medijih-culture-
si/

Za več informacij lahko kontaktirate članico
SKPS go. Dunjo Zorman.
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Misijonarski zvitek iz Šanghaja - vabljeni na
spletno predstavitev

 

Svoje 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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prejemal medijsko pokritost na Kitajskem, s
čimer boste lažje izpostavili lokalno poslovno
okolje

Zagotovite si svoje mesto na enem
najprestižnejših tehnoloških tekmovanj na
Kitajskem in se predstavite trgu v enem
največjih svetovnih gospodarstev.
 
Vabimo vas k sodelovanju na natečaju "100
najboljših industrijskih inovacij za prenos
tehnologije", ki ga organizira forum
Zhongguancun v Pekingu na Kitajskem.
 
Vse projekte, ki se bodo prijavili do konca julija,
bo ocenila priznana skupina z več kot 100
strokovnjaki, ki bodo izbrali 100 najbolj
obetavnih projektov za vstop na kitajski trg. Leta
2020 se je s 2434 projekti prijavilo skoraj 30
držav.

Če se vaš projekt uvrsti med 100 najboljših, bo
vaš projekt:

dobil možnost predstavitev po celotni
Kitajski 
bil predstavljen izbrani skupini vlagateljev
in industrijskih partnerjev, ki aktivno iščejo
nove čezmorske partnerje in inovacije.

AI in napredno / visokotehnološka
proizvodnja
Projekti, povezani z biotehnologijo in
zdravjem
Nova energija, trajnostni razvoj in zelene
inovacije
Pameten prevoz in IKT

 
Prednostna so naslednja področja:

 

Pišite nam, če želite več informacij o
prijavi. 
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Vabilo novim članom
PRIDRUŽITE  SE  NAM

Spoštovani,
 
sodelovanje začenjamo razumeti kot enega
ključnih gradnikov v mednarodnem okolju, hkrati
pa se zavedamo, da je danes svet mnogo bolj
povezan kot kdajkoli prej.
 
Kitajska je s svojo neverjetno hitrostjo razvoja,
gromozanskim trgom in priložnostmi, ki jih
ponuja, postala ena od velesil sveta.
 
Pustimo tokrat podatke ob strani, teh lahko
najdete v prid Kitajske veliko, tisti, ki Kitajsko
poznamo in smo imeli priložnost sodelovanja pa
smo si enotni – v svoji drugačnosti je lahko tudi
zahteven partner in prav te dve kombinaciji,
njena drugačnost in izjemne priložnosti so bile
povod, da je več kot 30 podjetji in nekaj
posameznikov naredilo Slovensko kitajski
poslovni svet.

Kot smo zapisali v pravilnik: Slovensko-kitajski
poslovni svet je samostojno strokovno združenje
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in
fizičnih oseb, ki delujejo na področju
slovenskega, evropskega in kitajskega trga in jih
v prvi vrsti druži potreba po širjenju

gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in
kulturnega povezovanja in sodelovanja ter želja
po urejenem vsebinskem in programskem
delovanju gospodarskih subjektov in
posameznikov, ki delujejo na mednarodnem trgu
s poudarkom na tržišču Slovenije in Kitajske.

Veseli smo, da smo svoje mesto dobili znotraj
Gospodarske zbornice Slovenije, še bolj pa nas
veselijo mnogi člani in njihova želja po aktivnem
delovanju.
 
Verjamemo, da je v povezovanju ključ, zato vas v
imenu izvršilnega odbora prav prijazno vabim v
našo sredino.
 
Veseli bomo vaše družbe v Slovensko kitajskem
poslovnem svetu.
 
S prijaznimi pozdravi,

Žiga Vavpotič,
Predsednik Slovensko kitajskega poslovnega
sveta
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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, julij 2021
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