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Klub koroških študentov po uspešno izpeljanem Akademskem plesu tokrat prireja zanimivi
izobraževalni vsebini. V soboto, 14. aprila, se bo v KMKC Kompleks ob 17.30 odvila okrogla
miza na temo podjetništva za mlade z uglednimi gosti s področja gospodarstva, ki bodo z
mladimi delili svoje uspešne zgodbe in nasvete za prodor. Kasneje pa se bo odvil že
tradicionalni, tretji KKŠ Filmozofski večer, ki bo gostil ustvarjalce filma “Svobodni in
odgovorni” iz Libertarnega kluba v Srbiji.
Prvo podjetniško pravilo pravi, da najboljši podjetnik nikoli ne zamudi priložnosti, zato Klub
koroških študentov vabi vse študente na okroglo mizo "Podjetništvo tudi za mlade?", na
kateri bodo skozi pogovor moderatorke Petre Lesjak Tušek nasvete o izdelavi poslovnega
načrta in ustanovitvi podjetja delili predstavniki uspešnih podjetniških zgodb. Gostje iz
gospodarstva bodo: g. Boštjan Špetič (CEO, Zemanta), g. Kristjan Pečanac (Advisor & Coach,
BoundBreaker), g. Nil Gradišnik (Software Developer, VOX.IO ), g. Andrej Fajmut (CEO, Nieros
Metal) ter g. Marjan Gobec (CEO, KOPA Inženiring).
"Okrogla miza bo gotovo zanimiva za vse študente s podjetniško žilico ali interesom. Hkrati
bodo predstavniki Regionalne razvojne agencije za Koroško (g. Peter Zajc), Tehnološkega
razvojnega centra Slovenj Gradec (g. Jure Knez) in Visoke šole za tehnologijo polimerov (ga.
dr. Silva Roncelli Vaupot) študentom predstavili brezplačno izobraževanje "Od ideje do
start-up", kar je še dodatna vzpodbuda študentom za udeležbo na okrogli mizi," je o projektu
dejal njegov vodja Urh Lednik. Okrogla miza se pričenja ob 17.30.
Kasneje, ob 20.30, pa bo v sodelovanju z društvom Svetilnik potekal 3. Filmozofski večer Kluba
koroških študentov – predvajal se bo dokumentarni film “Svobodni in odgovorni” (Slobodni i
odgovorni), nato pa se bo pokramljalo z njegovimi ustvarjalci iz Libertarnega kluba v Srbiji. "Film
gledalca na zelo zanimiv in pronicljiv način popelje na pot raziskovanja filozofije liberalizma na
primerih iz ekonomskega in političnega sveta. Pri ogledu se bosta pridružila režiserja,
scenarista in glavna igralca Miloš Nikolić in Đorđe Trikoš, ki bosta po ogledu filma z veseljem
odgovarjala na zastavljena vprašanja. Film je mednarodno skupnost zelo pozitivno presenetil,
zato nas posebej veseli, da se bo na svoji turneji po Sloveniji ustavil tudi pri nas," je dejala vodja
Filmozofskega večera Tjaša Črešnik.
+++ Več informacij o obeh dogodkih na www.klub-kks.si!
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