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Predsednik Vlade Japonske Shinzo Abe je 2. oktobra, s pričetkom ob 9.10 uri zjutraj, v Mednarodnem 

konferenčnem centru v Kjotu, gostil japonsko-slovensko vrhunsko srečanje z Nj. eksc. dr. Mirom 

Cerarjem, Predsednikom Vlade Republike Slovenije, ki je trajalo približno 25 minut. Pregled vsebine 

srečanja: 

1. Premier Abe je v svojem uvodnem nagovoru pozdravil prvi obisk premiera Cerarja na 

Japonskem in ugotovil, da se v dvostranskih odnosih med državama kaže stalni napredek. Prav 

tako je pozdravil podpis konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja med Japonsko in 

Slovenijo in izrazil pričakovanja po konkretnem razvoju sodelovanja na gospodarskem 

področju, kot so obisk delegacije japonske poslovno-gospodarske zveze Keidanren ta mesec, 

izkoriščanje zmožnosti Luke Koper in projekti pametnih skupnosti. 

 
2. Premier Cerar je ob tem izrazil pričakovanja po nadaljnji poglobitvi dvostranskih odnosov na 

gospodarskem področju po podpisu konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja, obisku 

delegacije japonske poslovno-gospodarske zveze Keidanren ter upanje po povečanju števila 

japonskih turistov v Sloveniji. Poudaril je odločno namero po nadaljnji krepitvi dvostranskih 

odnosov v luči 25. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo, ki 

jo obeležujemo prihodnje leto. 

 
3. Premier Abe je dodal, da je Slovenija tako kot Japonska, država partnerica, ki ceni človekovo 

varnost in izrazil upanje po nadaljnji krepitvi sodelovanja na tem področju, vključno s 

programom za odstranjevanje min v Bosni in Hercegovini. V odgovor je premier Cerar izrazil 

željo po nadaljni krepitvi sodelovanja na mednarodnem prizorišču na področjih kot je 

človekova varnost. Cerar je tudi izrazil podporo Japonski ob njenih prizadevanjih, da postane 

stalna članica Varnostnega sveta ZN. 

 
4. Voditelja sta izmenjala stališča o mednarodnih zadevah, vključno z razmerami v Vzhodni Aziji, 

in se strinjala o pomenu vladavine prava v mednarodni skupnosti. 

 
5. Voditelja sta tudi izmenjala poglede o športnih izmenjavah, saj je oče premierja Cerarja 

dobitnik zlate medalje na olimpijskih igrah v Tokiju leta 1964, Tokijo pa bo ponovno gostil 

olimpijske igre leta 2020. 


