
Društvo slovensko-kitajskega 
prijateljstva 

 
Harmonično sodelovanje v izobraževanju, 
znanosti, kulturi in ekonomiji na Svilni poti 

med Slovenijo in Kitajsko 
 
 



Naši začetki 
 Ustanovljeni smo bili na Občnem zboru 17.5.2006, zboru pa je prisostvoval 

takratni ambasador LRK g. Wang Fuyuan 
 Soustanovitelja društva sta bila g. Jordan Berginc in g. Peter Jerman (ob 

sponzorstvu Gea College) 
 Društvo je takrat priznalo tudi kitajsko združenje za prijateljevanje s tujimi 

državami iz Pekinga 
 



Naše udejstvovanje 
Od leta 2006 do leta 2020 smo… 
 
 

Devetkrat   
obiskali  
Kitajsko 

Trikrat  gostili   
kitajske delegacije 



Naše poslanstvo 

Približati kitajsko kulturo in tradicijo širši 
javnosti 

Promocija slovensko- kitajskega 
gospodarskega sodelovanja 

Sodelovanje na mednarodnih dogodkih in 
seminarjih za večjo prepoznavnost 

Slovenije  

Grajenje temeljev za tolerantno in 
odprto družbo 



Naši dogodki 
  Predstavitev slovensko-kitajskega društva 
  V Mestni knjižnici Otona Župančiča Ljubljana 
  (januar 2020) 
 
     
 
 
       
 
 
 
 

 
 Kratek utrinek iz januarskega zbornika knjižnice… 
 
        
       Kitajski pregovor pravi, da so vsi cvetovi bodočnosti v semenu sedanjosti in v tem duh vas na 

svojo januarsko predstavitev vabi tudi slovensko-kitajsko prijateljstvo. S kratko in zanimivo 
predstavitvijo vam želimo približati to eksotično deželo, njeno bogato kulturo in raznolike navade. 
Da vas pa kljub zimskemu času ne bo preveč zeblo v roke in noge, bomo predstavitev zaključili s 
čajanko s pravim zelenim čajem iz kitajske province Junan. Pridružite se nam in uživajte v 
skrivnostnem svetu Kitajske! 

 
  



Naši dogodki 
Obisk “Beijing Chaoyang district community youth center” (december 2019) 
 
V tem pekinškem izobraževalnem centru učenci vadijo borilne veščine in 
spoznavajo osnove kitajske tradicionalne glasbe.  
 
 
Našemu društvo je uspelo povezati ta center 
z osnovno šolo v Velikih Laščah v Sloveniji.  
Na na ta način prispevamo h krepitvi 
medkulturnega dialoga in 
približujemo kitajsko kulturo 
mladim 



Naši dogodki 
Srečanje ACBIC v Shenzenu (december 2019) 
 
V Shenzenu smo odšli na povabilo organizacije ACBIC, ki je gostila srečanje 
med ASEAN-om in evropskimi organizacijami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srečanje je bilo uspešno, saj smo se spoznali z najnovejšimi digitalnimi 
tehnologijami in se mrežili z najpomembnejšimi avstralskimi, kitajskimi in 
drugimi tujimi strokovnjaki 



Naši dogodki  
Sodelovanje z Muzejem cesarskih palač v 
Pekingu (julij in september 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julija 2019 je član društva, mag. Ralf Čeplak  
Mencin obiskal Muzaj cesarskih palač v Pekingu, kjer ga je sprejel direktor dr. Wang 
Xudong. Septembra 2019 je kitajska delegacija iz Muzeja cesarskih palač vrnila obisk in 
pod vodstvom direktorja g. Xudonga s 6- člansko delegacijo obiskala SEM v 
Ljubljani. 
 



Naši projekti 
Sodelovanje SEM z Oddelkom za azijske 
študije Filozofske fakultete v Ljubljani pri 
projektu VAZ: Vzhodnoazijske zbirke v 
Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v 
globalno izmenjavo predmetov in idej z 
Vzhodno Azijo  
 
 
 
 
 
 
Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
projekt pa traja že od leta 2018 in naj bi se zaključil leta 2021. 



Člani društva  
Predsednik, dr. Tomaž Amon 
(direktor podjetja Bioanim, član organizacije Enrich) 
 
Maja Piuzi 
(sinologinja in zgodovinarka, prevajalka in 
učiteljica kitajskega in angleškega jezika) 
 
Mag. Ralf Čeplak Mencin 
(kustos za Azijo, Oceanijo in Avstralijo v SEM) 
 
Dr. Benjamin Lukman 
(bivši sodelavec MZZ in bivši veleposlanik v Turčiji) 
 
Dr. Peter Jerman  
(eden izmed ustanoviteljev in prvih sodelavcev tovarne 
Krka) 
 
Dr. Jordan Berginc 
(eden izmed ustanoviteljev Gea College) 
 



Naši partnerji 
 
 
 

 
 
 



Naše aktivnosti 
Kvalitetno prevajanje in 
tolmačenje iz kitajščine v 
slovenščino in obratno 

Poučevanje kitajskega 
jezika in kulture 
(prilagojeno različnim 
starostnim skupinam) 

Celovita pomoč pri 
vzpostavitvi stika s 
potencialnimi kitajskimi 
poslovnimi partnerji 

Povezovanje z ostalimi 
društvi in organizacijami, 
ter pridobivanje novih 
članov 
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