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Sporočilo za javnost 
Brdo pri Kranju 

                      15. november 2012 
 

Za takojšnjo objavo 
 

 

Srečanje managerjev s srbskim premierom Ivico Dačićem 

 
Ob uradnem obisku v Sloveniji se je predsednik srbske vlade Ivica Dačić na delovnem zajtrku na Brdu pri 

Kranju sestal s predstavniki Združenja Manager. Podprl je inicativo SAMIT100 in sprejel vabilo, da se v 

izvedbo naslednjega srečanja poleg predsednikov držav v regiji vključijo tudi predstavniki vlad. 

  

Srbski predsednik vlade Ivica Dačić je v pogovoru, namenjenem krepitvi povezovanja gospodarskih 

odnosom med Slovenijo in Srbijo, s tem pa tudi konkurenčnosti regije, izrazil podporo regijskemu 

gospodarskemu povezovanju. Člani upravnega odbora Zdurženja Manager Tatjana Fink, glavna 

direktorica Trima, Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora Hidrie, Toni Balažič, predsednik uprave 

Mercatorja, Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav in Sonja Šmuc, izvršna direktorica 

Združenja Manager, so premierja seznanili z izkušnjami slovenskih vlagateljev v Srbiji.  

 

Slovenski gospodarstveniki so izpostavili dobre prakse, kot sta projekt Feniks in SAMIT100, ter možnosti 

nadaljnjih vlaganj v Srbijo, opozorili pa so tudi na težave, kot so stabilnost dinarja, carinska ureditev za 

uvoz nekaterih izdelkov, rešitve iz predloga zakona o plačilni disciplini, predpis o omejitvah trgovskih 

marž in še vedno nerešeno vprašanje vračila nepremičnin slovenskih podjetij.  

 

Premier Ivica Dačić je zagotovil, da bodo v naslednjih tednih proučili podrobnosti naštetih predlogov 

slovenskih vlagateljev v Srbiji in da se bo zavzel za njihovo hitrejše reševanje. Ravno tako je podprl 

iniciativo SAMIT100 in sprejel vabilo, da se v izvedbo naslednjega srečanja poleg predsednikov držav v 

regiji vključijo tudi predstavniki vlad. 

 

Delovni obisk predstavlja nadaljevanje aktivnosti prvega regionalnega vrha poslovnih voditeljev JV 

Evrope  „Samit100 biznis lidera jugoistočne Evrope: Dogovor za novo doba", ki je v organizaciji Srpske 

asocijacije menadžera, Hrvatske udruge poslodavaoca in Združenja Manager potekalo oktobra lani v 

srbskem Arandjelovcu. Od ustanovitvenega dogodka je SAMIT100 izvedel že štiri srečanja regijskih 

gospodarstvenikov s predsedniki držav:  slovenskim predsednikom dr. Danilom Türkom,  s predsednikom 

Črne Gore Filipom Vujanovićem, (tedanjim) predsednikom Republike Srbije Borisom Tadićem in 

predsednikom Republike Hrvaške Ivom Josipovićem.  

 

 
Dodatne informacije: 
Edita Krajnović, komunikacije  
T: 040 488 040  
E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
 
Fotografiji: delovni zajtrk, arhiv Združenja Manager. 
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