Daleki,
a bliski prijatelji
Razvijamo odnose izmeĐu
Japana i Republike Hrvatske

Uspostava diplomatskih odnosa
Odnosi između dviju vlada

Međusobni posjeti između dviju zemalja

N

O

akon što je Hrvatski sabor proglasio nezavisnost
1991. godine, japanska je Vlada 17. ožujka 1992.
priznala Republiku Hrvatsku kao nezavisnu prigodom
posjeta hrvatskog ministra vanjskih poslova Nj.E. g.
Zvonimira Šeparovića Japanu. Japan i Hrvatska svoje su
diplomatske odnose započeli 5. ožujka 1993. Hrvatska
je otvorila svoje veleposlanstvo u Tokiju 5. srpnja 1993.,
a Japan je svoje veleposlanstvo u Zagrebu otvorio 8.
travnja 1998. godine.

dmah po uspostavi diplomatskih odnosa između
Hrvatske i Japana ostvarene su mnoge posjete
visokih dužnosnika. No, i prije hrvatske nezavisnosti
Njihova Carska Veličanstva car i carica Japana posjetili su
Dubrovnik 1976. godine, u to vrijeme kao njihova Carska
Visočanstva prijestolonasljednik princ Akihito i princeza
Michiko. Njihova kći, Njezino Carsko Visočanstvo princeza Sayako, posjetila je Zagreb i Dubrovnik 2002. godine.
Nj.E. g. Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske,
posjetio je Japan 2008. Tom je prilikom potpisan Memorandum o suradnji u području obrazovanja, sporta,
znanosti i tehnologije, čime se obilježila 15. obljetnica
diplomatskih odnosa dviju zemalja.
Na 20. obljetnicu diplomatskih odnosa Hrvatsku su
posjetili Njihova Carska Visočanstva princ i princeza
Akishino. U njihovoj prisutnosti, zajedno s Nj.E. dr. Ivom
Josipovićem, predsjednikom Republike Hrvatske, i Nj.E.
g. Josipom Lekom, predsjednikom Hrvatskog sabora,
održana je svečanost obilježavanja obljetnice.
Nj.E. g. Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike
Hrvatske, posjetio je Japan u lipnju 2015. godine. Tom je prilikom održan prvi sastanak predsjednika vlada dviju zemalja.

Nj.E. g. Zoran Milanović i Nj.E. g. Shinzo Abe, 2015.
(fotografija: Ured za odnose s javnošću Kabineta, Vlada Japana)

Posjet Nj.E. g. Mesića Japanu 2008. (s Njegovim Carskim Veličanstvom)
(fotografija: Ured predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti)

Nj.C.V prijestolonasljednik princ Akihito i princeza Michiko u Dubrovniku 1976.
(fotografija: Kyodo News)

Posjet Nj.C.V. princa i princeze Akishino povodom 20. obljetnice diplomatskih
odnosa, 2013. (fotografija: Ured predsjednika RH)

Posjeti hrvatskih visokih dužnosnika Japanu

Predsjednik sabora, Nj.E. g. Bebić, gđa. Vesna Pusić i g. Mirando Mrsić s japanskim parlamentarnim zastupnicima, 2010.

• 1992. Nj.E. g. Zvonimir Šeparović,
ministar vanjskih poslova
• 1993. Nj.E. g. Zlatko Mateša, ministar
u Vladi,
Nj.E. dr. Katica Ivanišević, predsjednica
Županijskog doma Hrvatskog državnog
sabora
• 1996. Nj.E. g. Zvonimir Šeparović,
ministar vanjskih poslova
• 1997. Nj.E. g. Vlatko Pavletić, predsjednik Hrvatskog sabora
• 1999. Nj.E. g. Borislav Škegro, zamjenik
predsjednika Vlade i ministar financija
• 2000. Nj.E. g. Slavko Linić, zamjenik
predsjednika Vlade ,
Nj.E. g. Mato Crkvenac, ministar financija,
Dr. Vesna Cvjetković Kurelec, zamjenica
ministra vanjskih poslova
• 2001. Nj.E. g. Goranko Fižulić, ministar
gospodarstva
Nj.E. gđa. Pave Župan Rusković,
ministrica turizma

