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ZADEVA: Poročilo o obisku 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:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška na Kitajskem od 3. do 6. novembra 2019.

                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                              GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Poročilo o obisku 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:
/
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



Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na 
Kitajskem od 3. do 6. novembra 2019

Delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška se je 
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). 

V Šanghaju je od 5. do 20. novembra 2019 potekal CIIE 2019. Tudi letošnji CIIE je bil namenjen 
odpiranju kitajskega trga, ki poteka pod osebnim pokroviteljstvom predsednika Ljudske republike 
Kitajske nj. eksc. Xi Jinpinga. Na CIIE 2019 je sodelovalo okoli 3800 podjetij iz 181 držav in regij, 
64 držav in mednarodnih organizacij (WTO, UNDP, ITC) je imelo posebne paviljone, med njimi 
tudi Slovenija. 

Predsednik Ljudske republike Kitajske nj. eksc. Xi Jinping je v otvoritvenem nagovoru poudaril, da 
kitajski razvoj koristi globalnemu napredku in ga nikakor ne ogroža. Kitajska bo na področju 
ekonomskih odnosov s tujino še naprej spoštovala svojih pet osnovnih zavez: širila dostop na trg, 
izpopolnjevala institucionalni okvir, optimizirala poslovno okolje ter poglabljala sodelovanje, 
posebej znotraj pobude Pas in cesta. Ponovno je izpostavil nadaljevanje procesa liberalizacije 
dostopa za tuje investitorje (krčenje negativne liste oz. seznama omejitev v posameznioh 
panogah), poslovno okolje pa bo še bolj temeljilo na trgu, načelih pravne države in 
internacionalizacije. Poudaril je, da je globalizacija zgodovinsko dejstvo, zato mora v sodelovanju 
prednjačiti želja po skupnem dobrem in ne parcialni interesi.

Slovenija je na CIIE 2019 nastopila z nacionalnim paviljonom in posebnim paviljonom, ki je 
promoviral slovenski potencial na področju zimskih športov. Organizator obeh predstavitev je bila 
javna agencija SPIRIT, potekali sta pod sloganom "Green, Creative, Smart". Nacionalni paviljon je 
predstavil 9 podjetij s področja visokih tehnologij in proizvodnje končnih izdelkov, na zimskem pa 
so se predstavili proizvajalci zimsko-športne opreme in ponudniki storitev. 

Uradno delegacijo je na CIIE 2019 vodil minister Počivalšek, ki je med obiskom otvoril stalni 
paviljon slovenskih izvoznih izdelkov v G-HUB. To je promocijski prostor, kjer slovenska podjetja 
lahko razstavljajo in promovirajo svoje izdelke in storitve. Gre za nadaljevanje promocije odpiranja 
kitajskega trga za izdelke višje kakovosti iz tujine, ki ga je Kitajska začela z razstavo CIIE. V G-
Hubu so z nacionalnimi paviljoni prisotne najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Kitajske 
ter najpomembnejše blagovne znamke luksuznih proizvodov in drugih visoko kakovostnih
izdelkov široke porabe. Stalni paviljon bo kitajski poslovni javnosti Slovenijo predstavljal na način, 
ki smo ga zapisali v sloganu Zelena. Ustvarjalna. Pametna., in sicer kot deželo visokih tehnologij, 
inovativnih izdelkov in storitev.

V Šanghaju je minister Počivalšek odprl razstavni prostor in trgovino z izdelki podjetja Gorenje.

Prav tako je minister Počivalšek 4. novembra obiskal tovarno podjetja Cablex CN v mestu Xuzhou
(Jingsao provinca), ki velja za najboljšo tujo investicijo v 10 milijonskem industrijskem mestu
Xuzhou. 
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