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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, ekscelenca, 
predsednik vlade Turčije gospod Erdoğan. Veseli smo, da lahko danes gostimo prvi uradni 
obisk predsednika turške vlade z vladno delegacijo v Sloveniji. Še posebej smo veseli, ker se ta 
obisk dogaja oziroma odvija ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. 
Na ta način smo na najlepši možen način obeležili to sodelovanje. Veseli smo, da smo lahko na 
pogovorih, ki so bili ravnokar končani, ugotavljali, da je še posebej gospodarsko sodelovanje, 
tudi v času gospodarske krize med državama naraščalo. Ob tem izražamo priznanje Turčiji, ki je 
tudi v času krize beležila eno najvišjih gospodarskih rasti na svetu, tudi zaradi ukrepov turške 
vlade pod vodstvom predsednika vlade gospoda Erdoğana se je Turčija ne samo izognila krizi, 
ampak je tudi prispevala, da je bila kriza v tistih državah, ki so njene glavne trgovinske 
partnerice, milejša kot bi bila sicer.  
 
Turčija je zaveznica Slovenije v Natu. Dobro sodelujemo v številnih konkretnih operacijah. 
Podobne poglede imamo tudi na širitev zavezništva. Turčija je faktor stabilnosti v regiji in tudi 
širše. Še posebej cenimo njihovo angažiranje v zadnjem času, ko gre za aktualne razmere v 
Siriji, za njihov politični angažma pri reševanju sirske krize in tudi predvsem cenimo njihovo 
humanitarno pomoč več deset tisoč beguncem iz Sirije, ki jo nudi Turčija. Zelo cenimo tudi 
njihov realističen pogled na položaj v Iranu, pa tudi njihov pogled in prizadevanja za mir in 
stabilnost v regiji Zahodnega Balkana, kjer je tudi veliko slovenskih interesov.  
 
Poleg sodelovanja na gospodarskem področju ima Slovenija interes za sodelovanje s Turčijo, 
veliko konkretnih oblik sodelovanja se sicer že odvija tudi na političnem in številnih drugih 
področjih. Današnje srečanje je v bistvu že v funkciji uresničevanja strateškega partnerstva med 
državama, ki je bilo  podpisano v lanskem letu. S  podpisom tega strateškega partnerstva med 
državama je bil vzpostavljen strateški okvir za sodelovanje, v pogovorih pa je bil izražen tudi 
obojestranski interes za pričetek pogovorov za sklenitev sporazuma o socialnem zavarovanju, 
ki bi državljanom obeh držav olajšal potovanja, življenje in delo tako v Sloveniji kot v Turčiji. 
 
Kot sem dejal na začetku, je gospodarsko sodelovanje med državama dobro. Lani smo 
zabeležili slabe pol milijarde evrov blagovne in storitvene menjave, bilanca menjave je zelo 
uravnotežena in je, kot sem že dejal, tudi v času krize zrasla za približno 10 % v zadnjem letu. 
 
Blagovna menjava poteka pretežno s proizvodi tradicionalno zastopanih sektorjev na področju 
avtomobilske industrije, pa tudi na področju elektro in strojne industrije. Neposredne tuje 
investicije so na približno enakem nivoju, tako kot gre za investicije slovenskega gospodarstva v 
Turčiji in obratno. Opažamo povečan turški interes za investicije v Sloveniji, kar zelo 
pozdravljamo. Slovenija tuje investicije v tem času zelo potrebuje. Seznanjeni smo bili pred 
nekaj dnevi, da je turško podjetje Miador, vstopilo v večinsko lastništvo lesne tovarne Otiški vrh 
in vložilo 4 milijone evrov in na ta način družbi s preko 200 zaposlenimi omogočilo lažje 
nadaljnje poslovanje. 
 
V pogovorih, ki so bili pravkar končani, smo z naše strani izrazili tudi interes za oživitev 
pogovorov o sodelovanju med Adria Airways in Turkish Airlines na področju letalskega prometa. 
Detektirali smo tudi številne druge priložnosti za slovenska podjetja, ki so na področju  



 

gradbeništva, dobave medicinske opreme in izdelkov, proizvodnje gospodinjskih aparatov, 
elektrotehnike, energetike, novih tehnologij, izgradnje in obnove infrastrukture, dobave 
okoljevarstvene opreme, logistike, informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-uprave in tako 
naprej. 
 
Vse te možne oblike konkretnega gospodarskega sodelovanja bo pregledala in opredelila 
Medvladna komisija za gospodarsko in trgovinsko sodelovanje, ki se bo letošnjo jesen sestala v 
Ljubljani. Seveda so poslovne priložnosti tudi v skupnih nastopih v drugih državah oziroma na 
tretjih trgih v regiji in tudi te bo veljalo izkoristiti. 
 
Na pogovorih smo ponovili tudi izraz slovenske podpore pospešitvi pogajanj Turčije za članstvo 
v Evropski uniji. Slovenija je bila vedno podpornik evropske poti Turčije. To ni le stališče 
slovenske vlade, to je tudi večinsko stališče slovenske javnosti in ta podpora je med vsemi 
evropskimi državami, ko gre za javno mnenje v Sloveniji najvišja. 
  
Ob tej priložnosti bi želel izraziti tudi zadovoljstvo in hkrati čestitati predsedniku vlade gospodu 
Erdoğanu, ki bo danes dobil priznanje mednarodnega inštituta Ifimes za »Osebnost desetletja«, 
in sicer za reformni proces doma in za prizadevanja za mir in stabilnost v regiji in tudi širše. 
Iskrene čestitke. 
 
  


