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Spoštovani gospod predsednik,         25. julij 2012 
 
Veleposlaništvo Republike Južne Afrike na Dunaju in Konzulat Južne Afrike v Ljubljani 
zelo toplo pozdravljata pobudo združenja CEEMAN in Gospodarske zbornice Slovenije 
za obisk skupine direktorjev uglednih slovenskih podjetij v Južni Afriki.  Napovedani 
obisk prihaja v pravem trenutku. Obe državi si že nekaj časa močno želita, da bi se njuno 
gospodarsko sodelovanje razširilo. Širitev je možna tako na področju klasične 
trgovinske menjave med zainteresiranimi podjetji, kot tudi na ravni višjih oblik 
sodelovanja, kot so skupne naložbe, skupni prodajni projekti in mednarodno mreženje. 
 
Za slovenska podjetja poslovanje in povezovanje z južnoafriškimi podjetji ne predstavlja 
le priložnosti za vstop na 50-milijonski trg Južne Afrike, ampak omogoča tudi najhitrejši 
in najzanesljivejši vstop na vse hitrejše rastoče trge Podsaharske Afrike, s populacijo 
preko 800 milijonov.  Zanesljiva rast BDP in urejen finančni sektor, kakor tudi članstvo v 
G20 in BRICS, so utrdili ugled Južne Afrike tako v Afriki kot tudi v globalnem poslovnem 
svetu. 
 
Tudi južnoafriška podjetja so za sodelovanje s slovenskimi podjetji zelo zainteresirana, 
saj vidijo v dobrih poslovnih odnosih s slovenskimi podjetji odličen vzvod za prodor na 
trge, na katerih so slovenska podjetja že dobro uveljavljena. 
 
Paleta produktov in storitev, preko katerih se lahko povezujejo slovenska in 
južnoafriška podjetja,  je  pestra in sega od artiklov in storitev za široko potrošnjo do 
storitev z najvišjo stopnjo dodane vrednosti. Največ priložnost je prav gotovo na 
področjih plemenitih kovin, kovinsko-predelovalne industrije, vseh vrst prevoznih 
sredstev, gospodinjskih aparatov, prehrambnih proizvodov, farmacije, kemije, 
obnovljivih virov energije, upravljanja z odpadki in informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. 
 



 

 
 
Zelo smo veseli, da bo osnovna pozornost  pri organizaciji obiska slovenskih direktorjev 
v Južni Afriki posvečena prav vnaprejšnji pripravi kvalitetnih bilateralnih poslovnih 
srečanj s kompetentnimi predstavniki južnoafriških proizvodnih in storitvenih podjetij 
ter s predstavniki finančnega sektorja in distribucijskih mrež. Zagotavljam Vam, da bova 
v pripravi teh srečanj aktivno sodelovala tudi pristojna konzulata obeh držav. 
 
Povezanost poslovnega obiska s konferenco, ki jo organizira združenje CEEMAN na čelu 
s predsednico prof. dr. Danico Purg, zagotavlja celotnemu obisku še dodatno dodano 
vrednost.  
 
Zato Vam in direktorjem podjetij, ki verjamete v izjemne priložnosti, ki jih ponuja Južna 
Afrika, toplo priporočam, da v septembru skupaj obiščemo to lepo, bogato in v 
poslovnem svetu pomembno državo. 
 
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 

 
Janez Pergar 

Častni konzul Republike Južne Afrike v Sloveniji 

 
 
 
 
 
 
 


