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Tekoče novice in
dogodki članov SKPS

 29. junija 2021 ob. 13. uri bo SKPS izvedel
dogodek “Izzivi in priložnosti kitajskih
podjetij v Sloveniji: od investicij do
razvojnih priložnosti”, kjer bomo na
pogovoru v okviru okrogle mize gostili štiri
podjetja, sledilo pa bo organizirano
mreženje za člane SKPS. 
 
V prihajajočih dneh vas bomo o podrobnostih
dogodka in možnosti registracije obvestili prek
spletne pošte. 
 
---

SKPS svoje člane obvešča o možnosti
udeležbe na European SME Pavilion v
okviru sejma China International Industry
Fair (CIIF), ki bo potekal v Šanghaju med
14. in 18. septembrom 2021. Več informacij
najdete na strani 6.

Save the date



Osrednja gosta tokratnega Poslovnega čaja
v organizaciji Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta (SKPS) sta bila g. Wang
Shunqing, Veleposlanik Ljudske republike
Kitajske v Sloveniji in gospodarski
svetovalec Veleposlaništva, g. Yuan Kehua.
Dogodka se je udeležilo več kot 30
predstavnikov slovenskih podjetij in
medijev.

Z moderatorjem, g. Žigo Vavpotičem,
predsednikom Izvršnega odbora SKPS, so
razpravljali o kitajskem gospodarskem
okrevanju po epidemiji, načrtu cepljenja
prebivalstva ter gospodarskih in poslovnih
odnosih med Slovenijo in Kitajsko. 
 
Veleposlanik je na dogodku poudaril, da mora
Slovenija za uspešno sodelovanje s Kitajsko
zagotavljati pravično okolje za sodelovanje vseh
podjetij na trgu. 

Slovensko-kitajski poslovni svet gostil
Veleposlanika Ljudske republike Kitajske

 6. maj 2021

TEKOČE NOVICE
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V okviru novosprejetega kitajskega načrta za
državni razvoj, t. i. petletnega načrta se je
pogovor dotaknil priložnosti za slovenska
podjetja na Kitajskem. 

Nov petletni načrt predvideva omogočanje
širšega dostopa do kitajskega trga tujim
podjetjem, vključno s slovenskimi. V okviru
iniciative 17+1 se je v februarju odvilo visoko
srečanje China-CEE Summit, kjer je predsednik
Xi izpostavil nadaljnje odpiranje Kitajske
podjetjem iz celega sveta; hkrati pa je v okviru
iniciative 17+1 na voljo več možnosti za
slovenska podjetja, ki želijo vstopiti na kitajski
trg, ena izmed njih je prikaz svojih storitev in
produktov na China-CEE Expo, trgovskem sejmu,
ki se bo odvil v juniju 2021. V prihodnosti bo v
okviru iniciative poleg političnega srečanja
potekalo tudi ekonomsko-trgovski simpozij, kjer
lahko slovenska podjetja nadaljujejo s
spoznavanjem kitajskega trga in predvsem
iskanjem pravih kitajskih partnerjev.
  



Na srečanju je bil podan tudi praktičen primer
slovenskega podjetja, ki so ga zaradi
sodelovanja s kitajskim podjetjem prizadele
ameriške sankcije v okviru embarga. Zaostreni
globalni odnosi tako vplivajo tudi na mala in
srednje velika slovenska podjetja, ki si
prizadevajo za uspeh na svetovnem nivoju. 
 Sogovorniki so se dotaknilo tudi turizma,
panoge, ki je zagotovo utrpela hud udarec
pandemije in hkrati panoge, katere strateško
okrevanje je potrebno še načrtovati. 

Kitajski gospodarski svetovalec Yuan je pri tem
izpostavil dobro prakso kitajsko-slovenskega
sodelovanja; že v letu 2019 je Kitajska
organizirala skupni seminar za turistične
organizatorje iz Slovenije, ki jim je odprl vrata v
svet kitajskega turizma ter jim pomagal doseči
kitajske turiste, ki jih potovanja v naš del sveta
zanimajo. Trenutno kitajski državljani še ne
potujejo turistično, strategija cepljenja pa
seveda napoveduje, da se bodo tudi potovanja v
prihodnosti sprostila. 
 
Govorci so se dotaknili tudi kitajskih cepiv;
Evropska agencija za zdravila je nekaj dni nazaj
pričela s proučevanjem enega izmed kitajskih
cepiv Sinovac in možnosti za uporabo le tega v
Evropi. Rezultate strokovnih pregledov naj bi
pospešeno izvedeli že v naslednjem tednu. 
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Kitajsko veleposlaništvo je pohvalilo ustanovitev
ter dosedanje delovanje SKPS, pri tem pa
zagotovilo, da se slovenska podjetja na njih
lahko obrnejo glede informacij, pomoči pri
vzpostavljanju kontakta s kitajskimi podjetji in za
podporo pri delovanju s kitajsko vlado. 

