
1 

 

                       Sporočilo za javnost

         1. julij 2014 

 

Samit100 - največje srečanje poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope: 

kako krepiti konkurenčnost in gospodarsko sodelovanje v regiji 

Na poslovnem srečanju Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope, 14. in 15. julija v Cavtatu 

na Hrvaškem, se bo nadaljevala razprava o možnostih sodelovanja pri krepitvi konkurenčnosti 

nacionalnih gospodarstev držav, kot tudi konkurenčnega potenciala regije jugovzhodne Evrope. 

Glavna tema tretjega skupnega srečanju uglednih podjetnikov in poslovnežev iz držav jugovzhodne 

Evrope ter delegacij iz držav v regiji bo izboljšanje gospodarskih priložnosti ter gospodarsko 

sodelovanje skozi prepoznavanje potencialov na področjih turizma, transporta in logistike, hrane in 

pijače, IKT, zdravstva, farmacije in energetike. Organizatorji Samita100 so Združenje hrvaških 

delodajalcev (HUP), Atlas Foundation, Srbsko združenje managerjev (SAM) in slovensko Združenje 

Manager. 

Srečanja se bo udeležilo več sto poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope, ki bodo v okviru delovnih 

skupin, razdeljenih po sektorjih, govorili o ovirah in priložnostih sodelovanja v regiji. Predloge o tem, 

kako izboljšati regionalno sodelovanje v določenih sektorjih bodo predstavili na plenarnem srečanju 

predstavili predsednikom Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Črne gore, 

Srbije in Slovenije. »Dosedanja srečanja Samita100 so v neposrednih pogovorih vodilnih 

gospodarstvenikov z vodilnimi politiki v regiji prinesla konkretne predloge, kaj lahko politika naredi, 

da olajša delo gospodarstvu – od tega, da bi bili fitosanitarni pregledi na meji v eni državi priznani 

tudi v drugih, do večjega sodelovanja ambasad v tujini. Podobne uporabne rešitve bodo 

gospodarstveniki politikom svetovali tudi v Cavtatu,« pojasnjuje Sonja Šmuc, izvršna direktorica 

Združenja Manager, ki bo moderirala predsedniški panel. 

Drugi dan konference bodo udeleženci govorili o privabljanju globalnih vlagateljev v regiji; svoje 

izkušnje bodo prenesli nekateri izmed največjih vlagateljev v državah jugovzhodne Evrope, medtem 

ko bodo o tem, kako priti do vira financiranja gospodarskih projektov, na zaključnem panelu govorili 

ključni managerji vodilnih bank v regiji.  

"Eden od glavnih ciljev letošnjega Samita100 je ustvarjanje novih priložnosti za sodelovanje in 

krepitev temeljev za izvajanje skupnih poslovnih interesov v sedmih gospodarskih sektorjih z 

največjim potencialom za razvoj regije. Na letošnjem srečanju bomo na primeru sodelovanja med 

nordijskimi državami imeli priložnost, da se naučimo, kako uspešno institucionalizirati regionalno 

sodelovanje, ne da bi s tem ogrozili suverenost in identiteto države, " pravi Damir Kuštrak, 

predsednik upravnega odbora Samita100. 
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SAMIT100 je nastal v organizaciji srbskega združenja managerjev SAM, hrvaškega združenja 

delodajalcev HUP in slovenskega Združenja Manager in predstavlja pomembno kohezivno silo 

prihodnjega gospodarskega povezovanja regije in konkreten prispevek vodilnih managerjev k 

pospešenemu gospodarskemu sodelovanju in večji konkurenčnosti na prostoru nekdanje skupne 

države. 

 

Predstavlja edinstveno poslovno srečanje v regiji, saj je zasnovano kot močna sila gospodarskega 

povezovanja in prispevka k prizadevanjem političnih voditeljev za izboljšanje odnosov in življenja v 

regiji. Samit100 želi biti stalna platforma in stičišče uglednih podjetnikov in poslovnežev iz Albanije, 

Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije, kot tudi najvišjih 

političnih predstavnikov v regiji, da bi skupaj odprli perspektivo za krepitev konkurenčnosti 

nacionalnih gospodarstev v državah, kot tudi konkurenčnega potenciala JV Evrope. 

Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope je doslej uspešno potekal v Srbiji in Črni gori, letos pa se bo 

odvijal v Cavtatu na Hrvaškem. V kratkem času je Sumit100 postal najpomembnejše zbirališče 

poslovnih in političnih voditeljev regije. Slovensko delegacijo bodo predstavljali Tomaž Berločnik, 

Franjo Bobinac, Medeja Lončar, Janko Medja, Anton Papež, Nevenka Črešnar Pergar, Iztok Seljak, 

Janez Škrabec, Sonja Šmuc in drugi vodilni slovenski managerji.  

Več o SAMIT100 na www.samit100.org 

 

Dodatne informacije: Edita Krajnović, komunikacije; T: 040 488 040; E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
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