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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu (China International Import Expo -
CIIE 2018) v Šanghaju in prvem slovensko-kitajskem forumu o razvoju zimskih športov (1. 
China-Slovenia Winter Sport Development Forum 2018) v Pekingu, Ljudska republika 
Kitajska, od 3. do 8. novembra 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13-ZDU-1G in 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu
(China International Import Expo - CIIE 2018) v Šanghaju in prvem slovensko-kitajskem 
forumu o razvoju zimskih športov (1. China-Slovenia Winter Sport Development Forum 
2018) v Pekingu, Ljudska republika Kitajska, od 3. do 8. novembra 2018. 

2. Vlada Republike Slovenije je določila uradno delegacijo v sestavi:

- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
vodja delegacije, 

- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, član delegacije, 

- mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica in nacionalna koordinatorka za 
Pobudo 16+1, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za 
zunanje zadeve, članica delegacije, 

- mag. Boris Antolič, pooblaščeni minister, Direktorat za gospodarsko in javno 
diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije,

- mag. Darko Repenšek, vodja sektorja, Sektor za razvoj športa in športno 
infrastrukturo, Direktorat za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
član delegacije, 

- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije. 

                                                                                                 Stojan Tramte
GENERALNI  SEKRETAR



Priloga:
Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu (China International Import Expo - CIIE 2018) v Šanghaju 
in prvem slovensko-kitajskem forumu o razvoju zimskih športov (1. China-Slovenia Winter Sport 
Development Forum 2018) v Pekingu, Ljudska republika Kitajska, od 3. do 8. novembra 2018 –
predlog za obravnavo. 

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade RS za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Klavdija Eržen, podsekretarka, Kabinet ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška se bo na 
podlagi uradnega vabila kitajskega Ministrstva za trgovino udeležila prvega kitajskega uvoznega 
sejma - China International Import Expo - CIIE 2018 v Šanghaju na Kitajskem. Nato se bo 
delegacija mudila v Pekingu, kjer bo potekal  prvi slovensko-kitajski forumu o razvoju zimskih 
športov (1. China-Slovenia Winter Sport Development Forum 2018).

Namen obiska na prvem mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu je sodelovanje in okrepitev 
gospodarskih odnosov s Kitajsko, okrepiti vlogo Slovenije v okviru pobude BRI (Belt and Road
Initiative), predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne investitorje, posredovanje informacij o 
slovenskem poslovnem in investicijskem okolju ter okrepitev turističnega sodelovanja med 
državama. 

Na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki Kitajske bo minister Zdravko Počivalšek  predstavil 
gospodarsko stanje v Sloveniji s poudarkom na bilateralnem sodelovanju med državama ter 
izmenjal ocene o stanju blagovne, storitvene, investicijske in turistične menjave med Slovenijo in 
Kitajsko. Pri tem bo posebna pozornost namenjena sodelovanju v okviru pobude BRI  ter iskanju 
novih oblik sodelovanja, predstavitvi investicijskega okolja v Sloveniji ter priložnosti za okrepitev 
gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE



e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih 
postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.
Predvideni stroški vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 34.000,00 EUR.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) sodelovanje javnosti 
pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER



Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu (China International Import Expo - CIIE 2018) v 
Šanghaju in prvem slovensko-kitajskem forumu o razvoju zimskih športov« (1. China-
Slovenia Winter Sport Development Forum 2018) v Pekingu, Ljudska republika Kitajska, od 
3. do 8. novembra 2018 – predlog za obravnavo

I. Namen obiska

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška se bo 
na podlagi uradnega vabila kitajskega Ministrstva za trgovino v času od 3. do 8. novembra 2018 
udeležila prvega kitajskega uvoznega sejma - China International Import Expo - CIIE 2018 v
Šanghaju in prvem Slovensko-kitajskega foruma o razvoju zimskih športov 2018 v Pekingu
 na Kitajskem. 

Dogodek je namenjen organizaciji mednarodnega trgovinskega foruma, razstavi in prodajni 
razstavi. Organizatorji pričakujejo udeležbo najboljših podjetij, ki so zainteresirana izvažati na 
Kitajsko oziroma podjetij, ki imajo skupne visokotehnološke projekte s kitajskimi partnerji. Na 
sejmu bo sodelovalo tudi sedem slovenskih, večinoma zimsko športno usmerjenih  podjetij (Elan, 
Elan Inventa, Alpina in Slatnar) oz. institucij, ki se bodo predstavila pod sloganom »Slovenia –
high tech innovative and winter sport partner« Na dogodku pričakujejo udeležbo najvišjih političnih 
predstavnikov. 

