
 

Slovesna podelitev Nagrad ministra za zunanje zadeve  

g. Toshihiku TSUKAMOTU, častnemu predsedniku Lumiere Co., Ltd. 

ge. Reiko TSUKAMOTO, predsednici uprave Shiozaki Building Co., Ltd. 
in izvršni direktorici Univerze v Yamanashiju 

g. Yukiu MORIJU, predsedniku upravnega odbora ZARIA 

6. julija je Ministrstvo za zunanje Japonske zadeve podelilo Nagrade ministra za zunanje 

zadeve za fiskalno leto 2017. Slovesnosti je sledil sprejem v gostišču Iikura. 

G. Toshihiko TSUKAMOTO, častni predsednik Lumiere Co., Ltd., je med opravljanjem 

dela sodnika na vinskih tekmovanjih v Franciji in okolici, dolga leta opravljal tudi delo sodnika 

na mednarodnem vinskem ocenjevanju Vino Ljubljana. V priznanje za njegovo predanost je 

mednarodno vinsko ocenjevanje Ljubljana ustvarilo posebno nagrado, “trofejo Tsukamoto”. 

Poleg tega je g. Tsukamoto prispeval k spodbujanju raziskovanja japonskega jezika in 

kulture v Sloveniji ter ustanovil “Štipendijski sklad Toshihiko Tsukamoto”, z namenom 

podpore mladim Slovencem za študij na Japonskem. Trenutno se g. Tsukamoto nahaja v 

prefekturi Yamanashi, Japonska.  

Ga. Reiko TSUKAMOTO, predsednica uprave Shiozaki Building Co., Ltd. in izvršna 

direktorica Univerze v Yamanashiju, ni prispevala samo na vinskem področju, skupaj z g. 

Tsukamotom, ampak je hkrati prevzela odgovornost za aktivnosti regionalnega povezovanja 

mest obeh držav preko širitve kulture in akademskih izmenjav med Univerzo v Yamanashiju 

in univerzami v Sloveniji. Trenutno ga. Tsukamoto dela v Tokiu in prefekturi Yamanashi, 

Japonska.  

G. Yukio MORI, predsednik upravnega odbora ZARIA, je z vizijo spodbujanja trgovanja 

med državama v 1990-ih ustanovil podjetje, ki bi se ujemalo z japonskimi in slovenskimi 

podjetji. Od takrat g. Mori promovira lepote Slovenije Japoncem in izvedel je že veliko 

obiskov slovenskih podjetij na Japonskem. Medtem ko se še naprej posveča promociji 

Slovenije na Japonskem, v zadnjem času g. Mori deluje na področju spodbujanja kulturnih 

izmenjav in organizira dogodke, kot je bil koncert v spomin na Veliki vzhodnojaponski potres 

z japonsko violinistko v Sloveniji leta 2016. G. Mori prebiva v Tokiu.  



 



 


