
3. KARIERNI DAN 2019/2020 

19. 12. 2019 na GCC 

 

Časovnica 

Ura 4. a/h/j 4. b 4. c 4. č 4. d 4. i 3. letnik 

0., 1. ura Pouk Pouk Pouk Pouk Pouk Pouk Pouk 

2. ura  
Predavanje 
v stari 
telovadnici 

 
 

Obisk sejma v športni 
dvorani 

Predavanje v MA4 
(Matej Čepin: Tri bistvene stvari 

pri vsaki poti … In še ena. 

Pouk 

3. ura  
Malica/Pouk 

10.20-
10.45 

Malica Malica Malica Malica Malica Malica Pouk 

10.45-
11.30 

Obisk 
sejma v 
športni 
dvorani 

 
 

Predavanje v MA4 
(Matej Čepin: Tri 
bistvene stvari pri 

vsaki poti … In še ena. 

 
 
 

Obisk sejma v športni dvorani 

Predavanje v stari 
telovadnici (Matija 

Goljar: Ustvarjalnost 
v sodobnem svetu) 

5. ura Obisk 
sejma v 
športni 
dvorani 

 
Obisk sejma v športni 

dvorani 

6. ura Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk 
oz. 
PNM 

 
Pouk 

7. ura Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk oz. 
PNM 

Pouk 
oz. 
PNM 

 
Pouk 

 
 
 
14.00-
16.00 

Prostoizbirne delavnice 
1. ALI POTREBUJEM POZITIVNO SAMOPODOBO ZA SMISELNO ŽIVLJENJE IN USPEŠNO 

KARIERNO POT? 
2. ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM ŽIVLJENJU? 

3. OSEBNI MODEL RAZVOJA 
4. TRENING RAZGOVORA ZA SLUŽBO 

5. UČINKOVITO SOOČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI PRITISKI 
6. ŠTUDIRAL/A BI V TUJINI … KAJ PA ZDAJ? 

Opisi delavnic spodaj! Obvezna e-prijava do 15. 12. 2019! 
https://forms.gle/7Q1VvhQFFDgWdkkE7  

 

Dopoldanske obvezne delavnice/predavanja: 

- 4. letnik PV (stara telovadnica, 8.45-10.20): Konec srednje šole – imam poklic, kaj pa zdaj? 

Predavajo Helena Maher Resinovič, Nives Laul z nekdanjimi dijaki GCC in Petra Škarja, 

podjetnica in avtorica knjižnih uspešnic, ki bo posebej izpostavila intervju za službo; 

- 4. letnik GIM, UG (MA4, glede na zgornji urnik): Tri bistvene stvari na vsaki poti … In še ena; 
Matej Čepin je direktor Socialne akademije in že več kot 20 let spremlja mlade, od leta 

2002 tudi profesionalno. Nekoč je bil inženir računalništva, danes pa do njegove strasti 

osebnostna rast posameznika, razvoj civilne družbe, mladinsko delo, gradnja skupnosti, 

popotništvo in njegova družina. Kot pobudnik, izvajalec in entuziast aktivnosti za razvoj 

mladih, bo spregovoril o ključnih vprašanjih, ki se jih moramo vprašati na poti (samo) 

raziskovanja, ter načinih kako pre/obhoditi ovire, ki se na tej poti pojavijo. Odločanje, koraki 

in odločanje za korake so namreč bistvene sestavine življenja, ki nam je bilo podarjeno. 

- 3. letnik PV, GIM, UG (stara telovadnica, 10.45-11.30): Ustvarjalnost v sodobnem svetu; 
Matija Goljar je ustanovitelj Ustvarjalnika, kjer bodočo generacijo voditeljev učijo 

miselnosti, veščin in samozavesti, da znajo resnično izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja 

naš svet. Na tak način ustvarjajo svet, kjer nihče ni omejen s svojimi okoliščinami, saj zna 

vedno ustvariti priložnosti.  

Matija Goljar je zato prepričan, da »ustvarjalnost nikakor ni lastnost, pač pa posledica 

dejanj« in »da je pomembno, da poskušaš, da si vztrajen, tudi, če ne gre zlahka. Za 

ustvarjalnost je vztrajnost nujna.« 

https://forms.gle/7Q1VvhQFFDgWdkkE7


 

Prostoizbirne delavnice (14.00-16.00 na GCC): 

Prijave na povezavi https://forms.gle/7Q1VvhQFFDgWdkkE7 najkasneje do 15. 12. 2019! 

 

Izvajalec NUŠA KLINAR, univ. dipl. psihologinja 

Naslov delavnice ALI POTREBUJEM POZITIVNO SAMOPODOBO ZA SMISELNO ŽIVLJENJE IN 
USPEŠNO KARIERNO POT? 

Prostor MA1 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Pogosto prepričanje, ki prevladuje med nami je, da je temelj smiselnega in 
uspešnega življenja ter tudi karierne poti pozitivna samopodoba ali samozavest.  
»Le samozavesten človek je tisti, ki lahko v polnosti izkoristi svoj potencial.« 
Takšna prepričanja nas lahko vodijo v izogibanje situacijam, ki so nam 
pomembna ali opuščanje željenih ciljev, tudi na karierni poti.  
Na delavnici bomo na kratko pregledali najpogostejše psihološke in družbene 
mite o pozitivni samopodobi in samozaupanju. Dotaknili se bomo razvoja 
odnosa do sebe in kako nanj lahko vplivamo tudi sami. Odgovarjali bomo na 
vprašanja, kot so: »Ali so trema, strah pred zavrnitvijo, sram ali negotovost res 
ovira na moji poti ali kaj drugega?!« 
Ob koncu pa bomo spoznali tudi nekaj smiselnih strategij, ki jih lahko 
uporabimo ob neprijetnih čustvih ter pretirani samokritiki, da le ta ne postane 
ovira pri doseganju željenih ciljev. 

