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PRIJETNO BRANJE VAM ŽELIMO!
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Spoštovani člani Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba, partnerji ter dragi prijatelji,
Uspešno smo zaključili še eno epizodo v karieri, bi lahko dejal. Pravkar smo se vrnili iz Astane, kjer smo več kot uspešno
izpeljali slovensko-kazahstanski poslovni forum. Kar me še posebej veseli, je dvoje: prvič, velik interes, ki so ga kazahstanska
in kirgizijska podjetja izkazala za sodelovanje, in drugo, profesionalnost naših podjetij. Prav slednjega bi se moral že davno
navaditi, a me vseeno vedno znova prijetno preseneti. Ponosen sem, da lahko delam s takimi profesionalci.
Uspešno pa je zaključena tudi mednarodna konferenca, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Kazahstan in sicer v centru Nazarbayev, znotraj palače predsednika Nazarbayeva. Konferenca je minila v znamenju 20.
obletnice izgradnje Astane, za kar je bil postavljen temeljni kamen 10. junija 1998 leta. Imel sem čast nastopiti na njej in to
skupaj z eminentnimi imeni kot so Issekeshev, župan Astane, pa z županom Washingtona, senatorji in kongresniki iz ZDA,
pa generalnimi sekretarji OVSE in Arabske lige, nekaj renomiranimi profesorji z različnih univerz sveta, nenazadnje pa tudi z
nekdanjim italijanskim zunanjim ministrom Francom Frattinijem. In naj ne pozabim guvernerja AIFC, kakor tudi ne obeh
namestnikov zunanjega ministra, nenazadnje pa tudi zunanjega ministra Abdrakhmanova. Njegov osebni gost sem bil tudi
kasneje zvečer, ko smo si najprej ogledali nepozabno predstavo čudovitega Astana baleta, po koncu pa smo se še družili na
ministrovem sprejemu. Seveda so bili ministrovi gostje tudi predstavniki podjetij, udeleženci poslovne delegacije KSBC.
O vsem tem boste več prebrali v nadaljevanju današnje izdaje newsletterja. Pa tudi, o tem, da potem, ko smo uspešno odprli
regijski center nacionalne agencije Kazakh Invest, za Srednjo in Jugovzhodno Evropo, prihajajo ponudbe iz tujine, bolje
rečeno iz sosedstva. Slednje me seveda niti najmanj ne čudi, saj se s tem trenutno sploh ne ukvarjam. Mi je pa zanimivo,
kako lobirajo tujci za to, da bi se center znašel pri njih, pri nas pa vsaj za zdaj nisem zasledil nobenega večjega zanimanja
tistih, ki smo jih izvolili, oziroma jim zaupali, da so nas predstavljajo v javni upravi. Vaših uslužbencev torej, naših. Tistih, ki
so pogosto le birokrati, zraven pa se zdi, da vloge, ki jim je zaupana sploh ne razumejo, ali pa je ne želijo razumeti. Pa saj
verjetno nihče med nami dosti ne pričakuje od njih, le razumevanje, podporo, ko je ta potrebna, namesto, da se obnašajo,
kakor da je država nekaj, kar pripada njim in imajo do nje ekskluzivno pravico. V marsičem bi nam bil lahko zgled Kazahstan,
tudi na tem področju. Jasno je videti, kako nas država podpira, da smo boljši, večji, močnejši, ker ji le takšni koristimo, in
kako nas integrira v mnoge procese. Skladno z našo rastjo, in vseh nevladnih organizacij, raste gospodarstvo države,
zaposlenost, nenazadnje pa tudi BDP. Pa saj to ni njihov problem, a ne? Morda pa bo, če bodo naša podjetja poslovala s
Kazahstanom preko Zagreba ali pa Dunaja. Če sploh še in vprašanje, koliko njih, bi lahko rekel. Bomo videli, kaj bo in kako.
Vsekakor moja želja ostaja čim več konzorcijev iz regije, takrat, ko sami poslov ne moremo prevzemati.
Vseeno naj ne zveni, kakor, da z državo in njenimi inštitucijami ne sodelujemo, ker to nikakor ni res. Zdi se mi tudi, da
prepoznavam vse več kvalitetnih ljudi v javni upravi, ki se trudijo in bi bili pripravljeni narediti tudi več in bolje, a jim nekaj ali
pa nekdo, to preprečuje. Ampak naj ostane to za tiste, ki bodo po nedavnih volitvah vodili državo, mi smo zavezani k poslu.

