
10.2. 
ob 9 do 12, 
FDV, P4 

Zakaj je nujno dobro poznati samega sebe? Izvajalec:  
mag. Klemen 
Marinčič 

Prijava 

10.2.  
ob 14 do 17,  
FDV, P12 

Sodobni trg dela v kontekstu spreminjanja 
sodobne družbe, ali kako in kaj naj študiram, 
če ne vem, kaj bom (lahko) delal jutri?! 

Izvajalka: dr. Sabina 
Žnidaršič Žagar 

Prijava 

11.2.  
ob 9 do 12,  
FDV, P12 

Že imaš "pravi" CV? Izvajalka: mag. Tina 
Kozic Kolšek 

Prijava 

11.2. 
ob 14:00 do 17, 
FDV, P12 

Priprava na zmenek z delodajalcem Izvajalka: Andreja 
Jurček 

Prijava 

12.2.-14.2. 
 ob 9 do 14.15, 
FDV, P18 

Krepim komunikacijske veščine in delam na 
sebi 

Izvajalki: Jerneja 
Šibilja  

Prijava 

12.2. 
ob 14 do 16, 
FDV, P12 

Mreženje Izvajalka: Sabina 
Đuvelek 

Prijava 

17.2.  
ob 9 do 13, 
FDV, P15 

Social media-orodje za prodajo in 
komunikacijo 

Izvajalec: Martin 
Korošec 

Prijava 

17.2.  
ob 14 do 16, 
FŠ, Pred. A 

Zaslužiti s hobijem ali idejo? Izvajalka: Bogdana 
Rejc 

Prijava 

18.2. 
ob 9 do 12, 
FDV, P10 

Zakaj samo strokovnost ni dovolj? Izvajalka: Sonja 
Peklenik 

Prijava 

18.2. 
ob 14 do 16, 
FKKT, 
seminarska soba 
1070/1C 

Pravice študenta iz študentskega dela Izvajalki: Carmen 
Vodovnik in Katarina 
Bremec Slanič 

Prijava 

19.2. 
ob 9 do 12, 
FDV, P19 

Erasmus za mlade podjetnike Izvajalec: Sebastjan 
Rosa 

Prijava 

19.2. 
ob 14 do 16, 
FDV, P3 

Kako postati denar Izvajalka: Polona 
Plešec 

Prijava 

20.2. 
ob 9 d 12, 
FU, P6 

Postavljanje ciljev Izvajalka: Lidija 
Baloh 

Prijava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=99&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d99%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=100&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d100%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=101&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d101%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=102&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d102%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=103&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d103%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=98&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d98%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=110&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d110%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=106&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d106%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=104&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d104%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=96&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d96%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=108&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d108%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=109&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d109%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=107&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d107%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2


1. Delavnica: Mreženje 

Mreženje je pomembno za naš osebni in profesionalni razvoj, zato je smiselno, da sistematično 

vlagamo svoj čas in energijo v gradnjo svoje socialne mreže. Pomembno je, koga poznaš in s kom 

se dobro razumeš. Na delavnici boš spoznal osnove principe mreženja in kako se ga lotiti. Govorili 

bomo tako o tem, kako narediti dober prvi vtis kot tudi o tem, kako ohraniti dobre odnose. In ker 

se mreženja ne da naučiti prek teorije, bomo s praktičnimi vajami vse znanje prenašali v prakso.  

Sabina Đuvelek je psihologija, ki se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem 

programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Izvaja delavnice v 

Sloveniji in tujini na temo mehkih veščin (npr. komunikacija, reševanje 

konfliktov, vodenje, timsko delo, javno nastopanje …).  

 

 

2. Delavnica: Kako postati denar 

To bo delavnica o razumevanju in praktični uporabi energije v vsakdanjem življenju in pri 

ustvarjanju denarja.  

Že Einstein je rekel, da je vse energija. Preden se kar koli fizično aktualizira, obstaja kot energija. 

