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Kratka predstavitev države in gospodarstva 
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Osnovni podatki 
 
Polno ime države:  Republika Uzbekistan 
Kratko ime države:  Uzbekistan 
Makroregija:   Srednja Azija 
Površina:   447.400 km2 
Prebivalstvo:   35 milijonov 
Prestolnica:   Taškent (2.571.668) 
Druga večja mesta:  Namangan (597.000), Samarkand (530.000), Andižan (417.000),  

Nukus (310.000), Fergana (299.000), Buhara (285.000) 
Oblika vladavine:  Predsedniška republika 
Predsednik države:  Šavkat Mirzijojev (od l. 2016; prej Islam Karimov) 
Predsednik vlade:  Abdulla Aripov (od l. 2016; prej Šavkat Mirzijojev) 
Administrativna delitev:  12 pokrajin (vilojati), 1 avtonomna republika in mesto Taškent 
Jezik:    uradni jezik – uzbeščina (v Karakalpakstanu tudi karakalpaščina) 

de-facto drugi jezik, jezik medetnične komunikacije – ruščina 
(znanje ruščine ima večina prebivalstva, danes bolj priljubljena tudi 
angleščina, ki jo dokaj obvladajo mlajši) 

Valuta:    uzbekistanski som (UZS) 
BDP (2021):   69,24 milijarde USD 
BDP na prebivalca (2021): 1.983,1 USD 
Rast BDP v letu 2021:  7,4 % 
Spletna domena:  .uz 
Pričakovana življenjska doba: 75 let (72 moški, 78,3 ženske) 
Etnična sestava:  Uzbeki (83,8 %), Tadžiki (4,8 %), Kazahi (2,5 %), Rusi (2,3 %),  
    Karakalpaki (2,2 %), Tatari (1,5 %), drugi (4,4 %) 
Govorci jezikov:    uzbeški (74,3 %), ruski (14,2 %), tadžiški (4,4 %), drugi (7,1 %) 
Veroizpoved:   Islam (88 %, pretežno suniti), pravoslavci (9 %), drugi (3 %) 
Sosednje države:  Kazahstan, Turkmenistan, Afganistan, Tadžikistan, Kirgizistan 
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GOSPODARSTVO UZBEKISTANA 
 

 

Almalyk, rudnik bakra. Foto: Aleksander Sadikov 

 
BDP (2021):   69,24 milijarde USD 
BDP na prebivalca (2021): 1.983,1 USD 
Rast BDP v letu 2021:  7,4 % 
Deleži v BDP (2021):  storitve (38,6 %) industrija (27,8 %), kmetijstvo in druge primarne  

dejavnosti (26,9 %), gradbeništvo (6,7 %) 
Glavne gospodarske panoge: avtomobilska industrija, metalurgija (zlasti baker), energetika, naftna in 

plinska industrija, pridobivanje zlata, urana, svinca, cinka in volframa, 
proizvodnja strojev, gradbeni izdelki in materiali, proizvodnja tekstila, 
kmetijstvo in živilstvo, farmacevtska industrija, turizem 

Glavni izvozni artikli: zlato, zemeljski plin, baker, bombaž, polimeri etilena, nasploh železne 
in barvne kovine, sadje in zelenjava (grozdje, breskve, paradižniki, 
melone in lubenice), tekstilni izdelki, mineralna gnojila, turizem, vozila 

Glavni uvozni artikli: stroji in oprema, kemični izdelki, zdravila, naftni derivati, živila, 
 železne in barvne kovine 
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Glavne uvozne partnerice: Kitajska (18,2 %), Rusija (18,1 %), Južna Koreja (10,5 %), Kazahstan 
(9,3 %), Turčija (8,1 %), Nemčija (3,7 %) 

Glavne izvozne partnerice: Kitajska (12,4 %), Rusija (12,1 %), Turčija (11,7 %), Kazahstan (7,3 
%), Kirgizistan (5,5 %) 

Prednosti: bogati naravni viri, poceni in kvalificirana delovna sila, odprtost za tuje 
investicije, dobre prometne povezave, posebna investicijska območja 
in davčne spodbude za investitorje, močna znanost in kakovostno 
šolstvo s poudarkom na naravoslovju in tehniki, mlado prebivalstvo 
(povprečna starost 29 let, 19 milijonov delovno aktivnih prebivalcev), 
drugo najhitreje rastoče gospodarstvo Skupnosti neodvisnih držav, 
lokacija – Svilna pot proti Kitajski 

