
 

 

Ljubljana, 16. marec 2010 

 

Obisk slovaške gospodarske delegacije v Sloveniji, 15. marec 2010 

 

 

Med 14. in 16. marcem 2010 je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Republike Slovaške dr. 

Ivan Gašparovič. Predsednika je spremljala tudi enajst-članska gospodarska delegacija. Ob tej 

priložnosti je JAPTI skupaj z GZS, Veleposlaništvom Slovaške v Sloveniji in Gospodarsko zbornico 

Slovaške 15. marca pripravil slovaško-slovensko poslovno konferenco. Organizirali smo tudi 

individualne B2B sestanke med slovenskimi in slovaški podjetji, ki jih je bilo več kot 40.   

 

 

Obisk predsednikov Rep. Slovaške in Rep. Slovenije na poslovni konferenci 

 

V luči krepitve gospodarskega sodelovanja in iskanja novih možnosti sodelovanja so predstavniki 

slovaških podjetij naslednji dan obiskali tudi Luko Koper. Slovaška stran je izkazala velik interes za 

uporabo koprskega pristanišča ter za uporabo logističnih povezav med državama zlasti za področje 

kombiniranega transporta. 

 

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Slovaško poteka dobro in se iz leta v leto intenzivira. 

Slovenija in Slovaška sta komplementarni gospodarstvi z visoko stopnjo blagovne menjave, ki je v 

letu 2008 dosegla 669 milijonov evrov blaga in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 

12,6%. Slovaška je ena izmed redkih EU držav, s katero je Slovenija tako na strani izvoza kot uvoza v 



 

letu 2008 zabeležila rast. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bila v letu 2008 

Slovaška 17. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Obe državi je sicer prizadela 

gospodarska kriza, ki pa bi lahko bila tudi vzpodbuda za poglobitev in izboljšanje sodelovanja med 

gospodarstvi. V prvih enajstih mesecih leta 2009 je bil opazen velik upad v blagovni menjavi med 

Slovenijo in Slovaško (26,4%), kljub temu pa se veliko priložnosti za sodelovanje med gospodarstvi 

ponuja zlasti na področju gradnje infrastrukture, energetike, kemične industrije, informacijske 

tehnologije in telekomunikacij. 

 

Kot rezultat medsebojnega sodelovanja med Slovaško agencijo za spodbujanje investicij in trgovine 

(SARIO) ter med JAPTI je tudi seznam slovaških podjetij, ki so zainteresirana za poslovno 

sodelovanje s slovenskimi podjetji, ki ga najdeta na www.izvoznookno.si, pod državo Slovaška, 

rubrika Aktualno. 

 

 

Slovaško-slovenski poslovni forum 