• 2002. Nj.E. g. Mato Crkvenac, ministar
financija
Nj.E. g. Tonino Picula, ministar vanjskih
poslova
• 2003. Nj.E. g. Radimir Čačić, ministar za
javne radove, obnovu i graditeljstvo
Nj.E. g. Božo Kovačević, ministar zaštite
okoliša i prostornog uređenja
Nj.E. g. Mato Crkvenac, ministar financija
• 2004. Nj.E. g. Branko Vukelić, ministar
rada, gospodarstva i poduzetništva
g. Ante Babić, državni tajnik za razvojnu
strategiju
• 2005. Nj.E. gđa. Jadranka Kosor, zamjenica predsjednika Vlade
Nj.E. gđa. Kolinda Grabar-Kitarović,
ministrica vanjskih poslova i europskih
integracija
Nj.E. g. Ivan Šuker, ministar financija
Nj.E. g. Božo Biškupić, ministar kulture
(članovi hrvatsko-japanske parlamentarne skupine prijateljstva)
• 2006. Nj.E. g. Dragan Primorac, ministar
znanosti, obrazovanja i sporta

Nj.E. gđa. Kolinda Grabar Kitarović s tadašnjim
ministrom vanjskih poslova Japana Nj.E.g. Nobutakom
Machimurom, 2005.

• 2008. Nj.E. g. Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske
• 2010. Nj.E. g. Luka Bebić, predsjednik
Hrvatskog sabora
gđa. Vesna Pusić i g. Mirando Mrsić,
članovi Odbora za međuparlamentarnu
suradnju
Nj.E. g. Gordan Jandroković, ministar
vanjskih poslova i europskih integracija
• 2012. Nj.E. g. Neven Mimica, zamjenik
predsjednika Vlade
Nj.E. g. Slavko Linić, ministar financija
• 2013. g. Joško Klisović, zamjenik
ministrice vanjskih poslova
• 2014. Nj.E. g. Ivan Vrdoljak, ministar
gospodarstva
Nj.E. g. Darko Lorencin, ministar turizma
Nj.E. g. Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta
• 2015. Nj.E. g. Zoran Milanović,
predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Posjeti japanskih visokih dužnosnika Hrvatskoj
• 1995. Nj.E. g. Yohei Kono, ministar
vanjskih poslova Japana
• 1999. g. Sadakazu Tanigaki, državni
tajnik za financije
• 2000. g. Tatsuo Arima, predstavnik
Vlade
• 2002. Nj.C.V. princeza Sayako
• 2003. gđa. Yasuko Ikenobo, zamjenica
ministra obrazovanja, kulture, sporta,
znanosti i tehnologije
• 2004. Japansko-hrvatska parlamentarna skupina prijateljstva (gđa. Chieko
Nohno, predsjednica)
• 2005. Nj.E. g. Yasufumi Tanahashi,
ministar bez portfelja (znanost i
tehnologija)
g. Keishiro Fukushima, parlamentarni
zamjenik ministra vanjskih poslova
Nj.E. g. Sadakazu Tanigaki, ministar pravosuđa, i Nj.E. g.
Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora, 2014.
(fotografija: Sabor RH)

• 2007. g. Hayao Kawai, povjerenik za
odnose u kulturi
gđa. Midori Matsushima, parlamentarna

zamjenica ministra vanjskih poslova
• 2008. gđa. Akiko Santo, potpredsjednica Gornjeg doma japanskog
parlamenta
• 2010. g. Shinichiro Furumoto, parlamentarni zamjenik ministra financija
• 2013. g. Minoru Kiuchi, parlamentarni
zamjenik ministra vanjskih poslova
Nj.C.V. princ i princeza Akishino
g. Nobuo Kishi, viši zamjenik ministra
vanjskih poslova
• 2014. članovi Donjeg doma japanskog
Parlamenta, Izaslanstvo za istraživanje
parlamentarnih sustava, političke i
ekonomske situacije u europskim
zemljama
g. Takao Makino, parlamentarni zamjenik ministra vanjskih poslova
Nj.E. g. Sadakazu Tanigaki, ministar
pravosuđa
• 2015. g. Kentaro Sonoura, parlamentarni zamjenik ministra vanjskih poslova