Poslovni izzivi: geografske razdalje, relativno močna vloga države, pomen 
vzpostavljanja dobrih odnosov z oblastmi in različnimi institucijami, 
pogostejše spreminjanje zakonodaje, birokratski postopki, menjava 
valute, državi nimata podpisanega sporazuma o varnosti pred 
zasegom in reševanju sporov z mednarodno arbitražo 

 
Stopnja brezposelnosti (2022): 9,6 % 
Raven človekovega razvoja (UNDP 2020): visoka, 106. mesto med 189 državami 
Indeks trajnostnega razvoja (OZN 2021): 69,8 od 100, 77. mesto med 165 državami, izboljšave pri boju 
proti revščini, zdravstvu, izobraževanju in čisti energiji 

Pridelava bombaža. Ljuba Brank, Wikimedia Commons/GFDL  
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Še nekaj dejstev o gospodarstvu: 
 

- Uzbekistan je šesti največji proizvajalec bombaža na svetu, 7. proizvajalec zlata in 4. imetnik 
zlatih rezerv na svetu ter 7. proizvajalec in 12. imetnik rezerv urana na svetu. Državno podjetje 
Uzbekneftegas je 11. največji svetovni proizvajalec zemeljskega plina. Država ima velike zaloge 
zemeljskega plina, bakra, cinka, svinca, volframa in urana. Uzbekistan pridobiva tudi nafto, 
vendar ta zadostuje v glavnem samo za domačo porabo in se malo izvaža. V kmetijstvu 
pomembnejšo vlogo igrajo bombaž, pšenica, ječmen, koruza, lubenice, grozdje, melone, 
breskve in paradižniki, reja ovac. Kmetijsko-živilski sektor prinaša v proračun dobrih 20 
odstotkov, od tega bombaž cca 12 odstotkov. Najpomembnejši devizni prihodek prinaša 
zemeljski plin, in sicer okoli 25 odstotkov. 

- Zgodovinsko je preko območja Uzbekistana potekala Svilna pot, na kateri je ključno vlogo igralo 
starodavno trgovsko in kulturno bogato uzbeško mesto Samarkand s 3000-letno zgodovino; 
enako tudi danes Uzbekistan lahko povezuje Evropo, Srednjo Azijo in Kitajsko. 

- Od 1. februarja 2019 slovenski državljani za bivanje v Uzbekistanu do 30 dni ne potrebujejo več 
vizuma. 

Železniška postaja v Taškentu. Foto: LoggaWiggler/Pixabay 

 
- Uzbekistan ima 22 svobodnih gospodarskih con v različnih delih države. To so posebna 

območja za spodbujanje naložb, kjer so podjetja oproščena številnih davkov (zemljiški, na 
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dobiček, socialni, prispevki za ceste itd.), prav tako se jim ponudijo dodatne davčne olajšave 
glede na višini naložb. 

- Pri vzpostavljanju odnosov med podjetji iz Uzbekistana in tujimi partnerji lahko pomembno 
podporno vlogo igrajo tudi panožna združenja podjetij, ki pokrivajo posamezne konkretne 
gospodarske panoge, v katerih poslujejo konkretna uzbekistanska podjetja. 

- Državna prizadevanja za izboljšanje pogojev za tuja podjetja se poznajo tudi na priznani lestvici 
Doing Business, kjer je država napredovala s 166. mesta leta 2012 na 69. mesto leta 2020. 

- Transportne povezave so izredno dobre (skupna dolžina cest 7.400 km): železnica (promet med 
glavnimi mesti poteka z hitrostnimi vlaki španske proizvodnje), letalska družba Uzbekistan 
Airlines je znana po dobrih letalih (Airbus 350, Boing 787 idr.) in odličnem potniškem servisu. 
Država ima sicer 11 mednarodnih letališč. V načrtu je podpis sporazuma za izgradnjo železnice 
Kitajska-Kirgizistan-Uzbekistan. 

