
ZIMSKI KARIERNI DAN 2020/2021 

21. 12. 2020 na spletu 

Časovnica 

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

 
07.05-08.40 
 

 
Pouk oz. PNM 

 
PNM 

 
PNM 

 
PNM 

 
PNM 

 
PNM 

 
08.40-09.00 

 
Odmor, prijavljanje v plenarni del ob 9.00 

 

 
09.00-10.00 

 
Plenarni del za vse dijakinje in dijake 4. letnikov: študijsko svetovanje (Helena Maher 

Resinovič, Nives Laul) 
POVEZAVA (MS TEAMS): https://cutt.ly/0hUVIHb  

 

10.00-10.10 Odmor, prijavljanje v videokonference ob 10.10 

 
10.10-11.00 

PV POVEZAVA ZA MS 
TEAMS: 

https://cutt.ly/ThUVP1j  
 

Delavnica Petre Škarja 

GIM/UG POVEZAVA ZA MS TEAMS: 
https://cutt.ly/PhUVARm  

 
Delavnica Matije Goljarja 

 
11.00-11.10 

 
Odmor 

 

 
11.10-12.10 

Pogovor z nekdanjimi 
dijaki PV – 

moderatorka: Nives Laul 
(povezava ostane 

enaka) 

 
Pogovor z nekdanjimi dijaki GIM – moderatorka: Helena 

Maher Resinovič 
(povezava ostane enaka) 

 
12.10-12.45 

 
Odmor 

 

 
12.45-14.15 

 
Prostoizbirne delavnice (opise najdete na drugi strani dokumenta) 

OBVEZNE PRIJAVE DO 17. 12. 2020 na povezavi: 
https://forms.gle/VA4SQpYS21nkvabS8  

 
IZJEMA JE DELAVNICA UČINKOVITO SOOČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI PRITISKI, ki se bo 

začela ob 15. uri !!!! 

 

Dopoldanske obvezne delavnice/predavanja: 
- Vsi četrtošolke in četrtošolci (09.00-10.00): vse kar morate vedeti o tem, kako se vpisati na 

študij in kaj vse vas še čaka do konca 4. letnika (pregled razpisa za vpis, iskanje informacij o 
študiju, omejitev vpisa, računanje točk za vpis, oddaja prijave za vpis). Predavata Helena Maher 
Resinovič in Nives Laul. 

- 4. letnik PV (10.10-11.00): Konec srednje šole – imam poklic, kaj pa zdaj? Predavajo Petra 
Škarja, podjetnica in avtorica knjižnih uspešnic, ki bo posebej izpostavila intervju za službo. 

- 4. letnik GIM, UG (10.00-11.00): Tri bistvene stvari na vsaki poti … In še ena; 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. 
Spoznali ste ga že na lanskem kariernem dnevu in to bo nadaljevanje njegovega lanskega 
sporočila. 

- 4. letnik PV (11.10-12.10): pogovor z nekdanjimi dijaki (o odločanju za študij v času korone, o 
študiju v času korone). Pogovor bo vodila Nives Laul. 

- 4. letnik GIM, UG (11.10-12.10): pogovor z nekdanjimi dijaki (o odločanju za študij v času 
korone, o študiju v času korone). Pogovor bo vodila Helena Maher Resinovič. 

https://cutt.ly/0hUVIHb
https://cutt.ly/ThUVP1j
https://cutt.ly/PhUVARm
https://forms.gle/VA4SQpYS21nkvabS8


 

Prostoizbirne delavnice (12.45-14.15 na spletu oz. ob 15h za eno delavnico – glej spodaj): 

Prijave na povezavi https://forms.gle/VA4SQpYS21nkvabS8 najkasneje do 17. 12. 2020! 
 

Izvajalec SOCIALNA AKADEMIJA 

Naslov 
delavnice 

ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM ŽIVLJENJU? 
12.45-14.15 

Delovno 
okolje in 
povezava 

ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/86906232452?pwd=T3h0MkxvSkc5b0wrb0NaOW0wQnorUT09 

Meeting ID: 869 0623 2452 

PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 

Št. prostih 
mest 

20 

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 
12.45-14.15 

Delovno okolje 
in povezava 

ZOOM 
https://zoom.us/j/98734768182?pwd=QmpUUnI0ZVJnSlJCekFkWFdiQVdOdz09  

Meeting ID: 987 3476 8182 
Geslo: 399520 
PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 

Št. prostih mest 20 

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 
12.45-14.15 

Delovno okolje 
in povezava 

ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/89696188905 
Meeting ID: 896 9618 8905 
PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 

Št. prostih mest 20 

Opis delavnice Delavnica bo osredotočena na vprašanja kot so: 
- 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? 