Prijetno branje vam želim!

Dejan Štancer,
predsednik KSBC in KI-RPSJE
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A STANA –Na mednarodni konferenci »Astana, mesto miru«, ki je potekala v centru predsednika
Nazarbayeva tik ob predsedniški palači v Astani, se je zbrala politična in gospodarska elita. Vsi,
od nekdanjih predsednikov držav in vlad, zunanjih ministrov, pa do senatorjev in kongresnikov,
tudi iz ZDA, ter županov ameriških in evropskih velemest, so se pridružili izjavi predsednika
KSBC, da je Astana že danes prestolnica Centralne Azije. Misel so povzeli in jo objavili tudi mediji.

5. junija je tako v Astani potekala mednarodna konferenca ob 20.
obletnici prestolnice novega Kazahstana. V času Sovjetske zveze
se je ta imenovala Tselinograd, kot rečeno, pa se je leta 1998
mesto preimenovalo v Astano. Kazahstanski zunanji minister
Kairat Abdrakhmanov je na konferenci Astano imenoval kar
"mestu, na katerega smo lahko Kazahstanci ponosni". Za tujce, je
dejal, so spremembe bile vidne vsakič, ko so prišli na obisk. Dejal
je tudi, da je Astana danes postala blagovna znamka za
mednarodno posredovanje. Je glavno mesto mednarodnih
pogovorov, kot so bili nedavni mirovni pogovori v Siriji, znani tudi
kot "proces Astana". Abdrakhmanov je še poudaril, da ima Astana
KSBC, Stran 3

Notranjost Centra Nazarbayev, konferenca
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Potem, ko je bila 10. junija 1998 Astana predstavljena svetu kot
novo glavno mesto Kazahstana, mineva v tem obdobju 20.
obletnica tega izjemnega mesta. Moderna Astana je načrtovana
podobno, kot sta Brasília v Braziliji ali Canberra v Avstraliji. Glavni
oblikovalec tega izjemnega mesta je japonski arhitekt Kisho
Kurokawa. Vse od leta 1998 je bilo veliko vloženega ogromno
truda in kapitala, kar se danes odraža v velikem številu
futurističnih stavb, ki se razprostirajo v tej izjemni prestolnici.
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ambicije postati glavno mesto informacijske skupnosti in družbe
Kazahstana, "pametno mesto za pameten narod" in "megapolis
udobja za ljudi".
Malika Erlanova, prva namestnica guvernerja Astane, je dodala,
da je "mit", da je Astana mesto javnih uslužbencev: "To je mesto
ljudi, ki delajo v malih in srednje velikih podjetjih, to je mesto, ki
privabi vse več tujih naložb," je dejala.

Govor predsednika Štancerja so povzeli številni mediji, zanj pa mu
je tudi čestitalo več udeležencev mednarodne konference.
Predsednik je prejel prav tako povabilo, biti govorec na osrednji
državni proslavi ob obletnici Astane, ki bo 2. julija letos.

Center Nazarbayev, kip predsednika Nazarbayeva

foto: ksbc

Dejan Štancer, predsednik poslovnega kluba KSBC, je na tej
izjemni konferenci predstavil vpogled v poslovne priložnosti v
Kazahstanu. Dejal je, da je KSBC postopoma postal največji
poslovni klub v regiji in regionalni predstavnik Kazakh Invest-a,
nacionalnega podjetja za podporo in promocijo naložb za Srednjo
in Jugovzhodno Evropo. "Srednjo in Jugovzhodno Evropo
nameravamo povezati s Srednjo Azijo in okrepiti gospodarske
dejavnosti, okrepili pa bomo tudi povezave med našimi ljudmi," je
dejal. "Za nas je Astana že glavno mesto Srednje Azije in vse
gospodarske operacije v celotni regiji, bomo vodili od tu, iz
Astane", je dodal in pozdravil program predsednika Nazarbayeva
o nuklearni demilitarizaciji in povedal: "Svet v 21, stoletju, v
obdobju digitalnih tehnologij in povezanosti, ne potrebuje orožij za
masovno uničenje, potrebuje pa ideje, razvoj, predvsem pa
sodelovanje."

foto: ksbc

Dr. Frank Albo, profesor na Univerzi v Manitobi v Kanadi, je
Astano, imenoval kar "nova Ženeva 21. stoletja" in "Združeni
narodi svetovne arhitekture". "Astana je kot nobeno drugo mesto
na Zemlji", je dejal in zatrdil, da so simbolična sporočila sodobne
arhitekture v Astani zagotavljale rešitve za tisto, kar je dejal, so tri
najpomembnejša vprašanja našega časa: verska harmonija,
jedrsko razorožitev in trajnost planeta.

