
 

 

                                                               

4. AKADEMIJA AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA IN PODJETNIŠTVA  
(Piran, 18. – 20. oktober 2013) 

 

ODGOVORNO NA POT USPEHA! 

Z MREŽO IDEJ DO STIKOV IN KARIERNIH TER PODJETNIŠKIH NASVETOV USPEŠNIH DIREKTORJEV 

V Mreži idej smo prepričani, da lahko mladi s pravimi talenti in kompetentnostjo postanemo 
odgovorni oblikovalci sprememb in uspeha. Toda kakšna naj bo odgovorna pot do uspeha? Te 
zanima, kako uspeti, kakšne karierne nasvete lahko pridobiš od direktorjev uspešnih podjetij? 
Kakšne naj bodo tvoje poslovne/karierne odločitve? Te mogoče zanima osebni pogovor z direktorji 
uspešnih podjetij in morebitno sodelovanje z njimi? 

Če si vsaj enkrat prikimala ali prikimal, te vljudno vabimo na 4. AKADEMIJO AKTIVNEGA 
DRŽAVLJANSTVA IN PODJETNIŠTVA, ki bo potekala od petka, 18. oktobra, do nedelje, 20. oktobra, v 
Piranu. Odloči se za odgovorno pot do uspeha in se nam pridruži v sproščenem prostoru razprav in 
pozitivne energije. 

Karierne in podjetniške kroge nasvetov bodo vodili direktorji/solastniki uspešnih podjetij, in sicer 
podjetij BISOL, SEAWAY, POPTV, RASTODER, FONDA, INFONET Media, SPEM. Osebno spoznaj 
direktorje in se pred njimi izkazi, z njimi naveži stik ter izkoristi izjemno priložnost za tvojo kariero ter 
si prisluži kakšno nagrado. 

Na našem dogodku v Piranu bodo z nami g. Boris PAHOR, slovenski pisatelj, ddr. Klemen JAKLIČ, 
predavatelj na Harvard University, ga. Vlasta NUSSDORFER, varuhinja človekovih pravic, dr. Miro 
CERAR, predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Japec JAKOPIN, solastnik Seway 
d.o.o., dr. Uroš MERC, direktor Bisol d.o.o., g. Stanko POLANIČ, večinski lastnik Intering Holding, 
d.o.o. in lastnik podjetja SGP Pomgrad d.d., g. Marko LUKIĆ, direktor in lastnik podjetja Lumar IG, 
d.o.o., g. Blaž KOŠOROK, generalni direktor Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., dr. Matej TUŠAK, 
športni psiholog, g. Tomaž PEROVIČ, direktor in odgovorni urednik informativnega programa POPTV, 
g. Tomo KRIŽNAR, svetovni popotnik, g. Bogdan KNAVS, pater frančiškan, g. Izet RASTODER, direktor 
Rastoder, d.o.o., g. Božidar NOVAK, partner in svetovalec SPEM, in številni drugi. 

Čim prej se pridruži krogu 80 ŠTUDENTOV IN MLADIH PROFESIONALCEV, ki bodo v sproščenem 
objemu Pirana tkali mrežo novih znanj, novih prijateljstev, novih idej, kariernih priložnosti in iskali 
odgovorno pot do uspeha. 

PRIJAVE zbiramo do 4. OKTOBRA 2013, in sicer preko ELEKTRONSKE PRIJAVE  na spletni strani 
www.mrezaidej.si (število mest je omejeno). 

Prijavite se z ELEKTRONSKO PRIJAVO 

PRIDRUŽI SE NAM V PIRANU, PRIJAVI SE ČIM PREJ! 

 

http://www.mrezaidej.si/
http://mrezaidej.si/akademija/prijava/