Gospodarski odnosi – rast turizma i investicija

N

akon financijske krize 2008. trgovina između dvaju
gospodarstava je u padu. U 2009. japanski izvoz u
Hrvatsku iznosio je 45 milijuna USD (prema izračunu 1
USD = 100 JPY). Godine 2013. taj je iznos pao na 31 milijun USD, a većinom se radi o izvozu strojeva, električnih
aparata i dr. S druge strane hrvatski izvoz u Japan 2009.
godine iznosio je 105 milijuna USD, dok je 2013. izvoz
iz Hrvatske iznosio 61 milijuna USD. Otprilike 70% hrvatskog izvoza u Japan otpada na plavorepu tunu (izvor:
Ministarstvo financija Japana).
Broj japanskih turista u Hrvatskoj ubrzano raste. U
2014. Hrvatsku je posjetilo 175.623 japanskih turista što
je deseterostruko više u usporedbi s 16.040, koliko ih je
bilo u 2003 (izvor: Hrvatska turistička zajednica (2014.),
Tuna&Sushi festival u Zadru
Hrvatski zavod za statistiku (2003.)). Broj hrvatskih posjetitelja Japanu pak ostaje ispod 2000 posjetitelja godišnje (izvor: Japan National Tourist Organization). Japanske
tvrtke iz područja industrije automobila, motocikala, električnih uređaja, duhana, medicinske opreme, u Hrvatskoj
imaju svoja predstavništva. Tvrtka Yazaki Europe u Zagrebu je osnovala svoj centar za razvoj i istraživanje.
Od 2007. godine u ljetnim mjesecima Japan Airlines uspostavlja charter letove prema Zagrebu i Dubrovniku.

Primjer uspješne poslovne
suradnje Yazaki Zagreb centar za
istraživanje i razvoj
YAZAKI je kao
podružnica
započeo s
poslovanjem
u Zagrebu
1999. godine.
Primarni fokus
bio je na dizajnu i razvoju,
izradi prototipa
i testiranjima
raznih automobilskih dijelova
Nj.E. dr. Vedran Mornar u posjeti Yazaki Zagreb
uključujući
centru za istraživanje i razvoj
konektore
i kontakte za niski napon. U to vrijeme YAZAKI
Zagreb poslovao je na dvije odvojene adrese.
U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu podružnica
YAZAKI povećala je svoja tehnološka znanja i broj
zaposlenika. YAZAKI trenutno zapošljava oko 90
osoba uz trend daljnjeg rasta.
2013. godine YAZAKI je preselio na novu lokaciju u
Zagrebu u novi, suvremeno opremljeni istraživački
centar.

Japan:
Bogata raznolikost - tradicija i “cool”
Broj hrvatskih turista u Japanu
postupno se povećava. U 2003.
Japan je posjetilo 1.143 hrvatskih
turista, a 2013. taj se broj popeo
na 1.593. Nadamo se da će taj
broj i dalje rasti.
Ovo su neki od razloga zašto
treba posjetiti Japan:
Hramovi, vrtovi, kuhinja…
U cijelom Japanu postoje tisuće izuzetno starih i
arhitektonski impresivnih religijskih građevina.
Japanska hrana nije samo sushi. Uz sushi postoji i
velika raznolikost zdrave hrane koja se priprema od
najsvježijih namirnica.
Muzeji, priroda, high-tech…
Japan obiluje različitim muzejima i galerijama.
Priroda i ljepota krajolika kroz godišnja doba izvor
su estetike koja je, kroz dugu povijest, svojstvena
samo Japancima.
Elektronika, IT, tehnologije za očuvanje energije, bio-znanosti; Japan je svjetski predvodnik u
mnogim tehnološkim poljima.
Pristupačno!
Suprotno uvriježenom razmišljanju, ekonomični, sigurni i
uredni hoteli kao i dobri i jeftini
obroci raspoloživi su svugdje u
Japanu.

Kulturni odnosi – gradovi prijatelji i kulturne veze
Gradovi prijatelji

G

odine 1972. gradovi Kyoto i Zagreb potpisali su
Promemoriju o ustanovljenju prijateljske suradnje,
a 1981. potpisana je Svečana izjava o uspostavljanju
prijateljske suradnje. Dobri odnosi potvrđeni su u
kolovozu 2011. kada je, povodom tridesete obljetnice
odnosa dvaju gradova, gradonačelnik Kyota g. Daisaku
Kadokawa s delegacijom posjetio Zagreb. Vrlo živi
odnosi postoje i između Rijeke i Kawasakija još od
1977. Gradovi Pula i Hekinan uspostavili su prijateljske
odnose 2006. godine. Njihovo je prijateljstvo započelo
2005. godine za vrijeme Svjetske izložbe u prefekturi Aichi, obzirom da je grad Hekinan bio domaćin hrvatskim
izlagačima.

