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Spoštovane članice in člani Manager kluba Ptuj ter ostali zainteresirani gostje, 

 

vabimo vas na strokovno-izobraževalni dogodek v organizaciji Manager kluba Ptuj, 3. oktobra 2018, s 
pričetkom ob 18. uri, v prostorih Gimnazije Ptuj. Tokrat smo k sodelovanju povabili izjemno osebo, ki je s svojo 

neizmerno energijo, železno voljo in močno željo dokazala, kako premagovati največje ovire in posegati po 

najvišjih ciljih. O prehojeni poti in njeni filozofiji uspeha nam bo predavala Petra Majdič.  

 

Petra Majdič je najuspešnejša slovenska smučarska tekačica vseh časov. Najboljše rezultate je dosegala na 

tekmah v klasični tehniki. V svetovnem pokalu je osvojila štiriindvajset zmag, od tega kar dvajset v šprintu, 
kar jo uvršča na drugo mesto najboljših šprinterk v zgodovini svetovnega pokala. Bila je prva slovenska tekačica 

z zmago v svetovnem pokalu, prva z medaljo iz svetovnih prvenstev ter prva, ki je medaljo osvojila na 
olimpijskih igrah. S štiriindvajsetimi zmagami je uvrščena na četrto mesto najuspešnejših tekmovalk v 

svetovnem pokalu. Trikrat ji je pripadel naziv slovenske športnice leta, leta 2007 pa je prejela tudi Bloudkovo 
nagrado tj. najvišje državno priznanje na področju športa. Leta 2011 je bila razglašena za Slovenko leta 2010, 

ki jo izbirajo bralci Jane, najstarejše slovenske ženske revije. Istega leta je bila poleg Francija Petka imenovana 

za ambasadorko svetovnega nordijskega prvenstva v Planici 2017 za katerega je kandidirala SZS (Smučarska 

zveza Slovenije). 

Prijazno vabljeni vsi, ki vas predstavljena vsebina pritegne oziroma želite v živo slišati predavanje in zgodbo 

naše najuspešnejše smučarske tekačice. 

Udeležba na predavanju je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas vabimo, da svojo prisotnost 

predhodno potrdite na povezavi PRIJAVA oz. na naslov info@mkp.si, najkasneje do 28. 9. 2018. Število mest 

je omejeno.    

 

vodja stebra Izobraževanje                                                                     predsednik Manager kluba Ptuj 

    mag. Vlasta Stojak                                                                                      Marko Drobnič  

    

 

»Premagovanje ovir, iskanje notranje in zunanje motivacije ter izgradnja močne ekipe so bile na poti do 
uresničitve mojih olimpijskih sanj ključnega pomena. Ključne lastnosti, ki so odražale našo ekipo ter želja 
po preseganju meja, ki jih nosimo v mislih in miselnih vzorcih naše preteklosti, so nas delale močnejše in 
hitrejše v borbi z neizprosno in finančno neodvisno konkurenco. A nam je uspelo. Kako? Svojo filozofijo 
uspeha zdaj, po končani karieri vrhunske športnice, predajam  tistim, ki so v preteklosti navijali zame. 
Tako skušam s svojim delom obogatiti naš vsakdan in ljudem pokazati, da je mogoče vse.«  

Nosilka olimpijske medalje in borka za dobro voljo Petra Majdič 
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