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KARIERNI TABOR 2017 

 Vsebine delavnic in predavatelji 

Javno nastopanje in 
retorika: prepričljiva 

predstavitev 
diplomske naloge ali 

projekta (5 pedagoških 
ur) 

Delavnica je namenjena vsem, ki se v okviru delovnih in študijskih projektov že srečujete ali se še boste srečevali z nastopanjem. Na primeru 

svoje krajše predstavitve boste izvedeli, kakšen vtis naredite na poslušalce in kaj sporoča vaša neverbalna komunikacija ter kako jo 

prilagoditi vsebini sporočila. Posvetili se bomo tudi uporabi vseh tehničnih delov nastopa in spoznali mentalne in fizične tehnike sproščanja 

in obvladovanja treme. Spoznali boste tehnike za vzpostavitve dobrega stika in vzdrževanje pozornosti poslušalcev. Delavnica bo praktično 

naravnana, saj boste dobili konkretne nasvete, ki jih boste takoj uporabili v praksi. 

 

Predavateljica: Jasna Knez, Kreativlab, je svoje poslanstvo našla pri delu z ljudmi. Je licencirana in certificirana poslovna, jungian, NLP in 

timska coachinja, trenerka za razvoj kadrov, mojstrica trenerka retorike in komunikacije, trenerka mehkih veščin vodenja, SDI moderator, 

CEAT specialist umetnostne terapije ter svetovalka za komunikacijski management. Ima izkušnje iz poslovnega sveta ter s področja vodenja 

in je ustanoviteljica šole javnega nastopanja in retorike Povej na glas.  

 

Poslovni bonton - 
pokaži se v najboljši 

luči (3 pedagoške ure) 

Za uspešen vstop in predvsem obstoj na trgu dela boste med drugim potrebovali tudi poznavanje pravil vedenja na delovnem mestu ter s 

poslovnimi partnerji/ strankami. Na delavnici boste izvedeli vse o sodobnem poslovnem bontonu, da ne boste nikoli več v zadregi glede 

kulture oblačenja, obnašanja na sestankih, poslovnih večerjah ter drugih dogodkih – če povzamemo, da boste v vseh situacijah navdušili s 

svojo olikanostjo. 

Predavateljica: Bojana Košnik je direktorica in lastnica podjetja Bonton d. o. o. V preteklosti je službovala kot namestnica vodje 

Diplomatskega protokola in vršilka dolžnosti vodje Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola 

(svetovalka vlade) v Službi Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem - svetovalka vlade v Vladi republike 
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Slovenije - Servis za protokolarne storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljana v kabinetu županje, vodja Službe za protokol na Ministrstvu 

za obrambo RS. 

 

Razumevanje odnosov 
in reševanje  

konfliktov z orodjem 
SDI (Strength 
Deployment 
Inventory) (8 

pedagoških ur) 

Konflikti na delovnem mestu so eden od največjih povzročiteljev stresa. Na delavnici bomo spoznali, zakaj pride do konfliktov in kako se jim 

lahko izognemo, pri čemer bomo uporabljali svetovno priznano profiliranje SDI, ki bo omogočilo, da bolje spoznate sebe in svoje kolege ter 

to znanje uporabite za boljše razumevanje, medsebojno sodelovanje in izogibanje ter razreševanje konfliktov. 

Vsak udeleženec bo pred delavnico rešil kratek spletni vprašalnik SDI, na podlagi katerega bo dobil tudi podrobno poročilo o svoji motivaciji 

in kako se ta spremeni pod stresom ter nasvete, kako lahko te rezultate uporabi za reševanje konfliktov in boljše sodelovanje z ostalimi. 

Delavnica bo zelo interaktivna, veliko bo timskega dela in spoznavanja drugih udeležencev. 

 

Predavateljica: Mateja Zavadlal ima več kot 18 let izkušenj vodenja na različnih področjih. Začela je kot predsednica Kluba študentov 

Sežana, vodila projekt izgradnje prvega mladinskega hostla v Sloveniji, ki ga je financiral EU, 8 let je delala na Ministrstvu za zunanje zadeve, 

zadnjih 10 let pa deluje na vodstvenih funkcijah v Sportini group. 

