
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporočilo za javnost 

 
Sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko na področju turizma se izboljšuje 

 

 

Ljubljana, 31. avgusta 2015 – Danes sta se v Vili Podrožnik v Ljubljani srečala 

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in visoki 

predstavnik Kitajske nacionalne turistične administracije CNTA Wei Hongtao. 

Slovenija je namreč v tem tednu gostiteljica dveh pomembnih mednarodnih 

dogodkov na področju turizma, to sta: Panel o turizmu v okviru Strateškega 

foruma Bled na temo »Nova partnerstva za močno turistično gospodarstvo« ter 

2. zasedanje vrha turizma držav srednje in vzhodne Evrope (CEEC) s Kitajsko (16 

+ 1). Ob tej priložnosti gostimo ministre, pristojne za turizem ali njihove 

namestnike iz 15 držav srednje in vzhodne Evrope ter visoke predstavnike 

Kitajske nacionalne turistične administracije (CNTA).  

 

Po današnjem pogovoru delegacij Slovenije in Kitajske je minister  Zdravko Počivalšek povedal, 

da je v pogovoru z Wei Hongtao-om zpostavil, da si s Kitajsko želimo zgraditi trdne partnerske 

odnose na področju turizma, saj na obeh straneh velja prepričanje, da je na tem področju veliko 

potenciala in priložnosti. 

»Vesel sem, da Slovenija gosti  drugi vrh zasedanja turizma šestnajsterice srednjeevropskih in 

vzhodnoevropskih držav in Kitajske. To je za Slovenijo zelo pomemben dogodek za turizem in 

verjamem, da tudi za našo diplomacijo. V pobudi za sodelovanje šestnajsterice in Kitajske na 

področju turizma prepoznavamo priložnost, da Slovenijo znotraj šestnajsterice predstavimo na 

lažji in ekonomsko privlačnejši način. Znotraj te pobude bomo imeli možnost pripraviti dobre 

turistične produkte za potencialne kitajske goste. Nadejamo pa se tudi tega, da bomo Slovenijo 

umestili znotraj krožnih potovanj kitajskih gostov na tem območju. Verjamem, da bomo s tem 

naredili dobro osnovo za povečanje do sedaj, kljub vsemu moramo priznati, zanemarljive 

turistične menjave znotraj obeh držav,« je še povedal minister in dodal, da sta s 

sogovornikom izpostavila tudi problematiko letalskih povezav med Kitajsko in Slovenijo ter vizni 

režim. Izrazil je zaupanje, da bo na tem področju narejen napredek.  

»V pobudi za sodelovanje na področju turizma med srednje- in vzhodnoevropskimi državami ter 

Kitajsko smo zaznali priložnost za promocijo slovenskega turizma na kitajskem trgu. Od 

skupnega nastopa držav srednje in vzhodne Evrope na kitajskem trgu si obetamo večjo 

turistično promocijo z manj vloženimi sredstvi ter vključitev Slovenije v krožna potovanja 

kitajskih turistov po srednji in vzhodni Evropi, kar bo vplivalo na višji turistični obisk iz Kitajske. 

Večanje tokov Kitajcev proti Sloveniji pa pomeni tudi priložnost za nove investitorje. 

Slovenija si je ob tej priložnosti zadala strateški cilj, zgraditi most za bolj uspešno izmenjavo 

gospodarskih in turističnih tokov med Evropo in Azijo,« je poudaril minister.  

 

»Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Z gospodom ministrom smo se pogovarjali o sodelovanju 

na področju turizma. Zelo sem zadovoljen in verjamem, da bomo prišli do končnega cilja. Da 

bomo s pomočjo najinih dogovorov prišli do tega, da bomo predstavili Kitajsko Slovencem in 



 

 

Slovenijo Kitajcem.  Se zahvaljujem vsem za gostoljuben sprejem,« je dejal visoki predstavnik   

Kitajske nacionalne turistične administracije CNTA Wei Hongtao. 

 

Kitajski sogovorniki so v pogovoru izpostavili, da se sodelovanje med državama na področju 

turizma izboljšuje in vidijo v  okviru 16+1 možnosti, da bo sodelovanje še boljše na področju 

razvoja in trženja. Izrazili so podporo pri vstopu Slovenije na kitajski trg skozi pomoč pri iskanju 

kontaktov organizatorjev potovanj in tudi pri iskanju letalskih povezav s tem delom regije CEEC 

in tudi v Slovenijo. Za slednje so še posebej poudarili, da proučili možnosti, na kakšen način 

povezati Kitajsko in Slovenijo.  
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