Veze u glazbi, sportu i umjetnosti

H

rvatski glazbenici uživaju veliku popularnost u
Japanu. Maestro Lovro pl. Matačić imenovan je
1967. počasnim doživotnim dirigentom Simfonijskog
orkestra NHK. Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem
Kazushija Ohnoa održala je 1992. zapaženu turneju po
Japanu. Za vrijeme EXPO-a 2005. godine, zatim 2006.
i 2014. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado također je održao vrlo uspješne japanske turneje. Pijanist
Maksim Mrvica i duo 2Chellos isto tako uživaju velik
ugled među japanskim slušateljima.
Povodom 20. obljetnice diplomatskih odnosa dviju zemalja, 2013. godine Zagrebačka filharmonija s dirigentom Pavlom Dešpaljem održala je koncert u Zagrebu.
Japan i Hrvatska imali su i svoje sportske trenutke.
Tako su na Svjetskim nogometnim prvenstvima 1998.
i 2006. snage odmjerile japanska i hrvatska reprezentacija. Za vrijeme svjetskog prvenstva u Japanu i Koreji
2002. hrvatska je reprezentacija bila smještena u gradu
Tokamachi u prefekturi Niigata. Tokamachi i Hrvatska
nastavili su njegovati dobre odnose pa je 2012. u tom
gradu otvoren i klupski dom nazvan „Hrvatska kuća“,

Japanski vrt u Rijeci

Nastup ansambla Lado u Japanu

a projektirali su ga hrvatski arhitekti Vinko Penezić i
Krešimir Rogina.
Ivica Osim vodio je japansku nogometnu reprezentaciju 2006., a iste je godine i Ivica Rimanić vodio japansku
rukometnu reprezentaciju. Željko Pavličević je 2003.
trenirao japansku košarkašku reprezentaciju. K-1 borac
Mirko Filipović – Cro Cop podjednako je poznat i u
Japanu i Hrvatskoj.

Japanska kultura u Hrvatskoj
dodjela odlikovanja za unapređenje
prijateljskih odnosa
Hrvatska publika vrlo
dobro prihvaća razne
aspekte japanske kulture,
poput borilačkih vještina,
ceremonije čaja i cvjetnih
aranžmana. Posebno je
popularan haiku. Hrvatski
matematičar i japanolog dr.
Vladimir Devidé odigrao je
ključnu ulogu u upoznavanju
g. Davorin Mlakar
hrvatskog društva s haiku
poezijom. Za njegov doprinos širenju japanske kulture
Vlada Japana odlikovala ga je
1983. godine Redom svetoga
blaga. Osim dr. Devidéa, i g.
Davorin Mlakar odlikovan je
2013. Redom Izlazećeg sunca
sa zlatnom i srebrnom zvidr. Tonči Tadić
jezdom za njegov doprinos
prijateljskim odnosima i međusobnom razumijevanju između dvije zemlje. Dr. Tonči Tadić odlikovan
je 2014. Redom Izlazećeg sunca zlatnih zraka s
okovratnikom za njegov doprinos širenju prijateljskih
odnosa i zalaganju na znanstvenoj razmjeni.

Lanterna - kuća hrvatsko-japanskog
prijateljstva u gradu Tokamachi

Pomoć u obnovi ratom pogođenih područja

J

apanska Vlada prepoznala je važnost potpore u pomirbi, povratku izbjeglica i obnovi lokalnih zajednica u Hrvatskoj, pa je od 1996. godine neprekidno djelovao humanitarni program pomoći za temeljne ljudske potrebe
(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Programme, GGHSP).
Temeljem zahtjeva UNHCR-a, Vlada Japana osigurala je 1995. godine 7 milijuna USD za izgradnju izbjegličkog
centra Mala Gorica. Ipak, prvi GGHSP projekt u Hrvatskoj bio je izgradnja Centra za mlade u Kninu 1999. godine.
Od tada je veleposlanstvo Japana podržalo 96 projekata a sveukupan iznos doniranih sredstava do ožujka 2012.
godine dosegao je 5,08 milijuna EUR.
Svrha GGHSP projekata u Hrvatskoj bila je pomoć u poslijeratnoj obnovi, u procesima pomirbe i reintegracije,
razminiranju i aktivnostima vezanim uz rehabilitaciju i pomoć žrtvama mina.