 

Osebne in podjetniške 
finance za telebane (4 

pedagoške ure) 

Na delavnici bomo odgovorili na naslednja vprašanja: 

 zakaj vam razumevanje osnovnih bilanc lahko koristi tako v poslu kot tudi v zasebnem življenju? 

 kaj je to poslovni izid? 

 kaj je to bilanca stanja? 

 kako lahko preverim rezultate skoraj kateregakoli slovenskega podjetja in kako naj jih interpretiram? 

 kdo je lastnik? Kdo je investitor? Kakšne so njegove pravice in obveznosti? 

 kaj je razlika med lastniškim kapitalom in dolgom? Kaj je bolje za moj podjetniški projekt? 

 je denar res največji problem pri ustanavljanju novega podjetja? 

 kje lahko dobim denar za svoj projekt? 
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Predavatelj: dr. Rok Stritar je nekdanji asistent za področje podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter ustanovitelj in največji lastnik 

uspešnega podjetja Kibuba, d. o. o., ki se ukvarja z maloprodajo gorniške opreme, zato obravnavano temo financ podrobno pozna tako s 

teoretičnega kot praktičnega vidika.  

 

Samozavestni pred 
kamero - javno 

nastopanje za aktivne 
študente (10 

pedagoških ur) 

Delavnica se poglobljeno ukvarja z učinkovitim javnim nastopanjem, ki je neločljivo povezano z učinkovito, sproščeno in smiselno govorico 

telesa. Veliko poudarka bo namenjenega pripravi na govor oz. nastop, smiselni sestavi vsebine tako za študijske nastope kot za nastope v 

medijih. Teorija bo podkrepljena z vajami, ki jih posnamemo in analiziramo. Tako boste dobili dragocene povratne informacije, lažje 

napredovali in res navdušili s svojimi javnimi nastopi. 

 

Predavateljica: Anja Hlača Ferjančič vodi delavnice in predavanja s področij javnega nastopanja, retorike, odnosov z mediji. Na Fakulteti 

za družbene vede za študente novinarstva izvaja vaje pri predmetu Stilistični praktikum, sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami in 

podjetji ter dela kot voditeljica in novinarka na Radiu Slovenija. 

 

15-urni začetni tečaj 
Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator je program, namenjen predvsem oblikovanju manjših oglasov, logotipov in predstavitvenih tiskovin, ki ne obsegajo 

obsežnega teksta. Omogoča namreč preprosto in hitro risanje ter oblikovanje, ki vam bo koristilo takrat, ko boste svoje ideje želeli 

predstaviti na inovativne načine, ki ne zajemajo standardnih tekstualnih predstavitev. 

Vsebina začetnega tečaja: 

 spoznavanje z Illustrator vmesnikom in delovno površino 

 pregled orodij, delo z ikonami in bližnjicami 

 enostavno risanje črt in likov (pen, brush) 

 predstavitev razlik med vektorsko in točkasto sliko 

 prerisovanje (vektorska slika, layerji) 

 barvanje (kako izbiramo barve, prehode) 

 kompleksni liki in napredno delo s črtami 

 tekst (vstavljanje teksta na sliko, v obliko in po obliki) 
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 uvažanje in delo s slikami 

 mreže in pomožne črte 

 dodajanje raznih filtrov in stilov 

 osnovne tiskarske veščine in priprava na tisk  

 praktično delo: samostojno ustvarjanje lastnega dokumenta. 

 

10-urni tečaj MS Excel  

Ste že opazili, kaj je zadnje čase skupno skoraj vsem zaposlitvenim oglasom? Delodajalci od vas pričakujejo znanje MS Excela za učinkovito 

upravljanje z velikimi količinami podatkov - ta znanja pa vam bodo prišla prav tudi pri pripravi diplomske ali magistrske naloge. Na tečaju 

boste najprej ponovili osnove programa in nato prilagojeno potrebam skupine pridobili/ nadgradili znanje: 

 urejanja (oblikovanje tabele, pogojno oblikovanje, zamrzovanje vrstic in stolpcev, delne vsote, filtriranje, 3Dvsote, grafikoni in 

diagrami) 

 računanja (absolutni sklic, funkcije za gnezdenje funkcij) 

 vrtilnih tabel  

 ter še veliko več. 

 

Kako lahko uporabim 
najbolj moderna IT 

orodja za povečanje 
lastne produktivnosti? 

