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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška na Kitajskem od 3. do 6. novembra 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravka Počivalška na Kitajskem od 3. do 6. novembra 2019.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo Republike Slovenije 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. Iztok Grmek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za 

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

zunanje zadeve, član delegacije;
- Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Kitajskem
od 3. do 6. novembra 2019

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,



- 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:
Mojca Plaznik, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 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:
/
/
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 30.000,00 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 obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
Kitajskem od 3. do 6. novembra 2019

I. Namen obiska

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška se bo 
na podlagi uradnega vabila kitajskega ministra za trgovino Zhonga Shana v Šanghaju od 3. do 6. 
novembra 2019 udeležila drugega kitajskega uvoznega sejma oz. China International Import 
Expo (v nadaljevanju CIIE 2019). 

CIIE 2019 je politično-sejemski-gospodarski dogodek, ki je namenjen predstavitvi izdelkov široke 
potrošnje kot tudi visokih tehnologij. Organizatorji pričakujejo udeležbo podjetij, ki so 
zainteresirana izvažati na Kitajsko oziroma podjetij, ki imajo skupne visokotehnološke projekte s 
kitajskimi partnerji. Na dogodku pričakujejo udeležbo najvišjih političnih predstavnikov. 

Na CIIE 2019 bo v okviru javne agencije SPIRIT Slovenija potekal skupni nastop 18 slovenskih 
podjetij oz institucij. Slovenija se bo predstavila na dveh paviljonih, in sicer z nacionalnim 
paviljonom in zimskim paviljonom.

Namen obiska na drugem 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. 

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. V letu 2018 je po podatkih 
Statističnega urada Slovenije obseg blagovne menjave med Slovenijo in Kitajsko znašal 1.315,0 
mio EUR (11,9 % rast glede na leto 2017), pri čemer je vrednost izvoza znašala 305,1 mio EUR, 
(4,7 % zmanjšanje glede na leto 2017) vrednost uvoza pa 1.009,0 mio EUR (18 % rast glede na 
leto 2017). 

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 17+1 poglobila in okrepila gospodarske odnose s Kitajsko. 
Po več letih sodelovanja v omenjeni Pobudi že beležimo povečanje blagovne menjave med 
državama. V okviru gospodarskega sodelovanja s Kitajsko se Slovenija zavzema za realizacijo 
skupnih projektov v visoke tehnologije na obeh trgih. 

CIIE 2019 je v letu 2019 največji dogodek v okviru BRI in predstavlja, pobudo predsednika 
Kitajske Xi Jinpinga. Z mednarodnim kitajskim uvoznim sejmom želi Kitajska podpreti liberalizacijo 
trgovine in gospodarsko globalizacijo, predvsem pa odpreti kitajski trg.



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 ponedeljek, 4. 11. 2019 je predviden večerni sprejem, ki ga gostita predsednik ter 
podpredsednik kitajske vlade. V torek, 5. 11. 2019 se dogodek prične z otvoritveno slovesnostjo 
in govorom predsednika Ljudske republike Kitajske Xi Jinpinga. Nadalje sledijo štirje vzporedni 
forumi in bilateralna srečanja. Za tem sledi ogled sejma CIIE 2019, kjer bo potekalo srečanje s 
slovenskimi predstavniki. 

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

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. Iztok Grmek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za 
gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, član delegacije; 

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

- Aljaž Žumer, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj 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 bosta delegacijo spremljali:
- Alenka Suhadolnik, veleposlanica RS v Pekingu;
- Tea Pirih, ekonomska svetovalka, članica delegacije.

Iz Konzulata RS v Šanghaju bo delegacijo spremljal:
- Miloš Prislan, vodja konzulata.

Ločen program v Šanghaju v okviru CIIE 2019 bosta imela g. Jernej Tovšak, generalni direktor 
Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo iz Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter ga. Ajda Cuderman, direktorica javne agencije SPIRIT Slovenija.



V. Okvirni predračun stroškov

Obisk nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih 
postavk proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.

Predvideni stroški vozovnic, namestitve, prevozov ter dnevnic znašajo največ 30.000,00 EUR. 
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