Pomoć u obnovi zajednica u Hrvatskoj
Potpora razminiranju
Kroz GGHSP programe Vlada Japana potpomogla
je razminiranje u Hrvatskoj s 1.8 milijuna EUR. Kako
je Hrvatska razvila vrlo napredne tehnologije za
razminiranje, Japanska agencija za znanost i tehnologiju
(JST) i Hrvatski centar za razminiranje (HCR) započeli su
u Hrvatskoj, neovisno od GGHSP projekata, zajednički
projekt pod nazivom Alis s ciljem razvoja novog sustava
za otkrivanje mina.
Vozilo hitne pomoći doniranO kroz program GGHSP

Pomoć zajednicama i udrugama
Projekti za nabavu obrazovnog materijala bili su usmjereni na pomaganje djeci kako bi im svakodnevno
učenje bilo lakše i zabavnije. Projekti su uključili pet vrtića, 23 osnovne škole i dva centra za mlade. Potpora je
osigurana i za sedam projekata vezanih uz aktivnosti stručnog osposobljavanja.

Pomoć lokalnim zajednicama
Donacije su osigurane za devet projekata vodoopskrbe
i to za nabavku kamiona-cisterni za pitku vodu u
Benkovcu i Civljanama, bušenje zdenca u Podrinju i šest
projekata izgradnje ili obnove vodovodne infrastrukture.
Dvije vatrogasne aktivnosti poduprijete su u Hrvatskoj
Kostajnici i Grubišnom polju s ciljem reintegracije. S
pet donacija osigurana je nabava kombiniranih radnih
strojeva za obnovu naselja. Donacije su osigurane i za
infrastrukturne projekte poput javne rasvjete u Popovcu,
obnovu pločnika u Bogdanovcima i Tompojevcima, te
obnovu mosta u Pakracu.
dječje igralište u Brestovcu izgrađeno u sklopu programa GGHSP

Prema OECD DAC listi (Development Assistance Committee), Hrvatska se od 2012. godine više ne definira kao
zemlja primateljica pomoći, pa su GGHSP programi u Hrvatskoj privedeni kraju. To ipak ne znači i kraj suradnje jer
bi dvije zemlje ubuduće trebale zajedno raditi na izgradnji mira i stabilnosti drugdje u svijetu, koristeći zajednička
iskustva iz Hrvatske.

zalog za budućnost
Suradnja u kulturi, izgradnji kapaciteta
i znanstvenim istraživanjima, razmjena
znanja: zalog za budućnost
Japanska Vlada dala je i potporu za kulturne projekte
kako bi se osiguralo širenje kulturnih aktivnosti i
visokog obrazovanja, te sačuvalo hrvatsko kulturno
naslijeđe. Od 1997. do 2005. godine japanska je Vlada
kroz program potpore kulturnih projekata potpomogla
11 programa, a u 2004. i 2005. godini kroz projekte
donacija za potrebe u kulturi osigurana je pomoć za
obnovu kulturnih institucija u Hrvatskoj.
• Glazbeni instrumenti (Zagrebačka filharmonija)
• Glazbeni instrumenti (Dubrovački simfonijski orkestar)
• Glazbeni instrumenti, sustav ozvučenja i rasvjete
(HNK u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, KD Vatroslav Lisinski,
Hrvatska kazališna kuća Zadar)
• Audio-vizuelna pomagala (NSK u Zagrebu, Filozofski Fakultet
Sveučilišta u Zagrebu)

obiju zemalja
sudjelovalo
je u ovom
projektu koji
je uspješno
završen 2014.
godine. Ovo
predstavlja
novi oblik
suradnje
između Japana
i Hrvatske, a
rezultati ovog
projekta stavit
će se u praktičnu upotrebu
ne samo u
Hrvatskoj nego
i u okolnim
zemljama.

Natjecanje u govorništvu na japanskom jeziku

Opservacijska postaja za odron terena Kostanjek,
donacija u sklopu JICA programa

• Oprema televizijskog programa (HRT)
• Glasovir (Matica hrvatska)

Japanska agencija za međunarodnu suradnju (JICA),
organizacija japanske Vlade, omogućila je mnogobrojne programe pod nazivom JICA programi stručnog
usavršavanja za hrvatske državljane. Kako su se ti
programi usavršavanja odvijali u Japanu, svi su sudionici predloženi od hrvatske Vlade bili pozvani u Japan
gdje su mogli usvojiti nova znanja i vještine. Do danas
je sveukupno 131 hrvatski javni službenik boravio u
Japanu na sudjelovanju u JICA programima.
Vlada Japana, točnije Ministarstvo obrazovanja, kulture,
znanosti, sporta i tehnologije (MEXT) nudi nekoliko vrsta stipendija za hrvatske državljane. Stipendije koje se
nude hrvatskih studentima uključuju poslijediplomske
istraživačke studije, preddiplomske studije, studij
japanologije i studij stručnog usavršavanja za učitelje i
profesore osnovnih i srednjih škola. Japanska Vlada do
sada je hrvatskim državljanima dodijelila 56 stipendije.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004.
godine utemeljen je i studij za japanologiju. Svake godine studij upiše do 30 studenata, a broj zainteresiranih
kandidata raste svake godine.
JICA i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Republike Hrvatske pokrenuli su 27. ožujka 2009.
zajednički projekt pod nazivom Identifikacija rizika i
planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj. Velik
broj stručnjaka i znanstvenika sa sveučilišta i instituta