Konferenca 'Astana, mesto miru.'

foto: I2w.kz
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Palača (predsednika) Akorda in Nazarbayev center.

Dejan Štancer, predsednik KSBC na podiju konference

foto: ksbc

Peter Kokalj, HBOT, na konferenci

foto: ksbc
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Preko 60 podjetij iz treh držav in vrsta projektov
ASTANA

– Poslovni forum, ki ga je KSBC organiziral skupaj z nacionalno agencijo Kazakh Invest, katere

predstavništvo v regiji vodi, in javno agencijo Spirit Slovenija, je bil več kot uspešen. Udeležilo se ga je preko 60
podjetij iz vsaj treh držav, podjetja pa so se dogovorila za številne projekte, ki naj bi na tej podlagi zaživeli.
Zbrane goste so nagovorili Alexei Tsoy, namestnik
ministra za zdravje Republike Kazahstan, Iztok
Mirošič, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Slovenije, Eric Yakubayev,
namestnik predsednika Kazakh Investa, poslovni
forum pa je svečano otvoril Dejan Štancer,
predsednik poslovnega kluba KSBC in regionalnega
predstavništva nacionalne agencije Kazakh Invest.
Zapovrstjo so se predstavila slovenska podjetja, ki so
po odzivih sodeč, napravila izjemen vtis na
sogovornike iz Kazahstana in Kirgizije.

Prav tako je ustvaril izjemno zanimanje Marino
Samardžija iz podjetja Savvy, ko je predstavil program
obdelave matičnih celic, kar je zbrane še posebja
navdušilo, hkrati pa je predstavil tudi njihovo napravo
za monitoring delovanja srca.
KSBC, Stran 5

B2B in B2G srečanja na forumu v Astani

foto: Kazakh Invest

Petru Kokalju iz podjetja HBOT, ki je uspešno
predstavil njihovo hiperbarično komoro, je uspelo
ustvariti veliko zanimanje za naprave.
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Andraž Rumpret, Iskra Pio, je navdušil s predstavitvijo njihovih izjemnih produktov za farmacevtsko in medicinsko
industrijo, kar je še posebej navdušilo nekaj podjetij, ki izhajajo iz segmenta medicine in farmacije, pa tudi predstavnike
regij in mest, kateri upravljajo z bolnišnicami na lokalnem in regijskem nivoju.
Ker je jasno, da zaradi slabše urejenega trga z električno energijo, v državi izgubijo tudi do 20% le-te, sta s svojo
predstavitvijo in navdušila tudi oba predstavnika družbe Borzen, Anže Predovnik in Ciril Pucko. Izpostavila sta prednosti
urejenega trga električne energije, pa tudi potencial, ki ga ta prinaša. Na integraciji njihovih rešitev v sistem trga z električno
energijo, tako v Kazahstanu, kakor tudi v sosednji
Kirgiziji, se bo delalo naprej, je bilo sklenjeno, saj oba
trga prav to storitev več kot potrebujeta.

foto: HBOt

foto: HBOt

VZMD in način delovanja, možnosti investiranja, kakor
tudi portfelj, s katerim upravlja VZMD, pa je na forumu
uspešno predstavil Kristjan verbič, predsednik VZMD.
Tovrstna organiziranost in učinkovitost take organizacije,
je bilo prav tako v fokusu zanimanja podjetij.