 

 
Ravon Nexia R3, eden od modelov tovarne UzAvto Motors v mestu Asaka, ki je sedaj v popolni državni lasti, 
prej pa je bilo to skupno podjetje z ameriškim General Motors. Tovarna trenutno proizvaja modele znamke 
Chevrolet, ki so jih do leta 2020 proizvajali pod lokalnim imenom Ravon (uzbeška beseda, ki pomeni mirno 
potovanje). Sprva (1992-2001) je bilo to skupno podjetje Uzbekistana in južnokorejskega proizvajalca Daewoo. 
Foto: Milhouse35 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) 

 
- V zadnjih letih država preko številnih sporazumov krepi sodelovanje z državami, kot so 

Azerbajdžan, Indija in Turčija. 
- Država se trenutno pogaja za vstop v Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). 
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- Z 10. junijem 2022 je Uzbekistan preklical vse omejitve za potovanja, uvedene zaradi pandemije 
covida-19. 

- Uzbekistan je ena redkih držav, ki v letu 2020 kljub epidemiji in zaustavitvi javnega življenja ni 
beležila recesije, je pa gospodarska rast tisto leto bistveno upadla (1,7 %), leta 2021 pa se je 
država hitro pobrala. 

- Storitveni sektor zadnjih pet let vsako leto beleži med 15- in 27-odstotno rast, razen leta 2021 
(9,6 %). Posebej močna področja so bančništvo, nepremičnine, gradbeništvo in maloprodaja. 

- V letih 2020-2024 namerava Uzbekistan vzpostaviti 14 parkov za informacijske tehnologije. 
- Uzbekistan slovi tudi po svojih preprogah, razkošnih, svilenih, z milijoni vozlov … 
- Leta 2020 so ob pojavu covida-19 uzbeške oblasti pripravile obsežen sklad za zmanjševanje 

negativnih posledic epidemije v višini 1 milijarde USD, prav tako so izrazile namero za izvedbo 
obsežnega programa investicij v infrastrukturo za popravila in gradnjo cest, izboljšanje 
upravljanja voda in odpadkov, podporo zdravstvenim, izobraževalnim in drugim ustanovam, z 
več deset milijoni dolarjev sredstev za posamezno področje. 

 
 
Oblike gospodarskih družb, ki jih je mogoče ustanoviti v Uzbekistanu: delniške družbe, družbe z 
omejeno in neomejeno odgovornostjo, splošna in omejena poslovna partnerstva, zadruge, zasebna in 
državna podjetja. Med tujimi podjetji je priljubljeno tudi odpiranje predstavništev, nekatera podjetja pa 
prijavljajo stalne poslovne enote pri davčnem organu, a takšno poslovanje prinaša več pravnih tveganj, 
poleg tega zakonodaja predvideva možnost ustanavljanja podružnic tujih podjetij. 

 

 
Izdelava preprog. Foto: Joel Heard, Unsplash 
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UZBEŠKA POSLOVNA KULTURA 

 
- Pogosto je prisotna bolj posredna komunikacija, težje razumljiva za tujce. 
- Kmalu po seznanitvi sogovorniki radi sprašujejo osebne stvari glede družine, poroke, otrok in 

zdravja, gre bolj vljudnost in sogovorniki ne pričakujejo konkretnega odgovora. 
- Med pogovorom praviloma manjša medsebojna razdalja kot na Zahodu, večja med moškimi in 

ženskami, več je druženja med predstavniki istega spola, starejša generacija se bolj dotika kot 
mlajša. 

- Očesni stik med isto rangiranimi osebami je pogostejši kot med šefom in podrejenimi. 
- Cenjena je dobra obleka, v poslovnem svetu raje konzervativno oblačenje, neformalna oblačila, 

kavbojke in kratke majice se štejejo za nevljudne. 
- Pri pozdravljanju je običajno rokovanje oziroma med moškimi stisk podlahti, ženske se običajno 

poljubijo na lica. 
- Razširjeno je prepričanje, da Uzbekistanci niso točni, da ne marajo biti pod časovnim pritiskom 

in podrejeni strogemu urniku. 
 
  



 

10 
 

GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN UZBEKISTANOM 

 

 
 

- Trenutno skromno, a zadnja leta v očitnem porastu kljub pandemiji covid-19 in spreminjajočim 
se razmeram na svetovnih trgih, široke možnosti za poglobitev odnosov in nove posle. 

- Prevladuje slovenski izvoz farmacevtskih izdelkov (tradicionalno nad 80 % izvoza). 
- Glavna slovenska podjetja na trgu: Krka, Lek-Novartis, Iskratel. 
- Leta 2021 je Uzbekistan postal največja gospodarska partnerica Slovenije v Srednji Aziji 

(prehitel je Kazahstan): 
o Blagovna menjava 2021: 67,8 milijona EUR (+ 27 %), slovenski izvoz: 67,4 mio. EUR, 

povečanje zlasti na račun slovenskega izvoza farmacevtskih izdelkov. 
o Prvo polletje 2022: 34 % povečanje, 41,3 milijona EUR (slovenski izvoz za 30 %, 39,9 

milijonov EUR). 
o Storitvena menjava 2021: 1,8 milijona EUR (+ 20 %, prevladuje uvoz). 