(Office 365) (8 
pedagoških ur) 

V poslovni praksi od nas najboljši delodajalci pričakujejo, da znamo narediti prave stvari in da jih opravimo hitro! Zato potrebujemo 

poznavanje najmodernejših orodij na računalnikih in mobilnih telefonih, ki omogočajo sočasno delo in ustvarjanje dokumentov, hitro 

vizualizacijo in analizo velikih količin podatkov, avtomatizirano izdelavo poročil, delegiranje opravil in izdelavo zapisnikov, komuniciranje in 

delo v timih znotraj in zunaj podjetja, avtomatizirano organiziranje in izvedbo sestankov in podobne vsakdanje aktivnosti. Zato boste na 

delavnici spoznali družino Microsoftovih orodij Office 365, ki je študentom UL na voljo brezplačno in je produktivnostni standard v 80 % 

najboljših podjetjih na svetu, tudi slovenskih. Na delavnici boste spoznali vsa najnovejša orodja (Excel 2016, PowerPoint 2016, Delve, Office 

Groups, Planner, Team Sites, OneNote 2016, Outlook in Exchange 2016...) skozi 20 najpogostejših scenarijev iz vsakdanje poslovne prakse 

slovenskih podjetij. 
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Predavatelj: dr. Peter Baloh je avtor 22 (razprodanih) knjig na temo povečevanja produktivnosti z orodji Microsoft Office, v svoji karieri pa 

je pripravil in izvedel programe izobraževanja ter vpeljal spremembe na področju produktivnosti za različna podjetja in organizacije s 

skupnim številom preko 150.000 zaposlenih (v Sloveniji in Avstraliji). Med drugim so njegovi naročniki podjetja Microsoft ZDA, Microsoft 

MultiCountry, Samsung Electronics Koreja, Boeing ZDA, Qantas Avstralija itd. Izkušnje črpa tudi iz predhodnih vodstvenih in svetovalnih 

pozicij (Deloitte & Touche, BISOL).  

 

15-urni začetni tečaj 
Adobe Photoshop 

Udeleženci tečaja se boste seznanili z delovanjem ter funkcionalnostmi tega najbolj znanega programa za urejanje fotografij. Spoznali boste 

vse osnovne ter napredne funkcije, ki omogočajo fotokorekcije in delo s fotografijami, natančneje:   

 ustvarjanje ter kopiranje izbir na fotografiji; pripravo fotografij na tisk; tehnike retuširanja ter svetlobnih korekcij; menjave ozadij z 

uporabo mask; uporabo ter izdelovanje čopičev; mešanje ter menjave barv na slike, obrezovanje, dodajanje globin, efektov ter 

besedila v posamezen projekt; sploščevanje slik in shranjevanje za različne medije /web itd.  

30-urni intenzivni tečaj 
poslovne angleščine 

Tečaj poslovne komunikacije v angleščini poteka na ravni B2 oz. C1 in je namenjen vsem študentom, ki se zavedate, da je angleščina lingua 

franca poslovnega sveta in brez njenega znanja ne morete biti resen kandidat za dobra delovna mesta. Program vsebuje vse tipične poslovne 

situacije od pisanja dopisov, mailov, telefonskih pogovorov do razgovorov za službo in priprave drugih besedil. Tečaj poteka predvsem v 

obliki komunikacijskega treninga z aktivnim sodelovanjem udeležencev skozi simulacije oz. igro vlog. 

Intenzivni začetni tečaj 
nemščine (30 

pedagoških ur) 

Več jezikov znaš, več veljaš! Začetni tečaji nemščine, ruščine in francoščine so namenjeni vsem, ki se boste na svoji poklicni poti srečali s 

podjetji s teh govornih področij in vam bo znanje jezika pomenilo dodatno prednost pri delodajalcih. Na začetnem tečaju se boste naučili 

osnovne poslovne komunikacije tako pisne kot ustne, poudarek pa je na praktični rabi in obvladovanju jezikovnih vzorcev pri telefonski in 

osebni komunikaciji ter pisanju elektronskih in drugih kratkih sporočil. Program poteka v obliki komunikacijskega treninga v uporabnih 

poslovnih situacijah. 

 

Intenzivni začetni tečaj 
francoščine (30 
pedagoških ur) 

Intenzivni začetni tečaj 
ruščine (30 ped. ur) 