Dejan Štancer, predsednik KSBC in KI-RPSJE

Alexei Tsoy, namestnik ministra za zdravje

Družbo Iskratel pa je poslovnem forumu predstavljal
Marjan Plut, ki sicer tudi živi in ustvarja v Kazahstanu.
Iskratel je na trgu Kazahstana že artikulirana družba, ki
sicer na tem trgu posluje že preko desetletja in ga zelo
ceni, saj ustvari na tem trgu kar nekaj poslov.
Z izvedbo poslovnega foruma so bili zadovoljni tudi pri
nacionalni agenciji Kazakh Invest. Izrazili so navdušenje,
tudi nad izjemnim profesionalizmom, ki so ga izkazali
predstavniki slovenskih podjetij, sodelujočih na forumu.
Enako navdušenje so pokazali predstavniki podjetij in
lokalnih oblasti iz Kazahstana. Še posebej z go.
Zhakupov, namestnico guvernerja regije Kostanay in
njenim asistentom, s katerima je imel predsednik KSBC
Štancer daljši sestanek, je bilo dogovorjeno sodelovanje
na področju zdravstva v regiji, pa tudi trga z električno
energijo, ter pridelavo zdrave hrane, kar je pereča težava
v regiji, znani po močni naftni industriji.
Prav tako pa je bilo sklenjeno, da bosta jeseni, verjetno
že takoj v septembru, poslovni klub KSBC in Kazakh
Invest, najverjetneje pa tudi javna agencija Spirit
Slovenija, izvedli poslovni forum, ki je bil predviden za
izvedbo že februarja letos, a ga je Kazakh Invest nato
najprej prestavil, nato pa odpovedal.

KSBC, Stran 6
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Iztok Mirošič, državni sekretar MZZ
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Izvedba poslovnega foruma tudi v Sloveniji je najprej
želja podjetij, tako slovenskih, kakor tudi kazahstanskih,
po nadaljevanju začetega sodelovanja, kakor tudi po
novih projektih na obeh trgih.
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Fantastični Astana balet in ministrov sprejem
ASTANA – Zunanji minister Republike Kazahstan je 5. junija v Astani priredil sprejem za visoke goste.

Sprejem
je sledil po predstavi odličnega Astana baleta, ki si ga je ogledala ne tako široka množica visokih gostov, med
katerimi nekaj ministrov v vladi RK, senatorji, poslanci , kongresniki iz ZDA, pa generalna sekretarja OVSE in
Arabske lige, diplomatski zbor, in seveda – gospodarska delegacija KSBC, ki jo je vodil predsednik Dejan Štancer.
Predsednik KSBC je imel tudi čast sedeti v častni loži, neposredno
ob ministru Abdrakhmanovu, s katerim sta izmenjala kar nekaj
pogledov in določila izhodišča nadaljnjega sodelovanja. Po koncu
predstave je sledila gala večerja za visoke goste, ki se je je udeležila
tudi gospodarska delegacija poslovnega kluba KSBC.

KSBC, Stran 7

Dejan Štancer, predsednik KSBC in KI-RPSJE
in minister Kairat Abdrakhmanov (MZZ)

Minister Kairat Abdrakhmanov na otvoritvi baleta

foto:HBOT
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Slovenski gospodarstveniki, udeleženci gospodarske delegacije, so
imeli na sprejemu priložnost razviti debato z nekaterimi člani
kazahstanskega kongresa in senatorji, pa tudi s kongresniki iz ZDA
in veleposlaniki akreditiranimi v Kazahstanu.
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O delegaciji KSBC pisali celo na strani premierja

ASTANA – Delegacija KSBC in poslovni forum sta požela veliko zanimanja. Tako so o delegaciji poročali številni
kazahstanski mediji, celo na strani predsednika vlade je bil objavljen članek, predsednik KSBC Štancer pa je
moral odgovarjati novinarjem, kamorkoli se je dogajanje premaknilo. Njegove misli so pogosto celo kar citirali.
The Prime Minister of Kazakhstan
Official website

https://primeminister.kz/en/news/all/v-astaneprohodit-kazahstansko-slovenskii-biznes-forum-16637

http://24.kz/ru/news/economyc/item/245067-biznesmenyiz-slovenii-gotovy-investirovat-v-ekonomiku-kazakhstana

http://invest.gov.kz/ru/news/v_a
stane_prohodit_kazahstanskoslo
venskii_biznes_forum
KSBC, Stran 8

https://aqparat.info/news/2018/06/06/8871814v_astane_prohodit_kazahstansko-slovenski.html

https://kaztrk.kz/news/ekonomika/astanadaqazaqstan-sloveniya-biznes-forumy-otti-113645

https://www.euractiv.com/section/centralasia/news/astana-praised-as-the-capital-of-central-asia/

https://baq.kz/kk/news/biznes/kazakstan__sloveniya_biznes_
foruminda_birkatar_kelisimge_kol_koiildi_20180606_192700
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Izšla je druga serija uspešnih katalogov KSBC

Design: KSBC

Za prevzem novih katalogov pišite na: ksbc@ksbc.si,
ali nas poklicite na telefonsko številko: 01 200 98 84