Namen obiska na prvem mednarodnem kitajskem uvoznem sejmu je sodelovanje in okrepitev 
gospodarskih odnosov s Kitajsko, okrepiti vlogo Slovenije v okviru pobude BRI (Belt and Road
Initiative), predstavitev obstoječih ukrepov za potencialne investitorje, posredovanje informacij o 
slovenskem poslovnem in investicijskem okolju ter okrepitev turističnega sodelovanja med 
državama. Tudi v luči Zimskih olimpijskih iger, ki jih leta 2022 organizira Kitajska s Pekingom.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. V letu 2017 je obseg blagovne 
menjave znašal 1.175,161 mio EUR (13,7 % rast), pri čemer je vrednost izvoza znašala 320,281
mio EUR (18,4 % rast in 21. izvozni trg), vrednost uvoza pa 854,880 mio EUR (12 % rast). 

Trenutno ima na Kitajskem podjetje ali predstavništvo preko 30 slovenskih podjetij. Slovenske
investicije na Kitajskem obsegajo odpiranje podjetij in predstavništev na področjih avtomobilske, 
elektro in kemične industrije, farmacije, obutvene in tekstilne industrije, trgovine in transporta, 
locirana pa so pretežno v širšem zaledju Šanghaja.

Slovenija je s sodelovanjem v Pobudi 16+1 poglobila in okrepila gospodarske odnose s Kitajsko. 
Po petih letih sodelovanja v omenjeni Pobudi že beležimo pozitivne poslovne rezultate. Blagovna 
menjava Slovenije s Kitajsko še naprej raste s povprečno letno stopnjo 15%. V okviru 
gospodarskega sodelovanja s Kitajsko se Slovenija zavzema za realizacijo skupnih projektov v 
visoke tehnologije na obeh trgih. V okviru te pobude želi Slovenija v prihodnje prevzeti iniciativo 
na področju športa in športno usmerjene industrije.

Slovenija je sodelovanje in gospodarske odnose s Kitajsko ob Pobudi 16+1 poglobila še s 
podpisom Memoranduma o soglasju: pobuda En pas, ena pot (One Belt, One Road – OBOR –
prvotno ime za BRI) med Republiko Slovenijo in LR Kitajsko. S podpisom Memoranduma En pas, 
ena pot sta obe državi potrdili dobre politične odnose med državama ter začrtali smer nadaljnjega 
poglabljanja sodelovanja na področju a) transporta, logistike in infrastrukture, b) trgovine in 
spodbujanja naložb, c) finančnega sodelovanja, č) sodelovanja na področju znanosti in 
tehnologije, d) kulture in e) športa. Med prioritete sodijo: (1) koordinacija politik, (2) povezljivost, 
(3) neovirana trgovina, (4) finančna integracija in (5) povezovanje ljudi.  

China International Import Expo (CIIE) je v letu 2018 največji dogodek v okviru BRI in predstavlja, 
pobudo predsednika Kitajske Xi Jinpinga, ki želi z dogodkom pokazati odprtost Kitajske za uvoz. 
Dogodek je predsednik Kitajske napovedal že maja 2017 na Forumu za mednarodno sodelovanje 
v Pekingu, uradni mediji so takratno zasedanje označili za največjo diplomatsko aktivnost od 
ustanovitve nove Kitajske. Z mednarodnim kitajskim uvoznim sejmom želi Kitajska podpreti 
liberalizacijo trgovine in gospodarsko globalizacijo, predvsem pa odpreti kitajski trg. Na dogodku 



po informacijah s strani Kitajske pričakujejo več kot 150.000 kitajskih kupcev. CIIE 2018 omogoča 
predstavitev izdelkov in storitev zelo širokega spektra podjetij oziroma gospodarskih panog. 

Kitajska bo s Pekingom gostiteljica Zimskih olimpijskih iger leta 2022. Kitajska je Slovenijo 
prepoznala kot potencialnega partnerja pri razvoju zimskih športov, zato je Slovenijo z Nordijskim 
centrom Planica izbrala za domicil oz. pripravljalno bazo v Evropi za moško smučarsko skakalno 
reprezentanco. V luči priprav kitajskih športnikov na ZOI Peking 2022 pa je na Kitajskem že 
angažiranih nekaj slovenskih strokovnjakov (smučarski skoki, deskanje, prosto smučanje). V 
interesu obeh držav oz. najuglednejših raziskovalno-izobraževalnih institucij področja športa, to je 
Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport in Pekinške univerze za telesno kulturo in šport je bil 
avgusta letos podpisani Memorandum o akademskem in znanstvenem sodelovanju na področju 
zimskih športov med univerzama. Prva skupna aktivnost, ki izhaja iz sporazuma je organizacija  
prvega  Slovensko-kitajskega foruma o razvoju zimskih športov 7. 11. 2018 v Pekingu (po CIIE), 
kar ima osnovo tudi v junija 2016 podpisanem MoU o sodelovanju na področju športa med 
pristojnima ministrstvoma za šport obeh držav. 