- Nekatera perspektivna področja: 
o farmacevtska in kemična industrija (tradicionalno področje sodelovanja), 
o hidroenergetika, obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, posodabljanje 

elektrodistribucijskega omrežja, 
o informacijske in komunikacijske tehnologije (med drugim tudi pametna in varna mesta, 

uvedba sistema 112, internetno omrežje, hidrometeorološke postaje), 
o upravljanje voda, 
o avtomobilska industrija, 
o infrastrukturni projekti na področju železnic, športa in kmetijstva, 
o uvoz barvnih in redkih kovin iz Uzbekistana. 

- Glavni izvozni izdelki v letu 2021 (SURS): farmacevtski proizvodi (82 %, tradicionalno), električni 
stroji in oprema (9 %), razna živila (5 %), barve in laki (1 %) idr. 

- Glavni uvozni izdelki v letu 2021 (SURS): plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas (84 %), 
preparirano perje in puh (8 %, tradicionalno), električni stroji in oprema (4 %), oblačila in pribor 
za oblačila (2 %) idr. 
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Blagovna menjava med državama skozi leta: 

 
 

- Neposredne investicije (podatki Banke Slovenije): 
o Slovenske naložbe v Uzbekistanu: 0,5 milijona EUR konec leta 2020 (0,7 mio. EUR – 

2019, 0,5 mio. EUR – 2018, 0,6 mio. EUR – 2017). 
o Uzbekistanskih investicij v Sloveniji Banka Slovenije ne beleži. 

- Sklenjen sporazum o zaščiti investicij in konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja (kot 
ena redkih držav v Srednji Aziji). 

- V načrtu je sklenitev sporazuma o gospodarskem sodelovanju med državama, kar bo omogočilo 
tudi ustanovitev skupne komisije za gospodarsko sodelovanje. 

- Sklenjeni pravni akti: 
o Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan o vzajemnem spodbujanju 

in zaščiti naložb (velja od l. 2004), 
o Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi 

z davki od dohodka in premoženja (velja od l. 2013), 
o Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o 

mednarodnem cestnem prometu potnikov in blaga (velja od l. 2006), 
o Sporazum o sodelovanju med Gospodarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko 

zbornico Uzbekistana (2005), 
o Memorandum o sodelovanju med Novo Ljubljansko banko in Narodno banko za tuje 

gospodarske dejavnosti Republike Uzbekistan (2005), 
o Sporazum o fakultativnem pozavarovanju med SID banko in uzbekistanskim državnim 

podjetjem Uzbekinvest (2005).  
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Slovenski razstavni paviljon-šotor na festivalu umetniške obrti v Uzbekistanu. Foto: Aleksander Sadikov 

 
- Še nekateri drugi primeri sodelovanja v zadnjih letih: 

o 2019: Sodelovanje slovenskih klekljaric na 1. mednarodnem festivalu umetniške obrti v 
mestu Kokand (1500 razstavljavcev iz 53 držav, pomoč podjetij Iskratel in Cleangrad). 

o 2020: Virtualna konferenca z udeležbo več kot 50 specialistov-pediatrov iz Slovenije in 
Uzbekistana o izkušnjah soočanja s covidom-19, nevladna organizacija Regionalni 
dialog s sedežem v Sloveniji in podružnico v Uzbekistanu na prošnjo Pediatričnega 
medicinskega inštituta v Taškentu. 

o 2022: Pogovori o sodelovanju na področju športa – gostovanje delegacije Gimnastične 
zveze Uzbekistana v Sloveniji. 

o 2022: Udeležba profesorjev iz Uzbekistana na mednarodnem izobraževanju 
profesorjev s področja inteligentne analize podatkov na Fakulteti za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem – FAMNIT UP. 
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KULTURNE IN GEOGRAFSKE ZNAMENITOSTI 

 
 

- Republika Uzbekistan je del nekdanje Svilne poti, ki je potekala od Kitajske preko današnje 
Kirgizije, Kazahstana, Tadžikistana, Uzbekistana, Turkmenistana, Irana, Azerbajdžana in 
Gruzije, po kateri so trgovci prevažali v Evropo dragoceno svilo in drage kamne, začimbe in 
barvila, zlato in srebro, eksotične ptice in živali. 