LJUBLJANA – Ponatis uspešnih katalogov, ki jih je KSBC pripravil lani za svetovno razstavo EXPO 2017 v
Astani oz. nova izdaja, je bila v teh dneh natisnjena. Kot že lani, je bil katalog tudi zdaj, na poslovnem
forumu, zelo zaželjen ter se je izkazal, kot pomembno promocijsko orodje za predstavitev podjetij.
Zasnova kataloga je podobna kot že lani, z nekaj spremembami, ter z mnogimi dodatki, ki naredijo ta pomembni
pripomoček poslovnega kluba KSBC, predvsem pa podjetij, ki potujejo na različne delegacije v Srednjo Azijo in
Kazahstan, nepogrešljiv. Tudi na tokratnem poslovnem forumu so pošli prav vsi izvodi kataloga. Slednje seveda pomeni
tudi promocijo vseh tistih podjetij, ki jih tokrat ni bilo v Kazahstanu. Ker nismo zabeležili nobene izjave, v smislu izstopa
iz partnerstva in članstva, je ostala vsebina podjetij enaka katalogu iz leta 2017. Dodanih pa je nekaj podjetij, a na žalost
ne vsa, ki so željo izrazila, saj nam je na koncu, pred poslovnim forumom v Astani, rahlo zmanjkalo časa in se je za to
s tiskom mudilo. Vabimo vas torej, da nas obvestite, če in koliko katalogov potrebujete, ter kdaj in kako jih boste prevzeli.

foto: Qazaqstan.tv
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Kitajska podjetja so investirala preko 200 milijonov dolarjev v kmetijskoindustrijski kompleks v Kazahstanu. Po mnenju Kitajsko-kazahstanskega
združenja podjetnikov prehranske industrije so kitajski poslovneži pripravljeni
deliti svoje izkušnje, kot del pobude 'One Belt, One Road'. Kazahstanski
proizvajalci hrane bodo v okviru tega sodelovanja dobili dostop do najnovejših
tehnologij za predelavo surovin in novih trgov na Kitajskem. Poleg tega bodo v
okviru skupnega projekta ustanovljeni centri za usposabljanje nove generacije
kmetijskih strokovnjakov. Po podpisanih sporazumih med voditelji obeh držav,
Kazahstan na Kitajska izvaža pšenico, semena, sončnično seme in repično olje
ter druge vrste kmetijskih proizvodov. Prizadevali si bodo tudi za uskladitev
nacionalnih standardov obeh držav. Združenje si prizadeva, da bi kitajski trg
postal bolj dostopen za izvoz v Kazahstanu pridelane hrane.

INVESTICIJSKA PRIVLAČNOST KAZAHSTANSKE PREHRAMBENE INDUSTRIJE
Ksbc@sbc.si
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ASTANA

– LJUBLJANA – Udeležence
gospodarske delegacije v Astano smo
prosili za kratka in iskrena mnenja o
svojih vtisih, izpolnjenih pričakovanjih in
o realizaciji projektov ob obisku Astane,
v terminu 5. in 6. junija.
Zadovoljstvo naših članov in partnerjev
nam je in vedno bo vodilo za uspešno
delo in odzivi udeležencev tudi tokratne
delegacije nas niso pustili ravnodušne.
Veseli smo, da nam je ponovno uspelo
povezati podjetja in vzpostaviti
gospodarske kontakte, ter začeti
projekte velikega pomena za obe
gospodarstvi, hkrati pa za vse nas.
Zahvala vsem, ki so sodelovali z nami,
»V KSBC so izjemno profesionalni
in zato tudi uživajo tako močno
zaupanje in ugleg. Tudi v Kirgiziji in
ostalih državah regije.«

Aikolbek Osmonov, Kirgizija

KSBC, Stran 10

foto: HBOT

Vtisi deležencev gospodarske delegacije v Astano
»Globoko se vam zahvaljujem za odlično izvedbo gospodarske
delegacije v Astano in se nadvse veselim nadaljnjega uspešnega
sodelovanja s poslovnim klubom kSBC.«

Kristjan Verbič, Predsednik VZMD
»Tudi sam sem zelo zadovoljen z obiskom Astane in organizacijo
KSBC. Menim, da imamo v KSBC odličnega predsednika, ki je poln
dobrih in pravih idej ter spoštovanja vrednih kontaktov.«

Peter Kokalj, AHA Hyperbarics - HBOT

»KSBC je most med obema kulturama. Predsednik KSBC Dejan
Štancer je tudi osebno deležen izjemnega spoštovanja, s tem pa
naš poslovni interes postane uresničljiv.«