II. Program obiska

V okviru uradnega obiska na Kitajskem se bo delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška srečala z visokimi političnimi predstavniki kitajske vlade. 
Ob robu srečanja se bodo sestali tudi s predstavniki gospodarstva ter predstavniki slovenske 
gospodarske skupnosti. V nedeljo, 4. 11. 2018 je predviden večerni sprejem, ki ga gostita 
predsednik in podpredsednikom kitajske vlade. V ponedeljek, 5. 11. 2018 se dogodek prične z 
otvoritveno slovesnostjo in govorom predsednika Kitajske Xi Jinpinga. Nadalje sledijo trije 
vzporedni forumi in bilateralna srečanja. Za tem sledi ogled sejma EXPO, kjer bo potekalo 
srečanje s slovenskimi predstavniki. 

Tekom obiska se bo predvidoma minister Zdravko Počivalšek skupaj z delegacijo udeležil tudi 
zimsko-športnega foruma "Winter sport Development forum 2018" v Pekingu. Osnova za 
organizacijo dogodka sta leta 2016 in 2018 podpisana Memorandum o sodelovanju na področju 
športa med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Splošno upravo za šport 
Ljudske republike Kitajske in "General agreement for academic and scientific cooperation 
between Capital University of phisical education & sports, Beijing, People´s Republic of China and 
University of Ljubljana, Slovenia. Pismo podpore s strani nekdanje ministrice dr. Maje Makovec 
Brenčič za organizacijo foruma je bilo kitajski strani posredovano preko VPE. Na dogodku se 
bodo predstavila tudi slovenska podjetja s področja športne industrije. V koordinacijo in 
organizacijo dogodka so vključeni predstavniki Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, MIZŠ, 
MZZ, Smučarske zveze Slovenije, OKS - ZŠZ in zainteresiranih gospodarskih subjektov ter 
predstavniki veleposlaništva na Kitajskem. Po forumu sledijo bilateralna srečanja na temo turizma 
in  gospodarstva.

Podrobnejši program obiska je še v pripravi oziroma v usklajevanju, zato so še možne 
spremembe. 

III. Stališče

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška bo na
bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki Kitajske predstavila gospodarsko stanje v Sloveniji s 
poudarkom na bilateralnem sodelovanju med državama ter izmenjal ocene o stanju blagovne, 
storitvene, turistične in investicijske menjave med Slovenijo in Kitajsko. Pri tem bo posebna 
pozornost namenjena sodelovanju v okviru pobude BRI  ter iskanju novih oblik sodelovanja, 
predstavitvi investicijskega okolja v Sloveniji ter priložnosti za okrepitev gospodarskega 
sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.



IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja 
delegacije, 

- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, član delegacije, 

- mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica, Direktorat za gospodarsko in javno 
diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica delegacije, 

- mag. Boris Antolič, pooblaščeni minister, Direktorat za gospodarsko in javno 
diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije, 

- mag. Darko Repenšek, vodja sektorja, Sektor za razvoj športa in športno 
infrastrukturo, Direktorat za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
član delegacije,

- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije. 

Uradno delegacijo Republike Slovenije bodo na Kitajskem spremljali tudi predstavniki 
Veleposlaništva Republike Slovenije Peking in Konzulata Republike Slovenije Šanghaj: 

-    Janez Premože, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije Peking, Ljudska 
republika Kitajska, član delegacije, 

-  Miloš Prislan, vodja konzulata, Konzulat Republike Slovenije Šanghaj, član
delegacije,

-  Tea Pirih, ekonomska svetovalka, Veleposlaništvo Republike Slovenije Peking,     
Ljudska republika Kitajska, članica delegacije.  

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije na Kitajskem nima večjih finančnih posledic za državni 
proračun. 
Predvideni stroški službene poti so stroški vozovnic, prevoza, namestitve ter dnevnic. Predvideni 
stroški bodo znašali največ 34.000,00 EUR.
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