Festival svile in začimb v Buhari. Foto: http://veton.picq.fr, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 

 
- Uzbekistanci (30 milijonov) so tretji največji turški narod, za Turki (75 milijonov) in Azerbajdžanci 

(31 milijonov). 
- Približno štiri petine ozemlja pokrivajo puščavska območja, znotraj meja države je tudi del 

največje srednjeazijske puščave Kara-Kum (poleg Turkmenistana), skozi katero poteka zelo 
priljubljena avtomobilska turistična pot z nočitvijo v zelo udobnih jurtah. 

- V mestu Hiva (140.000) na zahodu Uzbekistana, starem več kot 2500 let, se je okoli leta 780 
rodil velik matematik Al Horezmi, po katerem je nastala beseda algoritem, prvi je uvedel tudi 0 
kot številko, decimalno vejico idr. Njegov spomenik danes stoji na vstopu v mesto. 
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- Gostoljubje je ena od značajskih potez Uzbekov. Znati sprejeti gosta Uzbeki cenijo bolj kot 
bogastvo mize. Ne sprejeti gosta pomeni sramoto za družino in ves rod. Rokuje se samo z 
moškimi, žensko se pozdravi z rahlim prikimavanjem in z roko na srcu. Gost dobi najbolj častno 
mesto za mizo (dastarhan), praviloma daleč od vhoda. Čaj natoči sam gostitelj, in sicer v 
majhnih količinah, ker menijo, da če gost prosi za dodatno porcijo, spoštuje gostitelja in dom. 
Najbolj časten gost dobi najmanjšo količino čaja v okroglo skodelico, ki se imenuje piala. Nima 
ročaja, zato se piala prime s tremi prsti. Čaj se postreže na začetku obroka in na koncu. 

Plov, uzbeška nacionalna jed, vsebuje riž, meso (navadno goveje), korenje in čebulo. Foto: Andrei Tilin (Atilin), 
Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 

 
- Aralsko jezero se je v preteklosti zaradi svoje velikosti štelo za morje, danes je praktično 

večinoma izsušeno zaradi napačne kmetijske politike Sovjetske zveze oziroma več držav. 
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KRATKA ZGODOVIN UZBEKISTANA 

 
Najstarejši znani prebivalci na območju 
Uzbekistana so Skiti, ki so se tu naselili v 
prvem tisočletju pred našim štetjem in so med 
drugim vzpostavili obsežen namakalni sistem 
ob rekah. Že tedaj so se kot središča oblasti in 
visoke kulture pojavila mesta, kot sta 
Samarkand in Buhara. Prav ti dve mesti sta 
pozneje zelo obogateli in zasloveli, ko sta 
postali pomembni središči na Svilni poti, ki je 
potekala od Kitajske preko današnje Kirgizije, 
Kazahstana, Tadžikistana, Uzbekistana, 
Turkmenistana, Irana, Azerbajdžana in 
Gruzije, po njej pa so trgovci z Vzhoda 
prevažali v Evropo dragoceno svilo in drage 
kamne, začimbe in barvila, zlato in srebro, 
eksotične ptice in živali. Velik del današnjega 
Uzbekistana je bil takrat del perzijskega 
imperija, območje je bilo tedaj znano kot 
Sogdija oziroma Transoksanija. Z arabskimi 
muslimanskimi pohodi od 7. stoletja naprej se 
je sem razširil islam, v 8. stoletju so Arabci 
območje tudi zasedli in pripomogli k 
znanstvenemu napredku, pozneje je sledila 
samanidska vladavina (9.-10. stol.). 
 

Foto: Afzalbek Sadikov 

 
Na zgodovino je pomembno vplivala Džingiskanova zasedba območja v 13. stoletju, po kateri so bila 
ljudstva iranskega porekla izpodrinjena s strani prebivalcev turkovskega porekla. Po razpadu Zlate 
horde in fragmentaciji je v 14. stoletju kot vladar tega območja prevladal Timur (Timurlenk), ki je poskrbel 
za nov kulturni, znanstveni in gradbeni razcvet v Samarkandu in drugod. Po smrti Timurlenka je država 
razpadla na dva dela, območje pa so po letu 1500 zasedli Uzbeki.  
 
