
 

 

Ljubljana, 15. marec 2010 

 

Obisk brazilske delegacije APEX v Sloveniji, 3. februar 2010 

 

JAPTI je 3. februarja skupaj z veleposlaništvom Brazilije v Sloveniji organiziral brazilsko - slovensko poslovno 

konferenco, ki se jo je udeležilo več kot 30 slovenskih podjetij. Prav tako smo organizirali individualne B2B 

sestanke med slovenskimi in brazilskimi podjetji, ki jih je bilo več kot 70. Z namenom krepitve in 

spodbujanja medsebojnih gospodarskih odnosov med državama je bil ob robu poslovne konference podpisan 

tudi memorandum o sodelovanju med JAPTI in APEX Brasil, ki bo omogočal še tesnejše sodelovanje med 

agencijama, izmenjavo informacij in pomoč pri vzpostavljanju kontaktov med brazilskimi in slovenskimi 

podjetji. 

 

 
Podpis sporazuma med JAPTI in APEX Brasil 

 

Med 3. in 4. februarjem 2010 smo v Sloveniji na povabilo JAPTI gostili delegacijo brazilskih podjetij in 

predstavnikov APEX-a, brazilske agencije za promocijo investicij in trgovine. Delegacijo je vodil predsednik 

APEX Brasil, dr. Alessandro Teixeira, ki so ga spremljala nekatera močna brazilska podjetja (ECL EXPORTAÇÃO 

& IMPORTAÇÃO LTDA, Café Export Industria e Comercio Ltda, CITS – Centro Internacional de Tecnologia de 

Software, ÚNICA – Sugarcane Industry Association, MELLO S. A. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, Bento Pedroso 

Construções/Odebrecht).  

 

JAPTI je 3. februarja skupaj z veleposlaništvom Brazilije v Sloveniji in GSZ organiziral brazilsko - slovensko 

poslovno konferenco, ki se jo je udeležilo več kot 30 slovenskih podjetij. Prav tako smo organizirali 

individualne B2B sestanke med slovenskimi in brazilskimi podjetji, ki jih je bilo več kot 70.  

 

Z namenom krepitve in spodbujanja medsebojnih gospodarskih odnosov med državama je bil ob robu poslovne 

konference podpisan tudi memorandum o sodelovanju med JAPTI in APEX Brasil, ki bo omogočal še tesnejše 

sodelovanje med agencijama, izmenjavo informacij in pomoč pri vzpostavljanju kontaktov med brazilskimi in 

slovenskimi podjetji. JAPTI sicer s svojo partnersko agencijo Apex Brasil dobro sodeluje tudi v okviru članstva v 



 

WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies), katere trenutno predsedujoči je prav predsednik 

Apex Brasil, dr. Alessandro Teixeira. 

 

Naslednji dan so člani poslovne delegacije iz Brazilije obiskali Luko Koper. Obisk je bil namenjen preučitvi 

možnosti vzpostavitve distribucijskega centra za brazilske proizvode v okviru Luke Koper. Koper naj bi 

Brazilcem predstavljal resno alternativo obstoječim vstopnim točkam za brazilski izvoz, in sicer pristaniščema 

Antwerpen in Rotterdam. Odlično izhodišče za distribucijski center ponuja zaledni terminal Luke Koper, ki bi 

izrazito zmanjšal razdalje za brazilski izvoz do ključnih trgov srednje in vzhodne Evrope. Brazilska podjetja 

izvažajo prek Luke Koper na evropsko tržišče predvsem sojo, sladkor, kavo, tobak in steklo, medtem ko temelji 

uvoz predvsem na proizvodih iz železa (npr. tirnice) ter ostalemu raznovrstnemu blagu. 

 

Predstavniki Apex Brasil in brazilskih podjetij so izkazali velik interes za uporabo koprskega pristanišča za 

distribucijo energentov. Brazilija je namreč največja proizvajalka etanola na svetu, v zadnjih letih je na 

področju obnovljivih virov energije, ekologije in bio-goriv dosegla zavidljiv tehnološki napredek, ima pa tudi 

ustrezne kapacitete za oskrbovanje svetovnih tržišč. V ta namen potrebuje ustrezno infrastrukturo za 

distribucijo goriv. Slovenija je glede na svoj geografski položaj in pripadajočo infrastrukturo, ki jo predstavlja 

tudi Luka Koper, lahko pomembna distribucijska platforma za brazilska podjetja.  

 

Brazilija predstavlja enega izmed hitro-rastočih BRIK trgov, zato je JAPTI že tudi v preteklosti začel 

intenzivirati odnose s to državo in posledično že konec leta 2007 odprl svoje predstavništvu v Sao Paolu. 

Brazilija je deseta največja svetovna ekonomija in peta največja država tako po številu prebivalstva kot po 

površini. Gospodarsko Brazilija predstavlja več kot 50% BDP Latinske Amerike, kar ji daje nesporen značaj 

voditelja regije. Brazilija je bila v letu 2008 na 38. mestu med zunanjetrgovinskim pantericami RS (46. mesto 

na strani izvoza in 35. mesto na strani uvoza) vendar je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica v 

Latinski Ameriki, saj zavzema kar 32-odstotni delež vrednosti blagovne menjave med Slovenijo in državami 

Latinske Amerike.  