Ko postanemo energija denarja, denar priteka k nam lahkotno in brez napora.  

Polona Plešec je univ. dipl. pedagoginja – smer andragogika in uspešna 

samostojna podjetnica. Njeni začetni podjetniški koraki, kljub izredni 

ambicioznosti in veri vase, niso bili tako zelo uspešni, kot so sedanji, prav 

zaradi pomanjkanja znanja, ki ga boste pridobili na delavnici Kako postati 

denar. Ko združimo različna znanja in pravilno usmerjamo energijo, je uspeh 

neizogiben.  

 

3. Delavnica: Erasmus za mlade podjetnike 

Na delavnici bo predstavljen program Erasmus za mlade podjetnike, ki študentom, bodočim in 
mladim podjetnikom omogoča in sofinancira 1-6 mesečne podjetniške izmenjave pri izkušenih 
podjetnikih v državah EU in širše, s ciljem pridobitve potrebnih podjetniških kompetenc in znanj 
za lažji začetek ali nadaljevanje svoje podjetniške kariere.  
 

Sebastjan Rosa, Sebastjan Rosa, strokovni sodelavec Centra za razvoj in prenos 

znanj Univerze na Primorskem, že več kot desetletje sodeluje v evropskih 

projektih na področju spodbujanja podjetništva med mladimi in študenti ter 

prek programa Erasmus za mlade podjetnike kot lokalna Erasmus podjetniška 

organizacija pomaga mladim in bodočim podjetnikom pri opolnomočenju 

njihovih podjetniških veščin in kompetenc. 

 

 
 
 
 



4. Delavnica: Krepim komunikacijske veščine in delam na sebi 

Delavnica zajema tri sklope:  
Delo na sebi: Kdo sem jaz v poklicni vlogi? Kakšen strokovni delavec želim biti? Katere so moje 
moči, znanja in veščine, ki jih že imam in katere bi želel še razviti? Kaj potrebujem za uspešno 
kariero na mojem področju dela? 
Komunikacija z drugimi: Krepimo veščine aktivnega poslušanja, postavljanja vprašanj, empatije in 
podpornega pogovora. 
Uporaba GROW modela v podpornem pogovoru z uporabniki na delovnem mestu ali sodelavci, 
strokovnimi kolegi. 
 

Jerneja Šibilja je diplomatka evropskih študij, ima pa tudi znanja s področja psihologije. Je 

strokovna sodelavka in vodja projektov v STEP Inštitutu in ISA institutu. Izkušnje ima z 

organizacijo in vodenjem delavnic, usposabljanj in dogodkov, tudi mednarodnih. Še posebej jo 

veseli razvoj in izvajanje delavnic na področju pozitivne psihologije, komunikacije in krepitve 

drugih mehkih veščin, prožnosti in osebnostnih moči.  

 

Monika Špital končuje magistrski študij psihologije v Ljubljani in dela v podjetju Skupina Primera 

d.o.o. in STEP Inštitutu. Izkušnje ima z delom na različnih projektih, aktivna je zlasti na področju 

psihološkega blagostanja, zadovoljstva zaposlenih in merjenja učinkovitosti usposabljanj. Znanje s 

področja psihologije nadgrajuje z izobraževanjem na področju vodenja skupinskih procesov, 

vedenjskega intervjuja, moderiranja in coachinga. Na kadrovskem področju se ukvarja predvsem s 

psihološkim testiranjem in z ocenjevalnimi centri, sicer pa sooblikuje maraton pozitivne psihologije 

in mednarodno izobraževanje za učitelje iz tujine Erasmus +. 

 

5. Delavnica Zakaj je nujno dobro poznati samega sebe? 

Samoocena in prepoznavanje lastnih kompetenc je prvi korak do zaposlitve. Je sploh pomembno, 

da sam sebe poznam? Kakšen način dela mi ustreza? S katerimi ljudmi se ujamem? V kakšnem 

delovnem okolju se bom najbolje znašel/a? Se svojih kompetenc dovolj dobro zavedam, jih 

poznam? Ali poznam sebe dovolj dobro, da bom izbral pravo delo zase? Vse to in še več na 

delavnici. 

Mag. Klemen Marinčič je diplomiral na FDV in magistriral na Ekonomski fakulteti. 

Več let je delal v srednjih in velikih gospodarskih družbah na področju kadrovanja, 

zaposlovanja, izobraževanja, organizacije in razvoja kadrov. Karierni svetovalec in 

coach, ki ima izkušnje s področja kadrovanja, zaposlovanja, izobraževanja, 

organizacije in razvoja kadrov. Pri svojem delu uporablja tehnike NLP ter spoznanja 

glede delovanja možganov, zlasti s področja učenja in spomina.  

 

 

 

 

https://www.erasmuspluscourses.com/


6. Delavnica Sodobni trg dela v kontekstu spreminjanja sodobne družbe ali kako in 

kaj naj študiram, če ne vem, kaj bom (lahko) delal jutri?! 

Sodobni trg dela se nenehno spreminja in tisto, kar resnično vemo, je zgolj to: da se spreminja in 

da se bo, najverjetneje še bolj radikalno spreminjal tudi v prihodnje. Mnogi poklici so 

zginili/izginjajo, mnogi so prišli/prihajajo in mnogi, ključni za naše razumevanje civilizacije, (so) 

se radikalno spreminjajo. Institucionalno izobraževanje ne vodi več v doživljenjski poklic, 

bistveno postaja, kako mi z osvojenim znanjem, spretnostmi, izkušnjami, razvojem lastne 

osebnosti ravnamo in kako razvijamo svojo kompetenčno sposobnost. Kaj je tisto, na kar velja 

staviti v že času izobraževanja in vzgoje, in kar nam bo omogočalo osebno in skupno vzdržno in 

trajnostno zadovoljno življenje?  

 
Dr. Sabina Žagar, karierna svetovalka na KC UL, doktorica zgodovine, 

učiteljica in raziskovalka, razvija nove delavnice za študente in širšo strokovno 

publiko (strokovne delavce v šolah, dijake strokovna združenja ipd), izvaja 

svetovanja, namenjena iskanju najboljše rešitve v času prehodov v šolanju in 

razreševanju drugih vprašanj, povezanih s študijem in prehodom iz študija na 

trg dela, povezuje študente s predstavniki trga dela in organizira ter vodi večje 

dogodke v okviru dejavnosti KC UL. 

 

7. Delavnica Priprava na zmenek z delodajalcem 

O različnih zakonitostih razgovora »PRED-MED-PO« bo spregovorila Andreja Jurček, karierna 
svetovalka UL.  

Končala je kadrovski menedžment in ima za sabo vrsto let sodelovanja s 
kadroviki različnih slovenskih podjetij. Na delavnici po podelila svoje izkušnje 
in povedala, kako podjetja kadrujejo in kaj je to, kar jih prepriča!  

 

 
8. Delavnica Že imaš "pravi" CV? 

Kako pripraviti CV, ki bo izstopal in motivacijsko pismo, ki bo prepričalo boš izvedel na delavnici. 

Prav tako boš dobil napotke, česa ne vključiti, ter kaj je must have to. 

Mag. Tina Kozic Kolšek je magistrirala iz menegementa delovnih razmerij, 

raziskovalka in metodologinja, danes karierna svetovalka, ki v svojem delu zelo 

uživa. Ima večletne izkušnje z organizacijo dogodkov, izvedbo delavnic ter 

najrazličnejšimi sodelovanji s podjetji, kar ji pride zelo prav pri izvedbi 

dogodkov. Zanima jo veliko stvari, med drugim (digitalni) marketing in kreativa. 

