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V Združenju Slovensko – Lihtenštajnskega prijateljstva se zavzemamo za 
kulturno, turistično in gospodarsko izmenjavo med Slovenijo ter deželami 
alpskega kulturnega kroga. 

Alpska kneževina Lihtenštajn, ki ji vlada ena najstarejših plemiških družin v Evropi, 
predstavlja ustrezen interes, saj je primeren in optimalen zgled za uspešno državo, ki 
je lastna ljudem, ki bivajo na tem območju. 

 

 

Vaduz - domovanje knežje družine 
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Z decembrom 2015 smo odprli poslovni prostor v knežjem Celju z namenom, da bogato 
dediščino dežele Celjske in Celjskih grofov ter knezov, ki predstavlja kulturno, turistično 
in poslovno danost naših ljudi, nadgrajujemo ter se prijateljsko povezujemo s 
kneževino Lihtenštajnom in alpskim krogom, ki mu pripadamo. Želimo, da razvojne in 
naravne potenciale Celja, dobroto ljudi ter dežele, pa tudi širše domovine, spozna čim 
več turistov, investitorjev, prijateljev – odprti smo do vseh ljudi dobre volje, s 
katerimi pišemo zgodbo o uspehu, časti in ponosu. 

V enem najbolj impozantnem zgodovinskem objektu v knežjem Celju, v Celjskem 
domu, smo si uredili Informacijsko in predstavniško pisarno združenja, kjer imamo 
urejeno Info točko Lihtenštajna, predvsem za področje turizma in kulture. Info 
točka je namenjena našim članom, turistom in širši zainteresirani javnosti v lokalni 
skupnosti, domovini ter mednarodnemu prostoru. Te programe že razširjamo na 
dejavnosti:   

 poslovnega kluba in 
 vzporedne konzularno-bilateralne aktivnosti. 

 

 

Reklamne brošure 
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Ne gre zanemariti dejstva, da je bilo Celje zgodovinsko edino suvereno 
knežje mesto na območju Slovenije. Zato ima prav dežela Celjska še toliko boljše 
izhodišče, da svoje turistične, kulturne in poslovne atribute uspešno zastopa v 
prijateljski Kneževini Lihtenštajn. Navsezadnje so tudi zgodovinska dejstva naklonjena 
Celju, saj so bili grofje in knezi Celjski v sorodstvenem razmerju s predniki 
Lihtenštajnskih. 

V ospredju svojega delovanja imamo projekte, ki so v skladu z interesi 
lokalne skupnosti, to je dežele Celjske, domovine Slovenije in kneževine 
Lihtenštajn. Za zgled nam je prav model te nadvse uspešne alpske dežele, v kateri 
živi tudi slovenska skupnost in od katere se trudimo čim več naučiti. Verjamemo, da 
lahko pri ohranjanju in krepitvi medsebojnih odnosov z Lihtenštajnom vsi izdatno 
pridobimo. 

 

Domovanje združenja Slo – Fl 

 

Vizija Slovensko–Lihtenštajnskega poslovnega kluba 

Vizija Slovensko–lihtenštajnskega poslovnega kluba ni v klasični obliki 
poslovnega kluba, vsaj ne pri prvih korakih tržnega delovanja, pač pa v oblikovanju 
zadostne baze podjetij (zainteresiranih podjetnikov), pravnih in fizičnih oseb, ki želijo 
ter so pripravljeni pomagati, da tuj investitor poseže na domači trg in naredi tak 
konkurenčni poslovni svet, da regija slednjič zaživi razvojno uspešno. V prvi vrsti je 
to področje zasebnega bančništva in investicijskega upravljanja. 

Življenjski temelj našega podjetniškega sveta so lahko samo zdrave in razvojno 
naravnane smernice domače Alpske makroregije, kjer si moramo izboriti svojo pot 
ter poslovno torišče.  
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 Strategija Evropske unije za Alpsko makroregijo prinaša veliko 
priložnosti 

Pristopili smo k oblikovanju takšnega Slovensko–lihtenštajnskega poslovnega 
kluba, ki bo stremel k cilju, da dežela Celjska v doglednem času postane most med 
deželami Alpske makroregije in Slovenijo. Švica in Lihtenštajn sta namreč zelo aktivni 
v okviru vseh mednarodnih pobud, ki se nanašajo na Alpski prostor, vključno v Alpski 
makroregiji Evropske unije (EU), ki je bila ustanovljena v letu 2015. Strategija za Alpsko 
makroregijo namreč vsem prinaša številne priložnosti. Alpska strategija je načrtovana 
tako, da bo omogočila vsaj boljše sodelovanje držav pri načrtovanju projektov. Alpska 
makroregija je namreč dragocen vir vode, nudi pa priložnosti za gospodarski 
razvoj, razvoj kmetijstva in turizma, gradnjo infrastrukture ter varovanje 
okolja. »Ta prostor je priložnost, da se vrnemo k naravi v turizmu, 
kmetijstvu in drugih dejavnostih.« V njenem okviru sodeluje pet članic EU 
(Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija) ter Liechtenstein in Švica. Alpska 
makroregija torej vključuje sedem držav in več kot 50 regij ter dežel in je eden najbolj 
perspektivnih prostorov v EU. 