V okviru SKPS pa organizacija pridruženim
podjetjem in posameznikom ponuja priložnost
za spoznavanje in delovanje na kitajskem trgu;
izmenjavo dobrih praks za vstop na tržišče,
poslovno povezovanje podjetij in potencialnih
poslovnih partnerjev, poslovne delegacije na
Kitajsko in medsebojno mreženje pridruženih
članov. 
 
Posnetek pogovora je na voljo na sledeči
povezavi. 
Za več informacij o dogodku se lahko
obrnete na skps@gzs.si
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https://we.tl/t-RCncK86VOq
https://we.tl/t-RCncK86VOq
https://we.tl/t-RCncK86VOq
https://we.tl/t-RCncK86VOq
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Konfucijev inštitut je izvedel jutranja spletna
seminarja “Entry into China Digital World”

Maj, mesec kitajske kulture je Konfucijev
inštitut Ljubljana pričel z dvema jutranjima
spletnima seminarjema na temo kitajskega
digitalnega sveta. 

Podjetnik Domen Jere in soustanovitelj podjetja
AI-SI Global je udeležence popeljal v svet
kitajskih aplikacij, digitalnega bontona pri
uporabi aplikacije WeChat in spletnih rešitev, ki
so se pojavile v času COVID-19.

Za vse, ki ste seminarja zamudili, si jih lahko
ogledate na KIL Youtube kanalu in sicer

Entry into China digital World 1.
Entry into China Digital World 2. 

21. maj 2021

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. 

 

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS

https://youtu.be/xhnfntSJMdE
https://youtu.be/uSqT2A0X15s
https://youtu.be/uSqT2A0X15s
mailto:skps@gzs.si


Naslednji sprehod bo potekal 5.junija 2021 ob
10. uri v Celju.

Več na povezavi: 
https://potujempotujem.com/trips/
 
V primeru, da je za dogodek zainteresirano
podjetje ali večja družba, Po Tujem Potujem za
člane SKPS nudi tudi posebno vodenje na
dogovorjeni termin. Članom SKPS organizatorji
nudijo 10% popusta.
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Vabilo na literarni sprehod: Skozi Almine zgodbe v
Azijo

 
Po Tujem Potujem je pričel z organizacijo
literarnih sprehodov: Skozi Almine zgodbe
v Azijo, ki poteka v Celju.
 
Alma Karlin je bila svetovna popotnica,
jezikoslovka, pisateljica in občudovalka Azije. 
Sprehod vključuje strokovno vodenje, obisk
Pokrajinskega muzeja, ki ima stalno razstavo
Alminih predmetov, malico ter mojo
predstavitev Kitajske in Azije; udeležence pa
bodo naučili tudi nekaj kitajskih pismenk in
besed. 
 

https://potujempotujem.com/trips/
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NAPOVEDNIK :  NAPOVED PR IHA JA JOČ IH  DOGODKOV SKPS

Save the date: Izzivi in priložnosti kitajskih podjetij
v Sloveniji - od investicij do razvojnih priložnosti

 29. junija 2021 ob. 13. uri bo SKPS izvedel
dogodek “Izzivi in priložnosti kitajskih
podjetij v Sloveniji: od investicij do
razvojnih priložnosti”, kjer bomo na
pogovoru v okviru okrogle mize gostili štiri
podjetja, sledilo pa bo organizirano
mreženje za člane SKPS. 

V prihajajočih dneh vas bomo o podrobnostih
dogodka in možnosti registracije obvestili prek
spletne pošte. 

Možnost udeležbe na sejmu European SME
Pavilion na CIIF

 EU SME Center, katerega partner je SKPS,
obvešča, da lahko podjetja sodelujejo tudi prek
agentov ali distributerjev, če se fizično ne morejo
udeležiti sejma. Podjetja, katerih izdelki še niso
na Kitajskem, lahko zastopa tudi slovensko
predstavništvo na Kitajskem (ekonomski
oddelek), ki bo v imenu slovenskih podjetij
sodeloval s svojo individualno stojnico.
 
Več informacij o predvidenih predstavljenih
sektorjih najdete na spletni strani sejma. 
 
Rok za oddajo vlog je 30. junij 2021. Več
informacij in prijava na sksp@gzs.si 

vabilo na sejem, ki opisuje možnosti
sodelovanja, pokrite sektorje, storitve,
stroške in proces selekcije
prijavni obrazec
povabilno pismo CIIF komiteja 

SKPS svoje člane obvešča o možnosti
udeležbe na European SME Pavilion v okviru
sejma China International Industry Fair
(CIIF), ki bo potekal v Šanghaju med 14. in
18. septembrom 2021. 
 
Za sledeče dokumente se obrnite na
skps@gzs.si: 

Toplo pozdravljamo sodelovanje slovenskih
podjetij v pobudi, kljub trenutnim omejitvam
potovanja na Kitajsko
 

https://www.ciif-expo.com/plus/list.php?tid=329


Vabilo za nove člane

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.

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

 str. | 7



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, Maj 2021

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

http://skps.gzs.si/