 

Izvajalec SOCIALNA AKADEMIJA 

Naslov delavnice ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM ŽIVLJENJU? 

Prostor SL1 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Najti svoje mesto v družbi oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga 
vsakega človeka. Ni lahka. Ni dovolj vzeti v roke seznam fakultet in se odločiti za 
nekaj. V svetu polnem besed in podob si je treba vzeti čas tudi za razmislek o 
oblikovanju svojih poklicnih in življenjskih ciljev. Pomembno se je vprašati, kdo 
sem, kaj si želim, kaj je tisto, kar je resnično moje, in se podati na pot 
odkrivanja sebe - pot v neznano. Pot, ki je pogosto polna dvomov, vprašanj, 
močnih občutkov, napotkov starejših ljudi, a prav zato, ker je moja, moram 
prevzeti odgovornost in se naučiti krmariti skozi življenje. Kako poiskati način, 
ki me bo pripeljal do tega, da bom imel/a občutek, da je to, kar počnem 
smiselno, in da se bom nekje na tej poti zavedel/a, da sem srečen/a? 

 

Izvajalec TiPovej! 

Naslov delavnice OSEBNI MODEL RAZVOJA 

Prostor FI2 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Delavnica temelji na metodologiji »Business Model You« ki ti bo omogočil 
boljše razumevanje sebe in svoje vrednosti ter aktiven premik v želeno 
poklicno smer.  
Ta metoda predstavlja svež pristop pri prvih korakih do izbire študija oz. 
zaposlitve, lahko se uporablja za (re)definiranje svoje poklicne poti ali 
obšolskega projekta. Model nudi jasen pregled nad tem, kaj imamo, kaj znamo 
in kaj lahko doprinesemo svetu. Proces izpolnjevanja modela pa prinaša 
inspiracijo in motivacijo za naslednje korake. 

 

Izvajalec Petra Škarja (Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS) 

Naslov delavnice TRENING RAZGOVORA ZA SLUŽBO 

Prostor FI1 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Delavnica bo osredotočena na vprašanja kot so: 

https://forms.gle/7Q1VvhQFFDgWdkkE7


- Kaj je delodajalcem najbolj pomembno, ko zaposlujejo 
- Česa NE početi! Najpogostejše napake 
- Priprava na razgovor za službo - zakaj je tako pomemben fokus na rezultat 
- Pomembno, da je - kratko, jedrnato, jasno 
- Vprašaj se, kaj si delodajalec želi? 
- Če si živčen - kaj pomaga? 

 

Izvajalec Matej Delakorda 

Naslov delavnice UČINKOVITO SOOČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI PRITISKI 

Prostor BIO 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Naša sposobnost biti odporen na različne življenjske in šolske pritiske ter biti 
hkrati dovolj prožen in prilagodljiv za vse spremembe, ki se dogajajo okrog 
nas, postaja ena najbolj pomembnih veščin za uspešno življenje. Na delavnici si 
bomo pogledali različne načine in pristope, kako biti bolj odporen, kako okrepiti 
samospoštovanje in zaupanje v to kdo sem. Matej Delakorda, trener mehkih 
veščin, Learning & development konzultant in moderator, ki deluje kot 
samostojni trener in kot trener v podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW 
GROUP (Madžarska), glavni trener mladih iskalcev zaposlitve v dvoletnem 
nacionalnem projektu „Made With Y“, so-organizator in voditelj TEDx 
dogodkov, dolgoletni TV voditelj, moderator in odgovorni urednik, bo skupaj z 
udeleženci te delavnice iskal odgovor na to, kako spremeniti pogled na ta 
zahteven proces.   

 

Izvajalec Lea Marolt Sonnenschein 

Naslov delavnice ŠTUDIRAL/A BI V TUJINI … KAJ PA ZDAJ? 

Prostor KEM 

Št. prostih mest 15 

Opis delavnice Društvo VTIS je bilo ustanovljeno z namenom povezovati in zastopati interese 
slovenskih državljanov, ki se v okviru visokošolskega študija izobražujejo ali so 
se izobraževali oziroma opravljajo ali so opravljali raziskovalno dejavnost na 
izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini. Želimo delovati v interesu 
celostnega spodbujanja izobraževanja za splošno dobro in blaginjo.  
Tokrat bo z nami njegova članica Lea Marolt Sonnenschein, ki se je po maturi v 
Sloveniji odpravila na študij umetnosti in računalništva na University of Grinell v 
ZDA, že med študijem delala v Microsoftu v Atlanti, bila soustanoviteljica 
programskega StartUp podjetja v New Yorku, trenutno pa je na podiplomskem 
študiju na Royal Colleageu v Londonu. 
Predstavila vam bo svojo karierno pot in izzive ter prednosti študija v tujini ter 
odgovarjala na konkretna vprašanja glede prijavnih postopkov in razlik med 
študijem pri nas in v tujini. 

 


