
 
 Ljubljana, 9. oktober 2015 

 

BOGAT IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 16. ŠTUDENTSKE ARENE VABI K OBISKU! 
  

Že 16. leto zapored vas k udeležbi vabi Študentska arena. Poleg vsega sejemskega dogajanja, 

odprtega odra in dogajanja na ploščadi pred Gospodarskim razstaviščem, bo letos zelo zanimiv tudi 

izobraževalni program, ki je razdeljen v štiri sklope:  

- AKTIVIRANI ZA ZAPOSLITEV; 

- AKTIVIRANI ZA ZNANJE; 

- AKTIVIRANI ZA PODJETNIŠTVO; 

- AKTIVIRANI ZA LAJF. 

 

Vabimo vas o obisku izobraževalnega programa, ob tem pa vas še naprošamo, da razširite novico o 

izobraževalnem programu tudi po svojih kanalih. 

 

Za več informacij se lahko obrnete na Andrejo Fink, koordinatorko izobraževalnega programa (e-mail: 

andreja.fink@proevent.si).  

 

AKTIVIRANI ZA ZAPOSLITEV: 

 
Zaradi omejenega števila mest se je potrebno na vsa predavanja predhodno prijaviti do ponedeljka, 
19. oktobra, do 12. ure preko spletnega obrazca tukaj >>. 
 
Torek, 20. oktober 2015  
 
14.00 –15.00  (Predavalnica A) 

KOLIČEVO KARTON SE PREDSTAVI – PRILOŽNOSTI ZA MLADE V USPEŠNEM MEDNARODNEM 
PODJETJU 
Predstavlja: KARLINCA DOLAR, vodja kadrovske službe 
Pripravlja: KOLIČEVO KARTON D.O.O. 
Količevo Karton je del mednarodne skupine, ki zaseda prvo mesto v proizvodnji premaznih kartonov 
na svetu. Skupina svojim 9400 sodelavcem nudi mednarodno in inovativno delovno okolje, 
raznolikost in trajnostno naravnan razvoj. Od sodelavcev v zameno pričakujemo zavzetost, 
motiviranost, inovativno razmišljanje, strast in odgovornost. