
 

 
 

 

 

 
 

 
Karierni centri Univerze v Ljubljani vabijo študente 

Pravne fakultete na  

 
 

»KARIERNE DNEVE« 
 
 

Komu so namenjeni Karierni dnevi?  
Študentom in absolventom dodiplomskega in podiplomskega študija Pravne fakultete. 
 
Kdaj trajajo karierni dnevi?  
Od 18. do 20. aprila 2011. 
 
Kje se lahko prijavim?  
Prijavite se lahko vaši karierni svetovalki Jani Gruden po e-mailu na: jana.gruden@uni-lj.si 
Število mest je omejeno. V prijavi navedite, na katero delavnico/predstavitev se 
prijavljate. Prijave zbiramo do četrtka, 14.4.2011.  

 
 

Ponedeljek, 18. 4. 2011: Zaposlitveni inkubator 
Termin Tema Vsebina Prostor 

 

9:00 – 10:30 

 

Kako iskati prvo 

zaposlitev? 

ASAP HRM - Alenka 

Stanič 

 Kako deluje trg delovne sile? 

 Načini iskanja zaposlitve. 

 Najpogostejše napake iskalcev zaposlitve pri 

iskanju zaposlitve. 

 Priprava zaposlitvenega načrta s SWOT 

analizo. 

Zlata 

predavalnica 

10:45 – 13:00 

Kako se predstavim 

delodajalcu? 

Moje delo d.o.o. 

 Kako napisati predstavitveno/motivacijsko 

pismo? 

 Kako napisati udaren CV? 

 Kaj je portfolio? 

 Inovativne oblike predstavitve (spletna stran, 

blog). 

Zlata 

predavalnica 

13:15 – 15:30 

Priprava na zaposlitveni 

razgovor 

Vizor - Danilo Kozoderc 

 

 Kako se pripravim na zaposlitveni razgovor? 

 Preigravanje scenarijev na razgovoru (primeri 

najpogostejših in neprijetnih vprašanj). 

 Pomen vizualne podobe na razgovoru. 

 Najpogostejše napake iskalcev zaposlitve na 

razgovorih. 

 Pomen psiholoških testiranj na razgovoru. 

Zlata 

predavalnica 

16:45 – 19:45 

Javno nastopanje 

Nina Simič 

 

 Uvodno spoznavanje (tehnike predstavljanja in 
spoznavanja). 

 Splošno o nastopanju pred ljudmi in 
obvladovanje treme (napake, ki jih najpogosteje 
delamo in kako jih odpraviti). 

 Vadba nastopanja pred občinstvom. 

Seminar 3 

mailto:jana.gruden@uni-lj.si


Torek, 19. 4. 2011: Delavnice 
Termin Tema Vsebina Prostor 

 

9:30 – 11:45 

Motivacija in 

samomotivacioja pri 

študiju 

Mastermind – Aleksander 

Šinigoj 

Delavnica zajema tehnike, s katerimi bodo 
študentje: 
• bili bolj prepričljivi in prilagodljivi pri komunikaciji, 
• povečali motivacijo in samomotivacijo pri učenju, 
• lažje nadzirali in upravljali s čustvi, 
• se znali znebiti slabih navad in jih nadomestiti z 
novimi, 
• postali samozavestnejši pri predstavitvah in 
komunikaciji, 
• bili bolj produktivni pri njihovem delu in pri delu z 
drugimi. 

Seminar 5 

8:30 – 11:45 
MS Excel - osnovni 

B2 d.o.o. - Rok Pirnat 

• Delo z zvezki, 
• vnos podatkov in urejanje celic (delo s celicami, 
premikanje po preglednici, tipi podatkov), 
• osnovno o seznamih in listih, 
• formule in osnovne funkcije, 
• funkcija IF, 
• grafično oblikovanje, 
• priprava na tisk, 
• grafikoni. 

Računalniška 

učilnica na 

PF 

13:00 – 16:15 

MS Excel - napredni 

Aleš Popovič 

 

• Uvažanje podatkov iz različnih podatkovnih virov, 

• podatkovne baze, 

• analiziranje podatkov s pomočjo vrtilnih tabel, 

• pridobivanje informacij iz množice podatkov, 

• uporabljanje naprednejše oblike IF funkcije, 

z uporabo scenarijev izvajati »kaj-če« analize, 

• iskanje rešitve na linearne probleme z več 

omejitvami. 

Računalniška 

učilnica 

Univerze v 

Ljubljani, 

Kongresni trg 

12 

 
 

Sreda, 20. 4. 2011: Predstavitve delodajalcev 
Termin Delodajalec Vsebina Prostor 

 

8:00 – 9:00 

 

Vrhovno sodišče: 

Jaša Vrabec, pravosodni 

svetnik 

 Delovanje vrhovnega sodišča 

 Predstavitev poklica sodnik 

 Zaposlitvene možnosti 

 Zaposlitveni plani in možnosti razvoja kariere 

Zlata 

predavalnica 

9:00 – 10:00 

Odvetniška družba 

Čeferin: 

Uroš Pogačnik, vodja 

gospodarskega oddelka 

 Delovanje odvetniške pisarne 

 Predstavitev poklica odvetnik 

 Zaposlitvene možnosti 

 Zaposlitveni plani in možnosti razvoja kariere 

10:00 – 11:00 

 

Državno pravobranilstvo 

Tjaša Mihelič Žitko, vodja 

evropskega oddelka 

Državnega 

pravobranilstva 

 Delovanje državnega pravobranilstva 

 Predstavitev poklica pravobranilec 

 Zaposlitvene možnosti 

 Zaposlitveni plani in možnosti razvoja kariere 

11:00 – 12:00 

Vrhovno državno 

tožilstvo: 

Generalna državna tožilka 

ga. Barbara Brezigar 

 

 Delovanje vrhovnega državnega tožilstva 

 Predstavitev poklica tožilec 

 Zaposlitvene možnosti 

 Zaposlitveni plani in možnosti razvoja kariere 

Vabljeni! 
 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI – 
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa 
razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 

»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 