Marino Samardžija, SAVVY

»Popolnoma se strinjam z vsem, kar so povedali moji kolegi in tudi
sam sem vesel, da sem bil lahko del delegacije ter, da smo se
spoznali.«

Andraž Rumpret, ISKRA PIO

»Četudi so mi g. Štancerja opisali kot
izjemnega človeka in profesionalca,
sem zelo presenečen. Veselim se
sodelovanja s slovenskimi podjetji.«

»Zahvaljujem se za odlično organizacijo poslovnega foruma in
možnosti sodelovanja na njem. Ocenjujem, da so bili na tem
srečanju podani močni temelji za nadaljevanje uspešnega
sodelovanja med gospodarstvi obeh držav.«

Samat Urmagambetov, Kazahstan

Ciril Pucko, Southpool - Borzen
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LJUBLJANA, ASTANA –

Design: KSBC

Glede na interes, morda po posel s KZ čez mejo?

Po uradni vzpostavitvi regijskega centra oz. predstavništva nacionalne agencije

Republike Kazahstan KAZAKH INVEST (KI) v Ljubljani, se za selitev sedeža predstavništva zanimajo tudi na
Dunaju, še posebej pa v Zagrebu. Zavedanje, da sedež predstavništva KI kot osrednje gospodarske državne
agencije nujno predstavlja tudi center gospodarskega sodelovanja z osrednjo Azijo, postaja vse bolj živo.
Bodo slovenska podjetja posle s Kazahstanom poslej sklepala čez mejo? Lahko zato menjava upade?
V času, ko se vse več svetovnih korporacij, tudi s širšega prostora Evrope, enako kot slovenskih, ozira na trge Centralne
Azije, še posebej pa, ko prevladuje zavedanje, da je nove ekonomska kriza le še vprašanje časa in da je tveganja zato
nujno razpršiti, se dogaja v Kazahstanu in regiji Centralne Azije pravi gospodarski bum. Izvajajo se (hiper)aktivnosti na
področju privabljanja tujih investicij, nacionalna gospodarstva, najprej v Kazahstanu, pa nezadržno rastejo. Izjemen je
podatek, da je Kazahstan od osamosvojitve do danes, svoj BDP povečal za preko 250 krat in da ta še kar raste.
Nepomembno je tudi vedeti, koliko aktivnosti izvaja država na zanjo najpomembnejših trgih, z namenom povečati
gospodarsko aktivnost. In prav tukaj verjetno tiči interes sosedov, tako severnih kot tudi južnih, dobiti sedež regionalnega
predstavništva nacionalne agencije KI na svoje ozemlje. Gre tudi za prestiž, ne le za ekonomski interes.
Predsednik KSBC Dejan Štancer je v tej zvezi povedal: »Trenutno o selitvi sedeža agencije ne razmišljam, seveda pa ne
zanikam, da o tej temi tečejo določeni pogovori. Jasen mi je interes na Dunaju, saj je menjava s Kazahstanom ogromna
v primerjavi s Slovenijo, prav tako bi bil neumen, če ne bi razumel interesa Zagreba po tem, da bi imeli na svojem ozemlju
sedež agencije, ki se bo v naslednjih letih nezadržno razvijala. Podobno, kot se bo gospodarsko razvijala država Kazahstan
in celotna regija, ki ji pripada.« Na vprašanje, ali bi to potem pomenilo, da bi slovenska podjetja posle v Kazahstanu in
širše iskala na Dunaju ali v Zagrebu, je odgovoril: »Jasno, če do tega pride, si lahko obetamo natanko to. Menim, da bi
to pomenilo stagnacijo naše menjave, saj bi nas nezadržno prehitela podjetja iz na regije, ki bi se verjetno tudi povezovala
v neke povezave, ki pa bi ne seveda nujno, a vendar, nas izključevale.« In zaključil: »vse je odvisno od tega, ali bomo
imeli podporo oblasti v Ljubljani, ki je doslej ni bilo ravno čutiti. Včasih prav nasprotno. In ker podpore ne zaznavamo, o
čemer sem govoril tudi s svojim predsednikom KI v Astani, se zna zgoditi, da se bomo selili tja, kjer bomo dobrodošli in
kjer bomo obravnavani kot partner, katerega iskrena želja je promocija gospodarstva. Želel bi si, da domačega.«
Upamo lahko torej, da se bo odlično začrtani razvoj dogodkov nadaljeval in da bodo v prihodnosti naša, Slovenska podjetja
krojila usodo regije, namesto, da bi po vseh izgubljenih priložnostih v preteklosti, izpustili iz roke še eno.
KSBC, Stran 11
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foto: ISKRA PIO

