


Avstrija, s populacijo 8,7 milijonov in velikostjo ozemlja, ki je
štirikrat večje od slovenskega, katere populacija je le štirikrat

manjša (1.97 milijona), ustvari s Kazahstanom vsako leto tudi do
desetkrat več kot Slovenija, prav tako pa je tudi močno prisotna v

Kazahstanu. Ima diplomatska predstavništva in Advantage Austria.

Republika Avstrija 

Velikost: 83.871 km2

Prebivalstvo: 8.754.413

Izvoz skupaj: 193.82 Mld Eur (2017)

Izvoz skupaj: 175.98 Mld Eur (2016)

Republika Slovenija 

Velikost: 20.273 km2

Prebivalstvo: 1.972.126

Izvoz skupaj: 37.21 Mld Eur (2017)

Izvoz skupaj: 31.93 Mld Eur (2016)

Avstrija je med vodilnimi trgovinskimi partnerji Kazahstana.
Trgovinska bilanca med državama znaša že več let zapored letno

krepko preko 1 milijarde evrov, kar pomeni skoraj desetkrat
več kot znaša najvišja trgovinska bilanca (2012) Slovenije s

Kazahstanom.

Avstrija in Kazahstan imata trenutno aktivnih preko 150 skupnih

projektov, v zadnjem desetletju pa je avstrijsko gospodarstvo v

Kazahstan investiralo okrog 3,5 milijarde evrov.
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Ideja o ustanovitvi poslovnega kluba se je rodila

septembra 2014, ko je skupina poslovnežev iz

Slovenije obiskala Kazahstan,

Še istega leta, dne 15. decembra 2014, je bil
nato v Ljubljani tudi uradno svečano ustanovljen

Kazahstansko-slovenski poslovni klub (KSBC).



Pri izbiri lokacije za poslovni klub KSBC je šlo za strateško odločitev,

saj je lokacija povezana tako s hotelom, kamor lahko zmeraj nastanimo
naše goste, kakor tudi z avtocesto ter tako tudi z letališčem, odkoder

je poslovni center WTC po zraku oddaljen manj kot 20 kilometrov.



Konec leta 2016 je prišlo do zamenjave predsednika

poslovnega kluba KSBC, novi predsednik KSBC je postal

Dejan Štancer, ustanovitelj in dotedanji generalni sekretar

poslovnega kluba. Novi generalni sekretar je postal

Aleksander Hudžar, prej sekretar poslovnega kluba.

KSBC je v letu 2017 posloval odlično. Prihodki KSBC so se leta

2017 v primerjavi z letom poprej povečali za kar 180 krat.
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V letu 2017 je KSBC sprejel prve svoje člane,

uspešna in renomirana Slovenska izvozna

podjetja.

V letu 2019 se pričakuje, da bi število članov

lahko preseglo tudi številko 100. Podjetja, ki
želijo postati člani KSBC, morajo izpolnjevati

določene pogoje, predvsem stabilno poslovati.
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EXPO 2017





Poslovni klub KSBC je organiziral več strokovnih seminarjev in konferenc,

in ostalih dogodkov v sodelovanju z veleposlaništvom Kazahstana z Dunaja.
Gostimo tudi diplomatske sprejeme in poslovna srečanja. Gostil pa tudi

mnoge visoke predstavnike Kazahstana na neuradnih obiskih v Sloveniji,





Na povabilu predsednika vlade Kazahstana se je KSBC udeležil globalnega

investicijskega foruma. Ob premierju g. Sagintayevu, se je predsednik

Štancer srecal tudi z Nursultanom Nazarbayevim, predsednikom

Kazahstana. KSBC je bil povabljen v elitno družbo 150 mednarodnih
strokovnjakov s celega sveta. V okviru srečanja smo sklenili dogovor o

sodelovanju tudi z renomiranim nemškim inštitutom Frauhof.



KSBC sodeluje tako s predstavniki vlade, njenih organizacij, kakor tudi z guvernerji

regij in akimati. Aktobe, Južni Kazahstan, Almaty sole nekatere guvernije, s
katerimi smo vzpostavili odlično sodelovanje. Tudi s prestolnico Astano že

sodelujemo. Vzpostavljamo sodelovanje tudi z ostalimi regijami v državi.



„Ljubljana Forum 2017 je združil preko 200 udeležencev,

predstavnikov mest, svetovalcev in predstavnikov industrije

razvoja pametnih mest, ki so izmenjali svoja znanja in izkušnje
in razpravljali o priložnostih izgradnje mest dobrega počutja.

7. Ljubljana Forum se je začel s pozdravnimi nagovori

eminentnih gostov, g. Mira Cerarja, predsednika vlade
Republike Slovenije, g. Zorana Jankovića, župana mesta

Ljubljana in g. Dejana Štancerja, predsednika Kazahstansko-

slovenskega poslovnega kluba – partnerske organizacije.“



S pokroviteljstvom mednarodne konference o prihodnosti voda, smo se v KSBC
zavezali in določili okoljsko in trajnostno naravnano politiko. Udeležujemo se

številnih dogodkov s tematiko zaščite okolja, predvsem pa s tematiko vode.



V vasi Povir leži grob Kasse Sebera, narodnega heroja iz Kazahstana, ki je bi ubit v času

NOB, ko se je kot pripadnik rdeče armade boril na strani partizanov. V spomin nanj in v

znak hvaležnosti za njegov doprinos h svobodi naroda, vaščani še danes urejajo

Seberov grob. Kasse Sebera, se vsako leto s položitvijo venca poklonimo tudi v KSBC.



Mirovna iniciativa Dejana Štancerja, ki sta jo
podprla tudi Stjepan Mesič, zadnji predsednik

predsedstva Jugoslavije, kasneje pa tudi

premier in predsednik Republike Hrvaške, ter
Budimir Lončar, nekdanji minister za zunanje

zadeve Jugoslavije in tvorec gibanja
neuvrščenih narodov pri OZN, je naletela na

veliko odobravanje številnih mednarodnih

subjektov in organizacij, tudi predsednika

Kazahstana Nursultana Nazarbayeva.



Z rastjo in veljavo KSBC raste sorazmerno tudi medijska

pozornost. Z nekaterimi mediji tudi sodelujemo, oziroma

redno gostujemo. Pozornosti so deležni dogodki KSBC, še
bolj pa gospodarske delegacije ter podjetniški dogodki.



Ker se zavedamo, kako pomembne so dandanes informacije, smo sprejeli odločitev

izdajanju lastnih novic. Ne gre le za novice poslovnega kluba in dosežkov, temveč
predvsem za uporabne in koristne novice s sveta gospodarstva iz regije centralne
Azije, posebej iz Kazahstana. Novice smo poimenovali kar Newsletter KSBC, z največjim

veseljem pa ugotavljamo, da ima Newsletter KSBC iz meseca v mesec več bralcev.




