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Na prvem dnevu Samit100 o vzorih in start-up podjetništvu 

Danes se je začela dvodnevna konferenca Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope, 

ki letos poteka v Sarajevu. Na regijskem dogodku, ki ga soorganizira tudi Združenje Manager, 

je pred več kot 150 udeleženci in ostalimi gosti, svojo zgodbo o uspehu predstavil tudi 

Slovenec Samo Login. 

Teme letošnje konference so izboljšanje gospodarskih razmer in regionalnega sodelovanja 

skozi razvoj potenciala na področjih inovacij in energetske učinkovitosti, transporta in 

logistike, krožnega gospodarstva, hrane in turizma, izobraževanja in regionalnih združenj s 

poudarkom na avtomobilski industriji.  

Tudi regija JV Evrope ima podjetniški potencial 

Posebni gost prvega dneva Samita100 je bil veleposlanik Kari Kahiluoto, predsednik 

Nordijskega sveta ministrov, ki je predstavil prednosti gospodarskega sodelovanja med 

nordijskimi državami, ki so zgled za povezovanje držav v regiji JV Evrope.  

Na prvem dnevu sta nastopila tudi zakonca Iza in Samo Login, ustanovitelja podjetja Outfit7 

in ustvarjalca Talking Tom aplikacije. Samo Login je predstavil svojo zgodbo preboja na 

globalni trg in v svojem nagovoru izpostavil predvsem pomembnost start-up podjetništva, ki 

ima potencial tudi v naši regiji. 

Na drugem dnevu s predsedniki držav 

»Zelo smo ponosni, da tako pomemben dogodek, ki združuje regionalno poslovno elito, 

poteka v Sarajevu. Znova bomo odprli temo perspektive krepitve konkurenčnosti nacionalnih 

gospodarstev in konkurenčnosti potenciala celotne regije JV Evrope,« je na otvoritvenem 

dnevu najavil Eldin Hadžiselimović, direktor ASA Holding, sopredsedujoči letošnjega 

Samita100.  

»Srečanje mora postati prostor gospodarskega povezovanja in dialoga, kjer podjetniki in 

gospodarstveniki, politiki predstavijo konkretne predloge za izboljšanje standardov v regiji na 

vseh ravneh,« je dopolnil Amer Bukvić, direktor BBI banke 

Bosna in Hercegovina je letos prvič gostiteljica Samita100, ki pod letošnjim imenom Dogovor 

za nove čase Bosne in Hercegovine, poteka že peto leto  Program se nadaljuje jutri, ko se 

bodo pridružili tudi predsedniki držav, ki sodelujejo v okviru procesa Brdo Brioni, med njimi 

tudi slovenski predsednik Borut Pahor.  

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 na Hrvaškem, lanski 

pa v Sloveniji. 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.  
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