ŠENTJERNEJ – Iskra

Pio, d.o.o. je družba z domačim kapitalom, ki ima sedež in proizvodne prostore v
Šentjerneju na Dolenjskem. Osnovna dejavnost družbe je projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno
tehnologijo. Dodatni programi so validacije prostorov in proizvodnja ALU stavbenega pohištva. Družba je bila
ustanovljena leta 1991 in pričela dejavnost z 18 zaposlenimi. Danes, po 25. letih smo se razvili v podjetje z
več kot 120 redno zaposlenimi in nekaj pogodbenimi delavci.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in seveda tudi s sprotnim izobraževanjem in uvajanjem novosti, nenehno razvijamo opremo
za čisto in čistilno tehnologijo. Družba je edini proizvajalec tovrstne opreme v Sloveniji, s katero enakovredno nastopamo
tudi na tujem tržišču, kateremu je namenjeno več kot pol proizvodnje tega programa. Sodelujemo z več kot 100 podjetji in
organizacijami po vsem svetu. Poglavitni naročniki proizvodov so farmacevtska podjetja, medicinske ustanove, lekarne ter
raziskovalni inštituti doma in v tujini. Z intenzivnim zaposlovanjem visoko strokovnega tehničnega kadra v preteklih letih se
vsako leto povečuje obseg proizvodnje in zvišuje nivo kakovosti izdelkov.
Naš proizvodni program obsega:
• • Zaščitne mikrobiološke komore
• • Izolatorji (zaščita, sterila, po naročilu …)
• • LAF komore (vzorčevanje, tehtanje …)
• • Oprema za obdelavo surovin (dvigala, mešalniki, vgrajena oprema — mlin, sito, tehtnica …)
• • Čiste sobe
• • Ultrazvočni čistilniki
• • ALU oprema
KSBC, Stran 12
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Naš cilj je izdelovanje varnih, funkcionalnih in zanesljivih proizvodov za naše kupce, ki si želijo najsodobnejšo opremo.
Velika fleksibilnost proizvodnje z uporabo moderne strojne opreme omogoča prilagajanje vedno večjim in spreminjajočim
se zahtevam tržišča. Proizvodnja je organizirana v skladu s standardom kakovosti ISO 9000, kar prinaša našim strankam
visoko kakovost izdelkov.
Iskra PIO je kljub stalni rasti in vpeljavi globalnih
poslovodnih sistemov ostala prilagodljiva
potrebam kupcev in fleksibilna v proizvodnih
procesih. To ji daje prednost pred konkurenco saj
se lahko hitro odziva željam naročnikov opreme v
smislu:
• Sodelovanja že pri idejnih zasnovah
• Sprememb v fazi procesa izvedbe
• Dokumentacije in verificiranja opreme
• Optimizaciji rokov dobave in zagona
• Poprodajnih aktivnostih

foto: ISKRA PIO

Razvojni potencial Iskre PIO se v zadnjih letih kaže
skozi mnoge izboljšave in nove inovativne izdelke,
ki plemenitijo in dopolnjujejo naš asortiman
opreme, zlasti za farmacevtsko proizvodnjo.

foto:I SKRA PIO

•
•
•
•
•

Glede na potrebe in naravo proizvodnje z vsakim od teh podjetij
sodelujemo z različno opremo. V zadnjem času zlasti na področju varnega
rokovanja z aktivnimi surovinami, kjer pride do izraza naš program
Izolatorske tehnike. Procesi se odvijajo v hermetično zaprtih delovnih
okoljih, ki predstavljajo varnost za operaterje in produkt. Predstavljajo tudi
veliko omejitev za manipulacije in veliko mero prilagodljivosti. Tako smo
razvili in patentirali precizno izolatorsko tehtnico, ki ustreza zahtevam
procesa, načine rokovanja in deponiranja nevarnih odpadkov, načine
varnega vnosa in iznosa surovin. Vse te nove pridobitve plemenitijo naše
končne izdelke, postavljajo pred konkurenco in pomenijo dodano vrednost
tako za dobavitelja opreme kot za uporabnika.

