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PODJE TN I Š KA  

SKUPNOST

Za partnersko sodelovanje s Podjetniškim 

centrom Pegasus smo se odločili, ker 

podpiramo razvoj podjetništva in ker na 

vrednotah, na katerih temelji Pegasusova 

podjetniška skupnost, temelji tudi naše 

delovanje.

Renata Balažič, predsednica uprave Sava 

Turizem d.d.

+ 386 31 385 805

Naša vizija je podjetniška skupnost ,  

osebno izpopolnjenih in izobraženih 

podjetnikov ,  opremljenih z ustreznimi 

življenskimi in podjetniškimi 

veščinami ,  ki omogočajo osebni in 

podjetniški uspeh vsakega člana in s 

tem celotne družbe .

PARTNERJI

Podjetniki, poleg ostalih veščin, 

potrebujemo tako strokovno znanje, kot 

druženje in izmenjavo mnenj z ostalimi 

podjetniki. V tem je Podjetniški center 

Pegasus najboljši, saj nudi celovito 

podporo, tako v strokovnem izobraževanju, 

kot v povezovanju z ostalimi podjetniki. 

Kar je po svoje logično. Naredili so ga 

podjetniki za podjetnike.

Janez Šenveter, Pekarna Hlebček d.o.o.

Podjetniški center Pegasus je odličen 

center, saj poleg pozitivne podjetniške 

atmosfere ponuja konkretne predloge in 

rešitve vrhunskih strokovnjakov in 

podjetnikov iz našega okolja, ki temeljijo 

predvsem na realnih izkušnjah. to pa je za 

podjetnike, ki se dnevno soočamo z 

raznovrstnimi izzivi, ključnega pomena.

Jernej Duler, Duler d.o.o.



dr. Robert Ličen
Številne podjetniške in managerske izkušnje 

me motivirajo, da zaznamujem okolje 

drugače kot večina - ne posvečam se 

doseganju boljših rezultatov v posameznih 

podjetjih, temveč se obračam na tiste, ki 

želijo boljšo družbo in ustvarjajo 

stimulativen podjetniški ekosistem.

SPREMINJAMO 

Napake in se iz njih 

učimo. Podpora v 

težkih trenutkih je 

delo vseh nas.

REŠUJEMO
Izzive članov z 

osebnim pristopom in s 

sklepanjem 

zavezništev z drugimi 

podjetniki. 

KREIRAMO
Podjetniške priložnosti 

skozi zavedanje, da z 

lastnim razvojem 

izboljšujemo sebe in 

svoj posel.

SPODBUJAMO
Podjetniški pogum in 

tveganje, v 

podjetniškem okolju.

ZAGOTAVLJAMO
Znanje, veščine in 

infrastrukturo, ki 

omogočajo rast in razvoj 

podjetnikov, podjetja in 

pristne človeške odnose.

SKUPAJ 
ZMOREMO 
VEČ!

mag. Suzana Zupanc

POVEZUJEMO IN ZDRUŽUJEMO
se na izobraževalnih dogodkih, 

kjer pridobivamo strokovna 

znanja, mesečnih jutranjih 

srečanjih, kjer skrbimo za 

 

osebnostni napredek, lokalnih 

srečanjih, kjer z obiskom podjetij 

spoznavamo rešitve v praksi, 

prijateljskih druženjih neformalne 

narave, Pegasusovem pikniku, 

novoletnem srečanju, podjetniških 

večerjah.

Nika Ličen

Podjetniški center Pegasus 

Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana 

PISARNA

SEDEŽ CENTRA
Podjetniški center Pegasus 

Lili Novy 58, 1000 Ljubljana 