 

https://forms.gle/VA4SQpYS21nkvabS8
https://us02web.zoom.us/j/86906232452?pwd=T3h0MkxvSkc5b0wrb0NaOW0wQnorUT09
https://zoom.us/j/98734768182?pwd=QmpUUnI0ZVJnSlJCekFkWFdiQVdOdz09
https://us02web.zoom.us/j/89696188905


Izvajalec Matej Delakorda 

Naslov 
delavnice 

UČINKOVITO SOOČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI PRITISKI 
15.00-16.30 

Delovno okolje 
in povezava 

DELAVNICA SE ZAČNE OB 15.00 !!!!! 
ZOOM 
https://zoom.us/j/92033699187?pwd=RG5OMXhwKzRvKzU0MUVVSTh4OU1SZz09 

Meeting ID: 920 3369 9187 
Geslo: 332254 
PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 

Št. prostih mest 20 

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 Tjaša Ogrizek, Ana Boršič, Katja Berčič 

Naslov 
delavnice 

ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (IN TRPLJENJE?) 
12.45-14.15 

Delovno okolje 
in povezava 

ZOOM 
https://upr-si.zoom.us/j/82665222453?pwd=d1hyTTNYaGZ6eWFvVk9rRHFSMVFtZz09  

Geslo: 894287 

PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 
Št. prostih mest 20 

Opis delavnice Dijakom si je najbrž težko predstavljati, kako izgleda študij in študentsko življenje. 
Delavnico, ki bo večinoma potekala v obliki diskusije, bomo vodile tri študentke 
psihologije in pedagogike, ki na GCC opravljamo prakso. Odgovarjale bomo na 
splošna (in življenjska) vprašanja o študiju, študijskih obveznosti in študentskem 
življenju, ki so univerzalna na vsaki fakulteti. Prvi del delavnice bodo vodila vaša 
vprašanja, ki ste jih že postavili v anketi o študijskem svetovanju: kako izgledajo 
izpiti, ocenjevanje, urniki na faksu, kako najti stanovanje, vsakdanje življenje 
študentov itd., drugi del pa je namenjen vašim vprašanjem. Voditeljice vas 
spodbujajo, da si pred tem tudi sami pripravijo vprašanja, ki jih zanimajo na 
splošno o študiju in študentskem življenju. 

 

Izvajalec Tina Krulec 

Naslov 
delavnice 

ŠTUDIRAL/-A BI V TUJINI … KAJ PA ZDAJ? 
12.45-14.15 

Delovno okolje 
in povezava 

ZOOM 
https://nyu.zoom.us/j/99849541069 

PRIJAVITE SE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM! 
Št. prostih mest 20 

Opis delavnice Tina Krulec se je po maturi na GCC odpravila na študij v daljni Abu Dhabi, ki ga 
trenutno zaključuje na New York University of Abu Dhabi, v času študija pa si je 
pridobila tudi številne izkušnje na izmenjavah in praksah po vsem svetu. 
Predstavila vam bo svojo karierno pot in izzive, prednosti ter slabosti študija v 
tujini, na kaj vse je potrebno misliti in seveda bo odgovarjala na konkretna 
vprašanja glede prijavnih postopkov in razlik med študijem pri nas in v tujini. 

 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/92033699187?pwd%3DRG5OMXhwKzRvKzU0MUVVSTh4OU1SZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1xu8J_eaduQsHrfnm2zYqX
https://upr-si.zoom.us/j/82665222453?pwd=d1hyTTNYaGZ6eWFvVk9rRHFSMVFtZz09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnyu.zoom.us%2Fj%2F99849541069%3Ffbclid%3DIwAR1-ZCEpWepSYKi1v8_c9M6UwNpjRxz3SsHb8WyYs6xFtdDHJtPhh57qGm4&h=AT0rWhMDogKYdRLG3SMjB7o6DIGLOjSurkEb7oOc8C807Pl-aY2svpGkUCJJwQ9dvd6Zoe_S-vsIbujmavqcjM5N38VzHyvMpcE2_thsPbojZUNW-4PThfEUK_P0a_isrYw_IzQ0Lp0kaFmceek

