
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«.  

 
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za potrebe promocije storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

 
 

 

 

 

Karierni centri UL v sodelovanju z ŠSPF, ELSA in DŠPL vabijo  
študente Pravne fakultete na  

 

»»KKAARRIIEERRNNEE  DDNNEEVVEE  PPRRAAVVNNEE  FFAAKKUULLTTEETTEE««  
1122..  iinn  1133..  aapprriill  22001122    

 

Izkoristite priložnost in se udeležite predstavitev delodajalcev, strokovnih služb in brezplačnih delavnic! 

Na predstavitve in delavnice se je potrebno prijaviti preko spletnih prijavnic, ki se nahajajo v tabeli. Ena prijava ne velja za vse 

delavnice, temveč se je potrebno prijaviti na vse posamezne predstavitve/delavnice.  

 

1. dan: četrtek, 12. april 2012 

Termin Tema Vsebina Izvajalec Predavalnica Prijava 

8:45 – 9:45 
Predstavitev poklica pravnik 
lingvist na Sodišču EU 

Zaposlitvene možnosti za pravnike 
lingviste na Sodišču Evropske unije.  

Silva Horvat, vodja oddelka za 
slovenski jezik na Sodišču 
Evropske unije 

Zlata 
predavalnica 

Prijava TUKAJ 

9:50 – 10:35 

Predstavitev zaposlitvenih 
možnosti na Ministrstvu za 
obrambo 

Predstavitev delovanja Ministrstva za 
obrambo in zaposlitvenih možnosti. 

Borko Obradovič, vodja 
oddelka za kadrovske zadeve 
v službi za kadrovske zadeve 
na Ministrstvu za obrambo 

Zlata 
predavalnica 

Prijava TUKAJ 

10:40 – 11:25 

Predstavitev pravne službe 
in službe za zakonodajo 
Zavarovalnice Triglav 

Predstavitev dela pravnika v 
zavarovalnici, zavarovalno pravo, 
zavarovalna pogodba, štipendiranje, 
predstavitev poklicne poti gospoda 
Verbiča. 

Jernej Verbič, direktor službe 
za zavarovalno pravo na 
Zavarovalnici Triglav 

Zlata 
predavalnica 

 

Prijava TUKAJ 

11:30 – 12:15 

Predstavitev poklica 
odvetnik v odvetniški 
pisarni Miro Senica in 
odvetniki 

Predstavitev poklica odvetnik in 
zaposlitvenih možnosti v odvetniški 
pisarni Miro Senica in odvetniki. 

Predstavnik odvetniške 
pisarne Miro Senica in 
odvetniki 

Zlata 
predavalnica 

Prijava TUKAJ 

13:15 – 14:45 
Delavnica Vse o 
zaposlitvenem razgovoru 

Kako se pripraviti na razgovor? Kako 
poteka razgovor? Katera so 
najpogostejša vprašanja? Katere so 
najpogostejše napake iskalcev 
zaposlitve? 

Jana Gruden, Iva Matjašič, 
karierni svetovalki v Kariernih 
centrih UL 

Seminar 2 
Prijava TUKAJ 

15:00 – 16:00 
Delavnica Kako pripraviti 
poslovni načrt? 

Zakaj je poslovni načrt tako pomemben, 
kateri so njegovi glavni elementi in kako 
se lotimo njegovega pisanja. 

Katarina Nahtigal, PR in vodja 
svetovalnega centra v 
Ljubljanskem univerzitetnem 
inkubatorju 

Seminar 2 
Prijava TUKAJ 

 

2. dan: petek, 13. april 2012 

Termin Tema Vsebina Izvajalec Predavalnica Prijava 

8:30 – 9:15 

Predstavitev možnosti 
pridobivanja mednarodnih 
izkušenj za študente PF UL 

Študijske izmenjave, poletne šole, 
podiplomski študij v tujini in druge 
možnosti za študente v tujini. 

Darja Rabzelj,  Pisarna za 
mednarodno sodelovanje PF 
UL 

Seminar 1 
Prijava TUKAJ 

9:15 – 9:55 
Zaposlitvene priložnosti v 
Evropi 

Kakšne možnosti za zaposlitev 
obstajajo v tujini, kako iskati zaposlitev 
v tujini, Europass življenjepis. 

Janja Kern, svetovalka Eures Seminar 1 
Prijava TUKAJ 

9:15 – 9:55 

Predstavitev poklica sodnik 
na Višjem delovnem in 
socialnem sodišču 

Delo sodnika na Višjem delovnem in 
socialnem sodišču, zaposlitvene 
možnosti, karierna pot gospe Kogej 
Dmitrovič. 

Biserka Kogej Dmitrovič, 
predsednica Višjega 
delovnega in socialnega 
sodišča 

Seminar 3 
Prijava TUKAJ 

10:00 – 10:45 

Vse kar morate vedeti o PDI 
(pravniškem državnem 
izpitu) 

Kateri so pogoji za pristop k pravniškem 
državnem izpitu? Kako se pripraviti na 
izpit? Kaj obsega pisni, ustni del? 

Valerija Jelen Kosi, višja 
sodnica, direktorica Centra za 
izobraževanje v pravosodju 

Seminar 1 
Prijava TUKAJ 

10:50 – 14:00 
Delavnica Reševanje 
konfliktov 

Praktični trening na temo reševanja 
konfliktov, prilagojen študentom prava 

Jernej Hostar, KOMISP trener Seminar 1 
Prijava TUKAJ 

 

Lep pozdrav, 

Jana Gruden, karierna svetovalka za Pravno fakulteto (kontakt: jana.gruden@uni-lj.si) 
 

V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi delavnice/seminarja. 
 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI –  

KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVyY08tUGwzLVVsaHl3dVVsbF90bEE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJKYTR6bV9NQmhxeVJEMUptZkdObVE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5rZzl4X1ZGd0ZMV18ydzR4eDR6N0E6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRveTNOaUZGRzBkVmt2X0JoYy01bHc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFjNTQzbFUyNHNDVmVBb2o3WmdkY3c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1hLXl2ejZZeHF0WHRHRGNsa1M2UWc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1KVXhLMy1QNXlyLXgyTDB2OGRldnc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBRa1dlMVNFeWpheFZRYjlja0lYVEE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ2ekpRNHZrWlRieU1FSlRFSDVBM2c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBTMG9SSC1pRWdlWG5GeUZuaWJlUnc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERSWVgtTkRsUHJyTEhtcUhrNDh5S0E6MA#gid=0
mailto:jana.gruden@uni-lj.si

