
Izobraževalna delavnica “UPRAVLJANJE Z ODNOSI V PODJETJU z dr. Robertom 

Ličnom” – 14.10.2022 

 

… dobri medsebojni odnosi so temeljni gradniki uspešnega podjetja … 

 

… zato vse direktorje podjetij ter vaše ožje člane ekipe vabimo na … 

 

izobraževalno delavnico 

 

“UPRAVLJANJE Z ODNOSI V PODJETJU z dr. Robertom Ličnom”, 

 

ki bo v Interpretacijskem centru kraške vegetacije Botaničnega vrta Sežana potekala 

 

v petek, 14.10.2022, od 9.00 do 15.00 ure. 

 

  

PROGRAM DELAVNICE: 

08.30 • 09.00 prihod in registracija 

09.00 • 10.30 delavnica • predavanje 

10.30 • 11.00 odmor 

11.00 • 12.30 delavnica • predavanje 

12.30 • 13.30 kosilo (vključeno v ceno) 

13.30 • 15.00 delavnica • predavanje 

15.00 • ……. odgovori na vprašanja 

 

KOTIZACIJA:  

180,00 € brez DDV / osebo (po predračunu) 

 

INFO & PRIJAVE:  

info@vrtsezana.si • 031 625 093 (do četrtka, 13.10.2022, do 13. ure) 

 

ORGANIZATOR:  

Komunala Sežana d.d., upravljavec vrta 

 

  

KDO JE DR. ROBERT LIČEN IN KAKŠNO POSLANSTVO NOSI DELAVNICA? 

“Vodja v resnici ni nadrejeni, temveč prvi med enakimi” trdi dr. Robert Ličen – manager, 

podjetnik, coach, mentor in predavatelj, ki pomaga posameznikom, predvsem podjetnikom in 

managerjem do poslovnega in osebnega uspeha. 

 

Kot doktor socioloških in magister ekonomskih znanosti, kot ustanovitelj in direktor 

Podjetniškega centra Pegasus ter strokovnjak za upravljanje sprememb in odnosov v 

podjetjih, ki si je izkušnje nabiral kot manager v Tobačni Ljubljana, kot direktor podjetja 

Akrapovič, kot predsednik uprave v Steklarni Rogaška in pomočnik predsednika uprave 

Gorenja, nagovarja z dejstvom, da ljudje potrebujejo nekoga, ki jih bo usmerjal, spodbujal ter 

jim s tem nakazal, da mu lahko zaupajo. Vodja tovrstnega kova ne bo ustvaril le boljšega 

delovnega okolja med sodelavci, temveč bo lažje premagoval tudi ovire, s katerimi se 

podjetje srečuje ali se bo morda srečalo v prihodnosti. 



 

Dogodek pod vodstvom dr. Roberta Lična je zatorej namenjen ravno direktorjem podjetij in 

njihovim najožjim članom ekipe, da pridobijo usmeritve, kako ukrojiti dobre medsebojne 

odnose kot temeljne gradnike uspešnega podjetja. 

 

 

NA DELAVNICI • PREDAVANJU PRIDOBLJENA ZNANJA BODO SLUŽILA: 

uspešnejšemu individualnemu vodenju sodelavcev, 

lažjemu ohranjanju in pridobivanju novega, usposobljenega in odgovornega kadra, 

dvigu nivoja motivacije in pripadnosti zaposlenih v podjetju, 

boljšim pogojem za spoštljive odnose v podjetju, 

razumevanju o tem, kaj sodelavce spodbuja in kaj jim škoduje, 

usklajevanju razlik med sodelavci in usmerjanju drugačnosti ter 

ohranjanju in vzpodbujanju uravnoteženih odnosov v zasebnem življenju. 

 

  

KAJ JE PODJETNIŠKI CENTER PEGASUS? 

Podjetniški center Pegasus, ki ga je ustanovil in ga vodi dr. Robert Ličen je podjetniška 

skupnost, kjer se združujejo podjetniki sorodnih vrednot s skupnim ciljem vsakodnevne rasti 

in razvoja tako na osebnem, podjetniškem, kot na strokovnem nivoju. Vedno delujejo v 

interesu širših podjetniških skupnosti in ne le na interesu posameznikov. Drug drugemu 

zagotavljajo podporo, kar se kaže na vztrajnih in drznih napredkih ter stremijo k izbiri 

najboljših možnih podjetniških poti. 

Član lahko postane vsak podjetnik, ki je moralen, etičen in pošten. Zavedati se mora, da mu 

podjetniška skupnost nudi enega od temeljev za osebnostno zadovoljstvo, poslovni uspeh ter 

celostni razvoj. Verjamejo, da je pozitivna energija in spoštovanje to, kar spreminja 

prihodnost podjetja in ohranja dobre medsebojne odnose. 

Podjetništvo je njihova strast, izobraževanje je njihovo orodje in sodelovanje njihova 

infrastruktura. 