S 70 milijoni prebivalcev in bruto družbenim proizvodom nad 2000 milijard 
evrov je alpska regija srce Evrope. A to srce je zaradi izzivov ekonomske 
globalizacije, demografskih in podnebnih sprememb zelo ranljivo. Da bi države in regije 
na tem območju lažje obvladovale izzive ter tveganja, so oblikovale pobudo za 
oblikovanje strategije čezmejnega sodelovanja, ki bi podpiralo vključujočo rast in 
ustvarjalo nova delovna mesta. 

 

 

Lepote Lihtenštajnske narave 
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Konkretne rešitve za ljudi in poslovni svet 

Ponosni smo lahko, da je v začetku leta 2016 ravno Slovenija gostila zagon strategije 
Alpske makroregije: »Ljudem moramo ponuditi konkretne rešitve, za 
državljane se mora z njimi nekaj spremeniti na bolje in da se mladim ne bo 
potrebno seliti v dolino,« je dejal Roberto Maroni, predsednik deželne vlade 
Lombardije, ki ima 10 milijonov prebivalcev in tudi mesto z največ konzulati na svetu, 
Milano, ki je vplivna prestolnica Lombardije. Beate Merk iz vlade Bavarske je 
opozorila, da je turizem v Alpah odvisen od snega, tega pa morajo čedalje pogosteje 
pripravljati umetno, ledeniki se talijo, zemljo pa odnaša. Vse to je po njenih besedah 
zelo pomembno, tako kot iskanje skupnih rešitev in dejstvo, da lahko regije skupaj 
dosežejo več kot vsaka posebej. Dodala je še, da bo treba za dobre rešitve na teren in 
se pogovarjati z ljudmi, ki v Alpah živijo ter delajo. 

 
Makroregijske strategije nimajo svojega proračuna, bodo pa projekti z 
znamko makroregije dobili prednost tako pri dodelitvi sredstev iz 
kohezijskega sklada kot Obzorja 2020, programa Life in drugih virov 
evropskih sredstev. Na vprašanje, kako preseči dejstvo, da regije gledajo zlasti na 
svoje koristi, je komisarka Jerina odgovorila, da bodo spremembo omogočili dobri 
projekti. In tem projektom želimo v našem klubu v prvi vrsti slediti. 

V svojem programu zasledujemo cilje Alpske makroregije, ki jih Slovensko–
lihtenštajnski poslovni klub želi prinašati v regijo in med poslovne ter politične 
partnerje. Po drugi strani pa želimo v svoje vrste povabiti čim več organizacij, fizičnih 
in pravnih partnerjev, da ustvarimo zadostno bazo zainteresiranih članov, da bi bili kot 
regija dovolj zanimiva za potencialne tuje investitorje, nove poslovne ideje in projekte. 
V prvi vrsti torej želimo »pripraviti teren« doma, da lahko ustrezno in na primeren 
način sprejemamo nove razvojne možnosti za zasebni bančni ter investicijski sektor. 
To so jasni cilji naše vizije za nove razvojne možnosti fizičnih in pravnih poslovnih 
subjektov v domovini. 
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Članstvo v poslovnem inštitutu 

S slovesnim dogodkom v Rogaški Slatini, 28. avgusta 2017, ko bo 
Lihtenštajnski princ Nikolaus razglasil Slovensko–lihtenštajnski poslovni 
inštitut, dežela Celjska postaja most med deželami Alpske makroregije in 
Slovenijo. Švica in Lihtenštajn sta namreč zelo aktivni v okviru vseh mednarodnih 
pobud, ki se nanašajo na Alpski prostor, vključno v Alpski makroregiji EU, ki je bila 
ustanovljena v letu 2015. 

Slovensko–lihtenštajnski poslovni inštitut vabi v svoje vrste čim več 
primernih poslovnih subjektov, ki delujejo v Celjski regiji in širše v 
domovini. Gradimo namreč mrežo fizičnih in poslovnih subjektov, ki bi jim to območje 
delovanja pomenilo dodaten razvojni ter poslovni izziv za uspeh v Alpski makroregiji. 

