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Poslovni voditelji JV Evrope na Samit100 letos v Portorožu 

Možnosti regijskega sodelovanja na področju energetike, turizma, prometa in infrastrukture ter 

finančnega sektorja so glavne teme dogodka Samit100 voditeljev jugovzhodne Evrope, ki bo 1. in 2. 

junija v Portorožu. Na dogodku v organizaciji Združenja Manager bo izpostavljena tudi vloga 

pametnih mest za gospodarski razvoj regije. 

Na četrtem srečanju najvidnejših podjetnikov, gospodarstvenikov in politični¸¸h voditeljev iz držav 

jugovzhodne Evrope bo razprava tekla o možnih skupnih projektih v šestih najbolj propulzivnih 

gospodarskih sektorjih: energetiki, turizmu, transportu in infrastrukturi, digitalni ekonomiji, 

področju hrane in pijače ter na znanju temelječe ekonomije. 

V Portorožu 150 najvplivnejših voditeljev in predsednikov držav 

Na dogodku organizator, podobno kot na dosedanjih srečanjih, pričakuje 150 najvplivnejših poslovnih 

voditeljev JV Evrope. Delovna omizja bodo razvrščena po gospodarskih sektorjih, na katerih bodo 

udeleženci razpravljali o ovirah in možnostih sodelovanja v regiji. Ideje, kako okrepiti sodelovanje v 

regiji, bodo predstavljene na panelu s predsedniki držav JV Evrope: Albanije, Bosne in Hercegovine, 

Hrvaške, Kosova, Makedonije, Črne gore, Srbije in Slovenije. Panel bo gostil slovenski predsednik 

Borut Pahor.  

Poudarek na transportnem omrežju in pametnih mestih ter podpis deklaracije županov 

»Govorili bomo o tem, kako lahko regija izkoristi 300 milijard evrov vreden razvojni projektni cikel, ki 

ga je predstavila Evropska komisija, in tudi o alternativnih načinih financiranja regionalnih projektov. 

O rezultatih bomo spregovorili z ministri vlad v regiji, s ciljem, da kreativnost prenesemo v realnost in 

v prihodnost naše regije,« komentira dr. Iztok Seljak, predsednik upravnega odbora Samit100. Kot 

pravi, je dozorel čas, da se že sprejeta načela revitalizacije in povezovanja regije odrazijo v konkretnih 

projektih, ki bodo dali rezultate v začrtani smeri konkurenčnosti, z začetkom na transportnem 

omrežju.  

Med srečanjem bo posebna pozornost namenjena pametnim mestom v regiji, ki lahko postanejo 

gonilna sila vključujoče in trajnostne rasti. Župani večjih mest so Samit100 prepoznali kot pravi temelj 

za sodelovanje in bodo na dogodku podpisali deklaracijo, s katero se bodo zavezali k rešitvam in 

razvoju pametnih mest, izmenjavi izkušenj ter znanja. 
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O Samit100  

Letni dogodek Samit100 predstavlja edinstveno srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov v regiji. 

Zasnovan je kot močna sila povezovanja in prispevka gospodarstva k prizadevanjem političnih 

voditeljev za izboljšanje odnosov ter življenja v regiji. Z dogodkom Samit100 se izkazuje odločnost za 

prevzemanje odgovornosti poslovnih voditeljev pri ustvarjanju vizije in pogojev za krepitev 

konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev v državah in krepitev konkurenčnega potenciala JV Evrope. 

Prvi Samit100 je bil organiziran leta 2011 v Srbiji, drugi v Črni Gori, tretji lani na Hrvaškem. Vsa 

srečanja so potekala pod pokroviteljstvom predsednika države gostitelja dogodka.  

Samit100 poslovnih voditeljev je skupna pobuda Združenja Manager, Srpske asocijacije menadžera in 

Hrvatske udruge poslodavaca, ki se jim je kmalu pridružila tudi Atlas Fundacija iz Črne gore.  

 

 

Več o SAMIT100 na summit100.org  

Program: v priponki in na summit100.org/program/ 

Akreditacija: komunikacije@zdruzenje-manager.si  

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