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Samit100 v Sarajevu: Evropa kaže interes za JV regijo 

Letošnji dogodek Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope bo 27. in 28. maja v 

Sarajevu. Na regijskem dogodku, ki ga soorganizira tudi Združenje Manager, bosta osrednja 

gosta Slovenca. 

Po lanski izvedbi v Portorožu, se eden največjih poslovnih dogodkov v regiji JV Evrope, letos 

prvič seli v Bosno in Hercegovino. Peto letno srečanje bo potekalo pod naslovom Dogovor za 

nove čase Bosne in Hercegovine. Namen srečanja je, da se na enem mestu predstavijo dobre 

prakse in okrepijo potenciali za nova vlaganja v medsebojnem sodelovanju skozi razvojne 

projekte – od zelene mobilnosti, pametnih mest, turizma, prostega pretoka blaga in ljudi, 

izobraževanja, do energetske in digitalne agende –, za izboljšanje poslovanja in kakovosti 

življenja v regiji.  

 

Ključno je preveriti enoletni napredek 

Dr. Iztok Seljak, podpredsednik Upravnega odbora Samit100 in predsednik poslovodnega 

odbora Hidrie, poudarja, da je letos ključno preveriti napredek in zagotoviti učinkovito 

izvedbo ciljnih projektov, ki so jih konkretizirali na lanskem srečanju v Portorožu: »Od 

zagotovitve prostega pretoka blaga med nacionalnimi mejami na avtocesti Skopje–Ljubljana 

in vzporedne 'ozelenitve' avtoceste oziroma njene usposobitve za hibridna ter električna 

vozila prihodnosti, vse do oblikovanja skupnega razvoja energetske politike držav regije in 

skupnega nastopa pod novo blagovno znamko na področju najboljših prehrambnih 

proizvodov in turizma, ki nosi delovno ime Baladrija (Balkan/Adria).«  

 

Osrednja govornika dogodka, ki se ga bodo udeležili vodilni gospodarstveniki iz Slovenije, 

Hrvaške, Črne gore, Srbije, Albanije, Kosova in Makedonije, bosta ustvarjalca ene najbolj 

razširjenih aplikacij na svetu Talking Tom, Samo in Iza Login iz podjetja Outfit7, ki bosta 

predstavila svojo zgodbo o preboju na globalni trg.  

Vse večje zanimanje evropske politike  

»Novost letošnjega Samit100 je povezava s Pariško konferenco za Zahodni Balkan, kar 

pomeni, da je gospodarska iniciativa pritegnila pozornost ne samo najvišje regijske, temveč 

tudi evropske politike. Projekti o katerih razmišljajo vodilni gospodarstveniki tako dobivajo 

svoje mesto v širši evropski in regionalni gospodarski politiki,« komentira Sonja Šmuc, 

izvršna direktorica Združenja Manager, ki je soorganizator dogodka.   

Srečanje Samit100 bo letos znova povezano s srečanjem voditeljev držav udeleženk procesa 

Brdo Brioni, ki bo 28. in 29. maja. Slednjega se bo udeležil 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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