
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 510-9/2019/9
Ljubljana, 8. 4. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na drugem mednarodnem forumu Belt and Road for International Cooperation, v 
Pekingu od 23. do 27. aprila 2019 – 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, 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na drugem mednarodnem forumu Belt and 
Road for International Cooperation, v Pekingu od 23. do 27. aprila 2018. 

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, član delegacije,
- Nina Mauhler, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, članica delegacije, 
- mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno 

diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, koordinatorka 16+1, članica delegacije,
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, 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 drugem 
mednarodnem forumu Belt and Road for International Cooperation, v Pekingu od 23. do 27. aprila 
2019 – predlog za obravnavo

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,



- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- 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, vodja kabineta 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:
/
Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave 
Slovenije s Kitajsko je v letu 2018 presegla 1,3 milijarde EUR, kar Kitajsko uvršča na trinajsto mesto 
med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami RS.
Namen obiska je okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, posredovanje informacij o 
slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, krepitev investicijskega sodelovanja, povečanje 
prepoznavnosti Slovenije kot privlačne zelene, aktivne in zdrave destinacije ter okrepitev 
turističnega sodelovanja med državama.
Dne 24. aprila bo minister Zdravko Počivalšek z delegacijo obiskal kitajski provinci Shandong ter 
Liaoning, kjer se bo srečal s političnimi predstavniki ter predstavniki gospodarstva z namenom 
pospeševanja blagovne menjave ter krepitve investicijskega sodelovanja. 
Dne 25. in 26. aprila bo potekal drugi mednarodni forumu Belt and Road for International 
Cooperation v Pekingu. Foruma se bo udeležilo predvidoma več kot 1200 udeležencev. Na forumu 
bodo tako prisotni predsedniki vlad, ministri, uradniki, strokovnjaki, podjetniki, predstavniki finančnih 
institucij in medijskih predstavnikov.
Dne 25. aprila bo Minister Počivalšek bo sodeloval kot uvodni govornik na tematskem forumu o 
Svilnati poti inovacij, katerega se bo udeležila generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in 
javno diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, mag. Alenka Suhadolnik. Državna sekretarka 
na Ministrstvu za infrastrukturo, Nina Mauhler pa bo sodelovala na forumu o subnacionalnem 
sodelovanju.
Dne 26. aprila bo potekal vrh oz. dialog na visoki ravni, ki ga bo vodil kitajski predsednik Xi Jinping, 
v sodelovanju z vsemi voditelji držav in vlad.
Ob robu foruma je načrtovano bilateralno srečanje ministra Počivalška s predstavniki Kitajske, 
Evrope in drugih držav, s kitajskim ministrom za trgovino ter kitajskim ministrom za znanost in 
tehnologijo.
Državna sekretarka Mauhler ter generalna direktorica Suhadolnik bosta imeli ločena bilateralna
srečanja s kitajskimi predstavniki. 
/
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,  z las t i mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
NE



 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij

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 
drugem mednarodnem forumu Belt and Road for International Cooperation, v Pekingu od 

23. do 27. aprila 2019 – predlog za obravnavo

I. Namen obiska

Namen obiska je okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, posredovanje informacij o 
slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, krepitev investicijskega sodelovanja, povečanje 
prepoznavnosti Slovenije kot privlačne zelene, aktivne in zdrave destinacije ter okrepitev 
turističnega sodelovanja med državama.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave 
Slovenije s Kitajsko je v letu 2018 presegla 1,3 milijarde EUR, kar Kitajsko uvršča na trinajsto 
mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Republike Slovenije.

V letu 2018 je obseg blagovne menjave znašal 1.314,992 mio EUR (12 % rast), pri čemer je 
vrednost izvoza znašala 305,090 mio EUR (4,7 % padec), vrednost uvoza pa 1.009,902 mio EUR 
(18,1 % 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 10%. 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 Belt and Raod Initiative – BRI) med Republiko Slovenijo in 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.  

II. Program obiska

Dne 24. aprila bo minister Zdravko Počivalšek z delegacijo obiskal kitajski provinci Shandong ter 
Liaoning, kjer se bo srečal s političnimi predstavniki ter predstavniki gospodarstva z namenom 
pospeševanja blagovne menjave ter krepitve investicijskega sodelovanja.  

Dne 25. in 26. aprila bo potekal drugi mednarodni forumu Belt and Road for International 
Cooperation v Pekingu. 

Namen foruma bo pospešiti izvajanje projektov sodelovanja. Cilj je prepoznati večje projekte 
sodelovanja, ustanovi delovne skupine in vzpostaviti center za investicijsko sodelovanje ter 
oblikovanje predlogov ukrepov za izboljšanje mehanizmov za finančno sodelovanje, predlogov 
ukrepov za oblikovanje platform za sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inovacij  in 
varstva okolja ter turizma.

Foruma se bo udeležilo predvidoma več kot 1200 udeležencev. Na forumu bodo tako prisotni 
predsedniki vlad, ministri, uradniki, strokovnjaki, podjetniki, predstavniki finančnih institucij in 
medijskih predstavnikov.

Dne 25. aprila bodo potekali tematski forumi s področja infrastrukture, energetike, proizvodnih 
zmogljivosti, trgovine in naložb, infrastrukture, digitalizacije, inovacij, subnacionalnega 



sodelovanja itd., kjer bodo prisotni izmenjali izkušnje ter iskali rešitve, kako krepiti sodelovanje ob 
svilnati poti.
Minister Počivalšek bo sodeloval kot uvodni govornik na tematskem forumu o Svilnati poti 
inovacij, katerega se bo udeležila generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno 
diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, mag. Alenka Suhadolnik. Državna sekretarka na 
Ministrstvu za infrastrukturo, Nina Mauhler pa bo sodelovala na forumu o subnacionalnem 
sodelovanju.

Dne 26. aprila bo potekal vrh oz. dialog na visoki ravni, ki ga bo vodil kitajski predsednik Xi
Jinping, v sodelovanju z vsemi voditelji držav in vlad.

Ob robu foruma je načrtovano bilateralno srečanje ministra Počivalška s predstavniki Kitajske, 
Evrope in drugih držav, s kitajskim ministrom za trgovino ter kitajskim ministrom za tehnologijo.
Državna sekretarka Mauhler ter generalna direktorica Suhadolnik bosta imeli ločena bilateralna
srečanja s kitajskimi predstavniki. 

Program bilateralnih srečanj koordinira in usklajuje Veleposlaništvo Republike Slovenije v 
Pekingu.

Program udeležbe ministra Počivalška z delegacijo je v pripravi in usklajevanju med vsemi 
sodelujočimi institucijami, zato so do uradnega obiska še možne spremembe.

III. Stališče

Minister bo na bilateralnih srečanjih z vladnimi predstavniki predstavil 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 iskanju novih oblik sodelovanja, predstavitvi investicijskega okolja 
v Sloveniji, nekaterih investicijskih možnosti ter priložnosti za okrepitev gospodarskega 
sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član 

delegacije,
- Nina Mauhler, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, članica delegacije, 
- mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno 

diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, koordinatorka 16+1, članica delegacije,
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, član delegacije,
- Lana Čivre, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

Iz Veleposlaništva RS v Pekingu bodo uradno delegacijo spremljali:
- Boštjan Malovrh, pooblaščeni minister, namestnik veleposlanika, 
- Tea Pirih, ekonomska svetovalka.

V. Okvirni predračun stroškov

Uradni obisk slovenske delegacije v Nemčiji 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. 
Stroški se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani 
delegacije.
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