
 

 
 
 

Gospodarska delegacija iz Južne Koreje, Brdo pri Kranju (16. junij 2010)  

 

V okviru turneje po Evropi je  Slovenijo obiskalo  21 korejskih podjetij, med njimi tudi predstavniki 

največjih korejskih podjetij Samsung, LG Electronics, Hyundai, POSCO, KORAIL in drugi. Na Brdo pri 

Kranju je dne 16. junija 2010 potekal slovensko-korejski poslovni forum, ki se ga je udeležilo okoli 

81 slovenskih in korejskih podjetij. Na bilateralnih srečanjih so preverili možnosti za krepitev 

poslovnega sodelovanja. 

Na poslovni konferenci, ki jo je pripravil JAPTI v sodelovanju z GZS, je južnokorejske in slovenske 
podjetnike nagovoril predsednik države dr. Danilo Türk. Vsem sodelujočim pa so bile v nadaljevanju 
predstavljene poslovne in investicijske priložnosti v Sloveniji in Južni Koreji ter poslovno okolje 
obeh držav. 

Organizirali smo tudi individualne B2B sestanke med slovenskimi in korejskimi podjetji, ki jih je bilo 
približno 137. S strani slovenskih podjetij je bilo zlasti veliko zanimanje za srečanje in širitev 
poslovanja z najpomembnejšimi korejskimi podjetji. 

Člani korejske delegacije so naslednji dan obiskali Luko Koper in si ogledali pristanišče. V luči l 
parafiranega sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo predstavlja Koper za korejska 
podjetja idealno geostrateško lego in povezavo s Srednjo Evropo, hkrati pa tudi najkrajšo ladijsko 
transportno povezavo med Azijo in Evropo.   

Korejski gospodarstveniki so izrazili veliko zanimanje tudi za uporabo slovenske letališke in 
železniške infrastrukture. Največja korejska podjetja iščejo kraj, kjer bi postavili logistični center 
za območje nekdanje Jugoslavije, pri čemer resno razmišljajo o postavitvi tega središča v Sloveniji.  

Gospodarska menjava in tuje neposredne naložbe med državama ostajajo zelo neuravnotežene. 
Slovenija je lani v Južno Korejo izvozila za 17,5 milijonov evrov izdelkov, uvozila pa kar za 137,9 
milijonov evrov korejskega blaga. Konec leta 2008 so slovenske neposredne naložbe v Korejo znašale 
4,2 mio EUR, korejske neposredne naložbe v Sloveniji pa le 2,7 mio EUR.  

Najbolj zastopani izdelki v slovenskem izvozu v Južno Korejo so električni stroji in elektronska 
oprema, izdelki iz železa in jekla, organske kemikalije in farmacevtski izdelki ter črpalke in 
kompresorje. Iz Južne Koreje kot pete največje proizvajalke avtomobilov pa največ uvažamo 
avtomobilov in drugih motornih vozil za prevoz ljudi, olj (pridobljenih iz nafte in bituminoznih 
mineralov), televizijske sprejemnike, avtomobilske pnevmatike, in sintetičnega kavčuka.   

Velja omeniti, da je Južna Koreja je ena izmed redkih držav v svetu, ki jo je gospodarska kriza 
najmanj prizadela in je lani v primerjavi z letom prej gospodarsko rast celo povečala za 0,2 
odstotka. 

Kot rezultat vzpostavljenega sodelovanja med JAPTI in KITA-o, največjim in najvplivnejšim 
poslovnim združenjem v Republiki Koreji, ki šteje okoli 65.000 članov, ob njenem obisku v Sloveniji, 
je tudi orodje e-tržnica (url: http://www.tradekorea.com/), ponudba in povpraševanje korejskih 
podjetij, ki jo zelo priljubljeno in uporabljeno orodje med podjetji v Južni Koreji.  


