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Sporočilo za javnost,  

6. november 2014 

 

Najvišje srečanje Samit100 poslovnih voditeljev prihodnje leto v Sloveniji 

 

Na srečanju mednarodnega upravnega odbora Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne 

Evrope, ki je včeraj potekalo v Ljubljani, je bila sprejeta odločitev, da bo četrto srečanje Samit100 

leta 2015 potekalo v Sloveniji. Predsednik upravnega odbora Samit100 je postal Iztok Seljak, 

predsednik uprave Hidrie. 

 

Člani upravnega odbora so včeraj potrdili podroben načrt izvajanja dogovorjenih zavez s strani 

poslovnih voditeljev za sodelovanje pri krepitvi konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev držav 

in konkurenčnega potenciala regije jugovzhodne Evrope. Gre za pobude in zaveze, sprejete julija 

letos na srečanju Samit100 v Cavtatu, ki se nanašajo na področja prehrane, energetike, 

informacijske tehnologije, turizma, gradbeništva, zdravstva in farmacije ter transporta in 

logistike. Na včerajšnjem srečanju so bile tudi oblikovane delovne skupine za dialog z Evropsko 

komisijo kot tudi z Nordijskem svetom. 

 

Na sestanku je bil sprejet sklep, da bo prihodnje leto najvišje srečanje Samit100, ki se ga 

udeležujejo vodilni gospodarstveniki in predsedniki držav regije, potekalo v Sloveniji. Nosilec 

organizacije srečanja bo Združenja Manager. Skladno z dogovorom, da predsednik upravnega 

odbora Samit100 prihaja iz države gostiteljice letnega srečanja, je odbor potrdil novega 

predsednika Iztoka Seljaka, predsednika uprave v Hidrii. Nekdanji predsednik odbora Damir 

Kuštrak, izvršni podpredsednik Agrokorja, bo prevzel vlogo namestnika predsednika upravnega 

odbora Samit100. 

 

Upravni odbor Summit100 poslovnih voditeljev sestavljajo Milan Petrovič, predsednik srbskega 

združenja managerjev (SAM), Bojan Radun, predsednik uprave SAM, Maja Piščević, izvršna 

direktorica AmCham,  Jelena Bulatović, izvršna direktorica SAM, Franjo Bobinac, izvršni direktor 

Gorenja, predsednik upravnega odbora Iztok Seljak, generalni direktor Hidrie, Sonja Šmuc, 

izvršna direktorica Združenja Manager, Duško Knežević,  predsednik Atlas Grupe, Živko 

Mukaetov, direktor Alkaloida, Damir Kuštrak, izvršni podpredsednik Agrokorja,  Davor Majetić, 

izvršni direktor hrvaškega združenja delodajalcev HUP,  Amer Bukvić, direktor BBI banke 

Sarajevo, Eldin Hadžiselimović, član uprave Holding ASA Sarajevo, in Meli Ramusović, direktor 

Atlas Foundation. Srečanja upravnega odbora  so se udeležili tudi Janko Medja, predsednik 



2 

 

uprave NLB banke in Jelena Radulović, Alba Partnerji, partner in programska direktorica 

Samit100. 

 

O Samit100 

Samit100 poslovnih voditeljev je pobuda, ki se je začela v letu 2011, s strani srbskega združenja 

managerjev SAM, hrvaškega združenja delodajalcev HUP in slovenskega Združenja Manager, 

kmalu pa je ponudil podporo tudi Atlas Foundation. Osnovni cilj pobude poslovnih voditeljev v 

regiji je najti sinergijo gospodarstva v regiji in prek partnerstev in intenzivnega sodelovanja 

izboljšati konkurenčnost regije s privabljanjem neposrednih tujih investicij in izboljšati dostop do 

tretjih trgov. To bo posledično vplivalo na boljše pogoje  poslovanja in blaginjo prebivalcev 

regije.  

 

Več na www.samit100.org 

 

Dodatne informacije 

Edita Krajnović │040 488 040 │ komunikacije@zdruzenje-manager.si  

 

 

http://www.samit100.org/samit100/o-nama.html
mailto:komunikacije@zdruzenje-manager.si

