
 
 

  

 
 
 

Ljubljana, 27.10.2014 
 

 
VABILO NA ZAKLJUČNO SREČANJE PROJEKTA PRIPRAVNIKI 

V projekt Pripravniki smo vključili 8 mladih iz vse Slovenije in vključili 5 različnih podjetij, ki so mladim 

omogočili, da pridobijo izkušnje za delo. S tem smo želeli mladim pokazati pot do dela in jim pomagati 

pridobiti konkretne izkušnje. Ker se največ dodane vrednosti ustvari na trgu in ker je potrebno mladim 

že kmalu privzgojiti podjetniški način razmišljanja, smo povezali 5 podjetij z mladimi, ki so jim z 

intenzivnim mentorstvom omogočili prve izkušnje v poklicih, v katerih bi se radi preizkusili v svoji 

karieri.  

 
Želeli bi vas povabiti na zaključno srečanje projekta, kjer bomo predstavili kje in kako je  

Potekal projekt, kaj vse smo se v tem času naučili in  kako smo začrtali skupne korake za prihodnost.  
 

Zaključno srečanje bo potekalo 

v ponedeljek, 17.11.2014 ob 18:00, v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. 
 

 
Naj vam predstavimo samo nekaj pozitivnih vtisov naših Pripravnikov, ki so svojo izkušnjo opisali s 

spodnjimi zapisi, še več o teh izkušnjah pa na samem zaključnem srečanju:  
 
»Za priložnost se vam resnično zahvaljujem, saj sem na ta način spoznala veliko ljudi in se naučila 
marsičesa novega na področju medijev, česar se zagotovo še lep čas ne bi, glede na to, da smo mladi 
izjemno omejeni na področju trga dela.« 

 
»Tak projekt nam mladim daje priložnost, da dobimo prve delovne izkušnje iz področja, ki nas veseli, 
in omogoči nova poznanstva, ki nam lahko v nadaljevanju kariere zelo pomagajo. Sama sem od 
projekta veliko odnesla.« 
 
»Sam sem se naučil mnogo o upravljanju, vodenju, oglaševanju, trženju in finančnih temeljih dobrega 
poslovanja. V zahvali bi omenil tudi profesionalno mentorstvo s strani Mreže MaMa, ki je poskrbelo za 
mnogo koristnih informacij  ter moje prve delovne izkušnje.« 

 

 
Dogodek je namenjen partnerjem v projektu, pripravnikom in zainteresirani javnosti. 

 
 

Prosimo, da nam svojo udeležbo potrdite do 10.11.2014 na elektronsko pošto: maja.drobne@mreza-

mama.si ali telefonsko številko 040-697-325. 
 

 
Veselimo se druženja z vami! 

 

 
 

 

mailto:maja.drobne@mreza-mama.si
mailto:maja.drobne@mreza-mama.si