KSBC, Stran 13

foto: ISKRA PIO

Sodelujemo z več kot 100timi podjetji po Evropi in širše. Največji naročniki so predvsem farmacevtska podjetja. Naša
oprema se v teh podjetjih uporablja za manipulacijo s surovinami, zaščito tehnoloških procesov, ter zaščito okolja in ljudi
na zelo zahtevnem nivoju. Tako je Iskra PIO skozi leta in uspešne reference postala dobavitelj za svetovno znana
farmacevtska podjetja kot so: Sandoz, Hexal, Salutas, Novartis, Henkel, Teva, Bosh, Antibiotice, Bayer Pharma, Krka, Lek,
Pliva, Belupo, Hemofarm, Alkaloid, Sanolabor, Bosnalijek, Gedeon Richter…
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druge drugoletalo Airbus A321neo. Letalo ponuja 179 sedežev v
konfiguraciji dveh razredov. Kot prvi A321neo, je tudi ta najnovejši
zrakoplov opremljen tudi z zabavnim sistemom za sedenje.
Skupaj je ta letalska družba naročila kar 17 zrakoplovov iz družine A320neo, pri
čemer so bili dostavljeni eno A320neo in dve A321neo. Preostalih 14 letal bo
dostavljenih v naslednjih dveh letih. Ta najnovejša širitev flote sovpada z
izboljšanjem mreže letalskega prevoznika. Kazahstanski letalski prevoznik
začenja nove lete iz Astane do ruskih destinacij v Tyumenu in Kazanu. Upamo
in si želimo, da bomo kmalu videli letala Air Astane tudi pri nas na Brniku.
V sodelovanju z našimi partnerji:

KAJ SPLOH SO REDKE ZEMLJE?
"To je katalitična vloga EBRD," Ksbc@sbc.si
je dejal
Chakrabarty v Astani.

foto: EBRD

foto: airastana

ASTANA – Air Astana, največji prevoznik v Kazahstanu, je prejela svoje

Predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj
(EBRD) Suma Chakrabarti je podprl predlog
Astane
za
oblikovanje
"srednjeazijskega
schengenskega območja", ki ga bodo tujci lahko
obiskali z enim vizumom. Po več kot desetletnem
premoru je EBRD v lanskem letu nadaljevala
svoje poslovanje v Uzbekistanu. Vrnitev banke v
najbolj naseljeno državo Srednje Azije je potekala
od leta 2016. Lani je banka v Uzbekistanu vložila
več kot 100 milijonov evrov in ima v prihodnosti
veliko možnih projektov, po besedah
Chakrabartija. "Zelo sem zadovoljen z našim
novim začetkom v Uzbekistanu," je dejal in dodal,
da namerava obiskati Taškent v septembru, da bi
dokončno oblikoval državno strategijo, ki jo bo
odbor EBRD odobril naslednji mesec. "Prišlo je
več reform, ki bodo prišle ... vendar sem zelo
prepričan, da imamo ekipo, od predsednika
(Mirziyoyeva) navzdol, ki so zelo zavezani temu",
je dejal Chakrabarti. EBRD, ki priznava
pomembnost Srednje Azije in izkazuje
spoštovanje do Kazahstana, enega od petih
največjih trgov za banko, načrtuje imenovanje
generalnega direktorja banke v regiji.

Vodja EBRD v Kazahstanu Agris Preimanis je
dejal, da bo velikost naložbe banke v končni fazi
odvisna od tega, kakšen delež v podjetju bo
prodala vlada Kazahstana, ki ima v lasti 51
odstotkov delnic operaterja.

Kazahstan namerava tudi privatizirati državno
jedrsko podjetje Kazatomprom in letalski
prevoznik Air Astana, v katerem je EBRD po
mnenju Chakrabartija in Preimanisa tudi
potencialno zainteresirana.

Vendar pa je banka za zdaj osredotočena na
Kazakhtelecom, saj je operater bližje prodaji
svojih deležev. lementi

COORPORATE PARTNER OF KSBC
KSBC, Stran 14
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KAZAKHSTAN GLOBAL INVESTMENT ROUNDTABLE, HOTEL RITZ CARLTON, ASTANA, 3. JULIJ 2018

KSBC V KAZAHSTANU NA KGIR V ASTANI PREDSTAVLJA REGIONALNO PARTNERSTVO, 3. JULIJ 2018

Želite tukaj oglaševati tudi vi? Pišite nam na: ksbc@ksbc.si

V sodelovanju z našimi partnerji:

Partner of KSBC

Partner of KSBC
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
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