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Spoštovani! 

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) vas vabi na  

KLUBSKO SREČANJE 

ki bo  v ponedeljek, 21. marca 2016 ob 19.00 uri  

v sejni sobe Založbe Družina Krekov trg 1/II, Ljubljana. 
Pogovorili se bomo o vsebini in vlogi našega združenja v novem evropskem projektu  

»Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« 

»Youth for Entrepreneurship and Business Ethics« 

v katerega je vključeno naše združenje. Projekt bosta predstavila mag. Kaja Kosec in predsednik dr. 
Drago Rudel, ki bosta pri ZKPS tudi odgovorna za projekt. 

Sodelovanje v tem projektu odpira novo poglavje v delu ZKPS, ki bo bolj usmerjeno k mladim, ki so 

že, ali pa želijo stopiti na pot poslovneža/podjetnika. Prav tako odpira priložnost mlajšim, že zrelim 

poslovnežem in podjetnikom, da svoje znanje in izkušnje v okviru projekta kot predavatelji podelijo 

mlajšim kolegom na treh mednarodnih simpozijih v Italiji, Sloveniji in na Madžarskem. 

O projektu: V EU projektu iz mehanizma Erasmus+ sodelujemo združenja/zavodi iz petih EU držav: 

Bund Katholischer Unternehmer (D), Center for Corporate Citizenship (D), Unione cristiana 

imprenditori dirigenti (I), Conform (I), Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres (BE), Kerme 

(H) in Napra Forgó Nonprofit (H), iz Slovenije pa Socialna Akademija in Združenje krščanskih 

poslovnežev Slovenije. Namen projekta je spodbuditi mlade v EU za podjetništvo, ter jim omogočiti, 

da prek poletnih šol (1) raziščejo in razvijejo podjetniške iniciative, (2) razvijejo in izboljšajo 

vodstvene spretnosti in (3) pridobijo vedenje o etičnih razsežnostih vodenja in poslovanja v duhu 

družbenega tržnega gospodarstva. Projekt bo trajal 32 mesecev (2016-2018). 

Projektni partnerji smo feb.2016 že imeli prvi skupni sestanek na Katoliški univerzi, Fakulteti za 

menedžment v Ingolstadtu v Nemčiji. Dorekli smo organizacijske podrobnosti projekta in dogovorili 

prvo Poletno šolo o poslovni etiki ter trening za vodstvene veščine mladih, ki bosta potekala 

avgusta 2016 v Firencah. V novembru 2016 bo šoli sledil še trening v poslovni etiki v Rimu. V 

usposabljanje bo v letu 2016 vključenih 36 mladih, starih od 15-29 let.  

V prvo usposabljanje bo ZKPS vključil 4 (želeno) mlade, ki so pričeli svojo podjetniško oz. karierno 

pot. Zainteresirani mladi se lahko prijavijo na projekt na info@zkps.si. 

 

Vabljeni na dogodek! 

 dr. Drago Rudel 

 predsednik 