Vzpostavili so se Buharski, Hivski in Kokandski kanat, v 19. stoletju pa se je tja začel širiti tudi Ruski 
imperij, ki se je z Veliko Britanijo boril za vpliv v Srednji Aziji. V začetku 20. stoletja je Rusija uveljavila 
svoj vpliv na območju Uzbekistana, ki je nato postal tudi del Sovjetske zveze – 27. oktobra 1924 je bila 
ustanovljena Uzbeška sovjetska socialistična republika v sestavi SZ. Uzbekistan je razglasil neodvisnost 
31. avgusta 1991, po neuspešnem poskusu državnega udara v Moskvi, konec istega leta je Sovjetska 
zveza tudi razpadla. 
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Po osamosvojitvi je gospodarstvo 
nasledilo mnoge značilnosti skoraj 70-
letnega skupnega življenja v nekdanji 
Sovjetski zvezi, z vsemi dobrimi in 
slabimi platmi. Kljub temu je prvi 
predsednik Uzbekistana Islam Karimov, 
ki je vladal z avtoritarno roko skoraj 30 
let, dosegel dobre rezultate v 
ekonomskem in političnem življenju 
države. Njegov naslednik, predsednik 
Šavkat Mirzijojev, ki je bil pred tem 
predsednik vlade in je poznal stanje v 
državi, je razvoj republike prestavil kar 
za nekaj prestav naprej.  
 
Zato je danes Uzbekistan eno veliko 
gradbišče: tovarne, stanovanjski in 
socialni objekti, hoteli. Zelo očitna je         Amir Timur (Timurlenk) na uzbeški preprogi. Foto: falco/Pixabax 
razvejana mednarodna dejavnost.  
Za mnoge države sveta je ukinil vizume, tudi za Slovenijo, poenostavil je bančno poslovanje, prilagodil 
pravila mednarodne trgovine, zato uživa danes veliko podporo in simpatije s strani prebivalstva. 
 
Nekatera velika imena iz zgodovine Uzbekistana so: 
 

- Al Horezmi iz mesta Hiva (783-850) – matematik, astronom in pisatelj (oče algoritma, decimalne 
vejice, številke »nič«-0, 

- Mirzo Ulugbek (1394-1445) – astronom iz Samarkanda, ki je v 14. stoletju pravilno izračunal 
dolžino leta (365 dni), 

- Amir Timur (1336-1405; Timurlenk, Tamerlan) – vladar in nacionalni junak Uzbekistana, 
- Abu Ali Ibn Sino (Avicenna, 980-1037) – avtor medicinske enciklopedije, 
- Omar Hajam – uzbeško-perzijski 

pesnik, avtor znamenitih 
štirivrstičnic rubai, 

- Ališer Navoi (1441-1501) – veliki 
pesnik, mislec, utemeljitelj 
uzbeškega knjižnega jezika. 

 
 
 
 
 
Komplet srebrnikov, posvečenih najboljšim 
Uzbekom. Foto: Aleksander Sadikov 
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Viri 

- Aleksander Sadikov, predstavitev Uzbekistana 
- Andreja Mulec Bohinc: Analiza poslovnega okolja Azerbajdžana, Kazahstana, Turkmenistana 

in Uzbekistana ter priložnosti za slovenska podjetja (magistrsko delo, UL EF, 2018) 
- MarketLine: Uzbekistan In-depth PEST insights (Country Profile Series), ML00003-052, 

September 2022 
- CIA World Factbook 
- Svetovna banka – World Bank Open Data (https://data.worldbank.org/) 
- Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Banka Slovenije, SURS, Veleposlaništvo RS v Moskvi 
- Wikipedia.org, s sklici na vrsto uzbekistanskih, angleškojezičnih in ruskojezičnih spletnih virov 
- Agencija za privabljanje tujih 

investicij pri Ministrstvu za 
investicije in zunanjo trgovino 
Republike Uzbekistan 
(invest.gov.uz) 

- Državni odbor Republike 
Uzbekistan za statistiko 
(stat.uz) 

- PowerPoint predstavitev 
UZBEKISTAN 2022, poslana 
za potrebe Slovensko-
uzbeškega poslovnega 
foruma 

- Spletni portal 
MANUFACTURES.RU 

- Spletni medij Kun.uz 
- Regional Obala (glede 

FAMNIT UP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dediščina Sovjetske zveze je tudi mestna podzemna železnica (metro) v Taškentu s tematsko okrašenimi 
postajami. Foto: Nicole Ashley/Pexels 
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