 

 

 

 



9. Delavnica Zaslužiti s hobijem ali idejo? 

Delavnica Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo je namenjen vsem, ki razmišljate o samostojni 

podjetniški poti in vsem, ki že imate kakšno zamisel, pa ne veste, kako začeti z njenim 

uresničevanjem. V dober posel lahko razviješ tudi svoj hobi, s katerim se ukvarjaš z veseljem. Zakaj 

ti ne bi za to tudi plačali? Dobrodošli ste tudi vsi, ki vas vleče v podjetništvo, a še ne veste, katero 

zamisel spremeniti v poslovno priložnost.  

Bogdana Rejc je že vrsto let podjetniška svetovalka, ki vsak dan pomaga čez 

postopke registracije podjetij, pri spremembah podatkov in pri številnih drugih 

nujnih opravilih desetinam podjetnikov in bodočih podjetnikov. 

 

 

10. Delavnica Postavljanje ciljev 

Na delavnici boš spoznal NLP metode za hitrejše doseganje ciljev. Pomembno je, da spoznaš in 

temeljito preučiš tisti model, ki najbolj ustreza tvojemu namenu. Ključnega pomena pa je tudi 

način k postavitvi in uresničitvi ciljev, zato se bomo lotili korakov, ki ti bodo v oporo pri tem. 

Lidija Baloh izvaja in organizira delavnice ter išče nove vsebine s področja poslovne 

in osebne rasti. Navdušena je nad tem, kako ljudje med seboj delujemo, kakšni smo 

in kako se razumemo, zato so njene teme povezane s spodbujanjem kreativnosti 

ter z različnimi vrstami komunikacije: tehnike SDI in NLP. Je svetovalka pri 

digitalizaciji procesov in skrbi za izvedbo webinarjev.  

 

11. Delavnica Pravice študentov iz študentskega dela 

S študentskim delom mnogim mladim danes uspe dobiti prvo redno zaposlitev. Kako priložnosti, 

ki jih ponuja študentsko delo, izkoristiti in s katerimi izzivi se mladi pri tem srečajo, bomo 

predstavili na primerih iz prakse.  

Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja, o čem se je potrebno dogovoriti pred pričetkom dela, 

kako ravnati v primeru spora, kaj je pokojninska doba … ter predstavili tudi, kaj svetujejo mladim 

delodajalci.   

Carmen Vodovnik je na e-Študentskem servisu vodja posredovanja prostih del in 

reševanja mediacij med študenti in delodajalci.  

 

 

Katarina Bremec Slanič je na e-Študentskem Servisu vodja razvoja kadrov, njeno 

področje dela obsega tudi analiziranje in spremljanje trga dela. Obe strokovni 

sodelavki imata bogate svetovalne izkušnje iz prakse. 

 

 

 

 



12. Delavnica Social media-orodje za prodajo in komunikacijo 

Na primerih iz prakse boš izvedel kaj deluje na Facebooku, kaj na Googlu in kaj v epoštnem 

marketingu – s poudarkom na Facebook marketingu. Izvedel boš zakaj to deluje in dobil navodila, 

kako si vse to lahko urediš sam.   

 

Spoznati Facebook kot marketinški kanal in kanal za gradnjo znamke ter razumeti vlogo email 

marketinga v spletni prodaji. 

Martin Korošec je marketinški strateg.  Avtor treh marketinških knjig. Predavatelj na 

lastnih seminarjih, ki jih je obiskalo že več kot 700 podjetij. Je kreativni potnik idej.  

 

 

13. Delavnica Zakaj samo strokovnost ni dovolj? 

Pomen kumunikacije, zakaj si lahko vrhunski strokovnjak, vendar če ne znaš svojega znanja in sebe 

primerno »prodati«, namesto tebe pridejo do psola in priložnosti veliko manj strokovni in sposobni.  

 Sonja Peklenik je magistra poslovnih ved in direktorica in lastnica inštituta za 

razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana. Izpopolnjevala se je tako doma kot 

v tujini med drugim tudi v okviru UBC v Vancouvru v Kanadi.  

 


