
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 8. 5. 2013 

  

VVaabbiilloo  nnaa  ookkrroogglloo  mmiizzoo  ““PPoovveezzaannaa  sskkuuppiinnaa  ppooddjjeettiijj  zzaa  AAzzeerrbbaajjddžžaann  --  SSlloovveennee  

BBuussiinneessss  AAlllliiaannccee  ffoorr  AAzzeerrbbaaiijjaann””  

  

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana ter 
Veleposlaništvom Republike Azerbajdžan organizira okroglo mizo, na kateri se bo predstavila povezana 
skupina slovenskih podjetij za Azerbajdžan. Dogodek bo v torek, 21. maja 2013, ob 13. uri v veliki sejni 
sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. 

V času priprav in izvedbe gospodarske delegacije ter poslovnih srečanj z azerbajdžanskimi podjetji v Bakuju 
januarja letos so slovenska podjetja s področja gradbeništva, projektiranja, energetike, navtike, promocije in 
turizma prepoznala pomen povezanega vstopanja na perspektivni trg Azerbajdžana. Tako je skupina slovenskih 
podjetij (SBA – Slovene Business Alliance) na področju projektiranja začela oblikovati skupino ter razvijati 
internetno stran za večjo prepoznavnost podjetij v povezani skupini. Skupini so se pridružila še podjetja iz 
energetike, gradbeništva, navtike in turizma ter družbene odgovornosti zaradi kompatibilnosti pri celoviti izvedbi 
bodočih poslov doma in v Azerbajdžanu. V povezani skupini je trenutno že 20 podjetij in je odprtega tipa, zato se 
podjetja vanjo lahko vključijo kadarkoli, vendar ob predpostavki, da je to skladno z njihovim poslovnim interesom 
ter možnostmi vstopanja v prihodnje poslovne konzorcije za izvedbo večjih poslov tako v Azerbajdžanu kot tudi v 
Sloveniji.  

Slovenska podjetja se zavedajo, da se do poslov v Azerbajdžanu ne da priti na daljavo, zato je treba imeti svoje 
predstavništvo v Azerbajdžanu. Zato je eden od pomembnejših ciljev povezanih podjetij v skupini je ustanovitev 
pravnega subjekta (podjetja) v Bakuju z lokacijo v starem delu mesta Baku, ki bo lahko v prihodnje imel funkcijo 
slovenskega poslovnega kluba in bo podjetjem omogočal izvedbo sestankov in srečanj z azerbajdžanskimi 
podjetji.  

Ob izkazanem interesu slovenskih podjetij bo javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala tudi izhodno 
gospodarsko delegacijo ter skupaj z azerbajdžansko agencijo AZPROMO tudi poslovna srečanja med 
slovenskimi in azerbajdžanskimi podjetji ob gradbenem sejmu Baku Build 2013, ki se bo odvijal v času od 23. do 
26. oktobra 2013.  

SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na okrogli mizi, da svoj interes za udeležbo na 
okrogli mizi potrdite z elektronsko prijavnico na spletni strani www.izvoznookno.si najkasneje do 17. maja 2013.  

 

Več informacij:  ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email: tanja.drobnic@japti.si 

 

Udeležba na okrogli mizi je brezplačna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Predvideni program okrogle mize: 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

 

********** 
 

Blagovna menjava med državama je relativno skromna in je v letu 2011 dosegla vrednost 7,8 mio EUR in se je glede na leto 
2010 povečala za 21%. Menjava že vrsto let temelji samo na izvozu.  

Slovenija je v letu 2011 v Azerbajdžan največ izvažala zdravila (60%), kri, človeška, živalska, pripravljena za uporabo v 
terapevtske namene (20%), električne aparate za žično telefonijo in telegrafijo (3%), električne akumulatorje (3%), živila 
(2,5%), netkani tekstil (1,6%), premazna sredstva (1,5%), vode, mineralne, sodavice (1,1%), elektrotermične aparate in 
naprave za gospodinjstvo (1%),  

Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, obnovljivih virov energije – 
(gradnja malih hidroelektrarn), energetske varnosti (v okviru EU), telekomunikacije ter informacijsko komunikacijske 
tehnologije (IKT)-(Azerbajdžan razvija širokopasovne povezave), kmetijstva, prehrambne industrije, vinarstva  (Azerbajdžan 
vlaga veliko sredstev v izboljšanje okolja in zagotavljanje kvalitetne hrane. Odprti so za nabave ustrezne mehanizacije, 
odpiranje skupnih podjetij in za uvoz hrane. Možnosti za izvoz hrane v Azerbajdžan so zelo velike, saj primanjkuje kvalitetne 
in raznovrstne hrane. ), kulturnega sodelovanja (za ohranitev kulturnih spomenikov, obnova in oprema starih stavb), gradnje 
infrastrukture, farmacije, visoke tehnologije, turizma (tudi zdraviliški turizem), pohištvene industrije je veliko. 

 

***** 

 
 

 

 

13.00 – 13.05 
Uvodni nagovor: Boštjan Skalar, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija 

 

13.05 – 13.10 
Uvodni nagovor: g. Dušan Olaj, generalni direktor  Duol,  d. o. o. ter podpredsednik  Društva prijateljstva 
Slovenije in Azerbajdžana in predsednik  odbora za gospodarstvo v Društvu 

13.10 - 13.15    Uvodni nagovor: g. Azar Khuduyev, začasni odpravnik poslov z Veleposlaništva Republike Azerbajdžan v 
Ljubljani 

 

13.15 - 13.20    

Predstavitev podpornih aktivnosti agencije SPIRIT Slovenija za prodor na trg Azerbajdžana v letu 2013 ter 
povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance, ga. Tanja Drobnič, Sektor za pospeševanje INT 
in TNI, SPIRIT Slovenija 

 

13.20 - 13.30    
Predstavitev podjetij s področja projektiranja in internetne strani povezane skupine podjetij SBA -  Slovene 
Business Alliance, g. Alan Sodnik, direktor Valide d.o.o. 

 

13.30 - 13.40    

Predstavitev gradbeništva v okviru  povezane skupine podjetij SBA -  Slovene Business Alliance, g. Štefan 
Pavlinjek, Roto Group d.o.o., direktor 

 

13.40 - 13.50    
Predstavitev energetike v okviru  povezane skupine podjetij SBA -  Slovene Business Alliance, mag. Matej 
Draksler, Iskra Sistemi d.d., vodja MKT 

13.50 - 14.00    Predstavitev promocije in turizma v okviru  povezane skupine podjetij SBA -  Slovene Business Alliance, ga. 
Vanja Vutković, ISSIMO d.o.o.,  direktorica 

14.00 - 14.10    Predstavitev navtike v okviru povezane skupine podjetij SBA -  Slovene Business Alliance, g. Tomaž Zore, V 
Navtik d.o.o., direktor 

14.10 - 14.20    Predstavitev družbene odgovornosti v okviru  povezane skupine podjetij SBA -  Slovene Business Alliance, ga. 
Vesna Črnivec, fotografinja 

14.20 – 14.30 Podpis memoranduma podjetij v povezani skupini podjetij SBA -  Slovene Business Alliance 