Članstvo v poslovnem inštitutu je brezplačno, a član mora biti sposoben 
suvereno pokrivati določeno področje svojega delovanja za skupne cilje. Na svojem 
območju delovanja je član inštituta suveren subjekt. Inštitut deluje korporativno (je 
konzorcij članov, ki se vodil zborno, kolegialno). Član je lahko fizična oseba ali 
organizacija, ki se klubu pridružuje statutarno in znotraj inštituta deluje za realizacijo 
določenih projektov ter vsebin kot pokrovitelj inštituta. 

 

 

Skupne aktivnosti v inštitutu bodo služile dobrodelnim in razvojnim ciljem. 
Razvojna politika inštituta bo utemeljena na aktivni podjetniški in poslovni strategiji v 
mreži ter navzven in mecenstvu do kulture, zlasti nudenju pomoči talentiranim mladim 
v regiji. 

Rezultati (prihodki), ki se bodo realizirali v različnih poslovnih in projektnih aktivnostih, 
bodo namenjeni najprej za krepitev skupnih poslovnih strategij ter priložnosti, ki jih 
ima inštitut s projekti, kjer se ustvarja dobiček. Drugi del prihodkov, poleg krepitve 
poslovnih ciljev, pa bodo namenjeni plemenitim ciljem dobrodelnosti inštituta, ki služijo 
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razvojni naravnanosti (inštitut je mecen) mladim talentom s področij izobraževanj za 
poslovna znanja, mednarodne odnose – diplomacijo in kulturo oz. umetnost. 

V ospredju našega novega poslovnega inštituta je odločitev za tri temeljne 
programske vsebine, ki so za regijo in podjetništvo v deželi razvojno zelo pomembni 
cilji: 

 Alpska makroregija EU; 
 Private Banking/Asset Management; 
 Kulturno–zgodovinska dediščina Celjske dežele in Slovenije. 

Veselimo se vaše dobre volje in pripravljenosti, da skupaj pišemo izzive ter so-
ustvarjamo zgodbo o uspehu v našem in vašem alpskem skupnem življenjskem krogu.  

 

Prijazno vas vabimo k sodelovanju v Slovensko–lihtenštajnskem poslovnem klubu: 
info@slo-fl.eu.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@slo-fl.eu
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ČLANSTVO V ZDRUŽENJU SLOVENSKO - LIHTENŠTAJNSKEGA 

PRIJATELJSTVA 

 

Vabimo vas med člane Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva, da bomo 

skupaj trden most poslovnega, kulturnega sodelovanja in prijateljstva v alpski regiji. 

Skupaj se bomo vključevali v kulturno, akademsko, turistično in poslovno izmenjavo 

med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in 

Lihtenštajna. 

 

V družbi prestolonaslednika Aloisa 

 

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno 

kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno 

sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko v izdatno korist našim 

članom, narodu in domovini. 

Kneževina Lihtenštajn sodi med uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno 

in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem pri doseganju siceršnje uspešnosti 

posameznika in družbe, ter neštetih izzivov, ki jih ob tem naša družba lahko ima. Zato 

smo v okviru našega Združenja oblikovali posebni, mednarodno vpeti poslovni inštitut, 

ki ima za poslanstvo preučevanje, prezentacijo in uveljavljanje najboljših poslovni 

praks iz tega okolje v obojestransko korist in zadovoljstvo svojih članov. 

Iskanje  optimalnih  naložbenih in investicijskih portalov je v ospredju razvojnega 

poslanstva poslovnega inštituta. Poslovni inštitut članom, organizacijam in 

zainteresirani  javnosti predstavlja želene oblike poslovnega delovanja, vrsto različnih 
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poslovnih in naložbenih izzivov, ki pomenijo razvojne možnosti nam in vsem v deželah 

skupnega alpskega kroga. 

Obveznosti za članarino: 

 

– Za fizične osebe (za leto 2017/2018): 50€ 

– Za pravne osebe (za leto 2017/2018): 150€ 

Omenjeni znesek se nakaže na naš poslovni račun: 

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149 

BIC/SWIFT: HDELSI22, ki je odprt v Ljubljani pri Delavski hranilnici 

Veseli smo vsakega vašega prispevka, ki ga darujete za cilje našega združenja!  

  

Kako se vpišem? 

 

Svojo prijavo v Združenje Slo-FL prijateljstva lahko oddam v e-vpis ali pa si 

natisnem formular - izpolnjenega in podpisanega pošljem na:  

Združenje Slo-FL,  

Ajdovščina 4,  

SI-1000 Ljubljana 

 

 

http://www.slo-fl.eu/vpis-fizicna-oseba-3/
http://www.slo-fl.eu/wp-content/uploads/2017/09/Pristopna-izjava-slo-1.doc

