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Политички односи:
Актуелни билатерални односи су развијени, карактерише их свестрана сарадња и
динамичан политички дијалог на свим нивоима.

Посете
- Четврта заједничка седница две Владе одржана је на Брду код Крања, 01.
фебруара 2018. године.
- На 12-ом. Бледском стратешком форуму, одржаном 04. и 05. септембра 2017, учешће
су узели ПВ Србије А. Брнабић, ППВ и МСП И. Дачић и министар државне управе и
локалне самоуправе Б. Ружић.
ПВ Ана Брнабић је том приликом имала одвојени билатерални разговор са
премијером Словеније М. Цераром.
- Председник Р. Словеније Борут Пахор је 23. јуна 2017.г. учинио радну посету Р.
Србији, када је предводио словеначку делегацију на инаугурацији председника Р. Србије
А. Вучића.
- ППВ и МСП И. Дачића је учинио званичну посету Р. Словнији 21-22. фебруара 2017;
- Премијер Словеније М. Церар био је у званичној посети Београду,
23-24. октобра 2016. године, када је одржана и трећа заједничка седница две владе. Том
приликом, потписана су три споразума: о сарадњи у области културе, интелектуалне
својине и наставку сарадње у области саобраћаја у оквиру Стратегије ЕУ за Дунавски
регион.
Истовремено, одржан је српско-словеначки Пословни форум.
- Током 2015. године, Словенију су посетили председник Републике Т. Николић, 8-9.
октобра, председник НСРС М. Гојковић, 11. новембра и бивши министар одбране Б.
Гашић 1-2. децембра.
- Председник Р. Словеније Борут Пахор, учинио je прву званичну посету Р. Србији,
29-30. маја 2014. Другог дана званичне посете, реализован je сусрет са првим ППВ и
МСП И. Дачићем.
- У оквиру обиласка земаља погођених мајским поплавама, y радној посети Србији
била je премијерка Аленка Братушек, 17-18. јуна 2014. Том приликом срела ce са
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председником Републике Т. Николићем, ПВ А. Вучићем и првим ППВ и МСП И. Дачићем.
- Министар иностраних послова Словеније К.Ерјавец посетио је Београд 19. јуна 2013.
године.
- Прва заједничка седница две владе, одржана је 1-2. октобра 2013. године у
Београду, уз посету председника Владе Словеније А. Братушек.

Економски односи:
Током 2017. године укупна робна размена између Р.Србије и Р.Словеније износила је
1,027 милијарди евра. Извоз робе у Словенију је износио 496,8 милиона евра, док је увоз
робе из Словеније био у вредности 530,4 милиона евра.
Словенија је један од најзначајнијих трговинско-економских партнера и инвеститора, с
инвестицијама у износу од преко милијарду евра. У Србији послује око 1.400 предузећа с
уделом словеначког капитала, где је запослено преко 25.000 радника.
У 2016. години робна размена је достигла износ од 910, 1 мил. Евра. У првих десет
месеци 2017. године робна размена је достигла 854,96 милиона евра, од чега је извоз ис
Србије износио 418,24 милиона евра (раст од 16,75% у односу на исти период 2016.г), а
увоз у Србију 436,72 милиона евра (раст од 1,7%).
Мешовити комитет за економску сарадњу Србије и Словеније се редовно састаје - седмо
заседање одржано је 25-26. јануара 2017. године у Словенији.
Билатерални уговори
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