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Izzivi in priložnosti kitajskih podjetij v Sloveniji: od investicij do razvojnih 
priložnosti 

 
 
Vabimo vas na dogodek v okviru Slovensko-kitajskega poslovnega sveta z nazivom Izzivi in 
priložnosti kitajskih podjetij v Sloveniji: od investicij do razvojnih priložnosti, ki bo nudil 
enkraten vpogled v priložnosti kitajskih podjetjih na slovenskem trgu in investicije kitajskih podjetij 
v Sloveniji. 
 
Datum: 29. 6. 2021 med 13. in 16. uro 
Lokacija: Dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 
 
13.00 
Pozdravni nagovor – g. Žiga Vavpotič, predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta 
Pozdravni nagovor – g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Vlade 
Republike Slovenije 
Pozdravni nagovor – g. Wang Shunqing, Veleposlanik Ljudske republike Kitajske v Sloveniji  
 
13. 30 – 14. 30 
Okrogla miza »Izzivi in priložnosti kitajskih podjetij v Sloveniji: od investicij do razvojnih 
priložnosti« z govorci: 
g. Tomi Ilijaš (Arctur) 
g. Mark Pleško (Cosylab) 
g. Franjo Bobinac (Hisense) 
g. Gašper Cotman (Huawei) 
 
Moderator: g. Saša Saje Wang 
 
14.30 
Sledi mreženje članov SKPS. 
 
RSVP na Eventbrite ali na skps@gzs.si  
 
 
Lep pozdrav, 
Slovensko-kitajski poslovni svet 
 
 
OBVESTILO O UKREPIH 
V skladu z ukrepi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje in omejevanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2, smo uvedli celovite ukrepe, s katerimi lahko zagotovimo, da bo vaša udeležba na dogodku Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta varna in udobna.  
 
Obiskovalce prosimo, da ob obisku dogodka upoštevajo priporočila in navodila NIJZ: 
Nošenje zaščitne maske je obvezno ves čas trajanja prireditve.  
Spoštujte varnostno razdaljo (vsaj meter in pol). 
Ne dotikajte se oči, nosu in ust ter upoštevajte higieno kašlja in kihanja.  
Razkužite si roke pred vstopom v dvorano.  
V dvorano vstopajte posamično. 
Ker na prireditvi sedežni red ne velja, zasedajte le neoznačene sedeže. 
Obiščite nas samo brez bolezenskih znakov. 

https://www.eventbrite.com/e/160003062467
mailto:skps@gzs.si