Ljudi nikad ne zaboravljaju
pruženu pomoć
Hvala,
Hrvatska!
Veza između dva
naroda potvrđena
je nakon
velikog potresa
i tsunamija
koji je pogodio
regiju Tohoku.
Mnogi stanovnici
Na poziv Vlade RH, djeca iz grada Sendaija
uživala su u ljetovanju u Splitu, 2011.
Hrvatske
spontano su
se okupljali ispred zgrade veleposlanstva donoseći
cvijeće i paleći svijeće kao izraz solidarnosti s narodom
Japana. Potpora s hrvatske strane uključivala je sve:
financijske donacije, javna okupljanja, kulturna i
sportska događanja, poruke ohrabrenja i potpore
koje su napisala djeca, i dr. Također, Vlada Republike
Hrvatske uputila je poziv djeci u potresom pogođenom
području da dođu na ljetovanje u Hrvatsku.Tako je
u kolovozu 2011. u ljetovalište osiječkog Crvenog
križa u gradu Splitu na dvotjedno ljetovanje stigla
grupa od 30 djece iz grada Sendaija. Vlada Japana
i japanski narod nikada neće zaboraviti ove izraze
iskrenog suosjećanja. Japan vjeruje da će naše veze u
budućnosti biti još jače. S tom mišlju, Japan se nada
kako će se naša suradnja širiti i na raznim područjima
i međunarodnim sferama tijekom nadolazećih godina
naših diplomatskih odnosa.

Za nastavak DOBRE SURADNJE
Zajedno s vladinim i građanskim organizacijama, predstavništvima japanskih
tvrtki, umjetnicima, znanstvenicima i građanima, veleposlanstvo organizira
razna događanja vezana uz odnose između Japana i Hrvatske. Ovo su neka
od njih:
• u lipnju 2013. službena svečanost i koncert povodom obilježavanja 20
obljetnice diplomatskih odnosa održani su u suradnji sa Zagrebačkom
filharmonijom i Koncertnom dvoranom Vatroslav Lisinski, uz prisustvo
Nj.C.V. princa i princeze Akishino
• u rujnu 2013 JDS Kashima, školski brod Japanskih pomorskih samoobrambenih snaga, pristao je u luku u Splitu

Dan Japana

• japanska tvrtka JTI, u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatsko
japanskim kulturnim i gospodarskim društvom, zasadila je 2012.
sadnice trešnje u zagrebačkom parku Bundek; ta je tradicija
nastavljena i 2013. i 2014. godine uz potporu tvrtki JTI i Toyota
• Japanska jesen, niz kulturnih događanja vezanih uz Japan što
uključuje i Dan Japana u Zagrebu, postaje atrakcija za publiku u
jesenskim mjesecima
• u siječnju 2015., zajedno s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske
i Turističkom zajednicom grada Zadra, veleposlanstvo je pokrenulo
Tuna&Sushi festival, manifestaciju za promociju jadranske tune i
japanske kuhinje u Zadru

Veleposlanstvo cijeni Vašu stalnu potporu
i Vaše ideje po pitanju ovakvih događanja!

Ukoliko želite saznati više...
Molimo posjetite našu internet stranicu i
obratite nam se s Vašim pitanjima!

Posjet školskog broda Japanskih pomorskih samoobrambenih snaga Kashima, 2013.

Dopisnica HRVATSKE POŠTE povodom 20.
obljetnice diplomatskih odnosa između
Japana i Hrvatske

Adresa:
Veleposlanstvo Japana,
Boškovićeva 2, 10000 Zagreb
E-mail:
information-culture@zr.mofa.go.jp (kultura)
politics@zr.mofa.go.jp (politika)
economy@zr.mofa.go.jp (gospodarstvo)
consul@zr.mofa.go.jp (konzulat)
telefon:
01 4870 650
internet stranica:
www.hr.emb-japan.go.jp

Veleposlanstvo Japana

Facebook:
www.facebook.com/pages/
Embassy-of-Japan-in-Croatia/197868853698292

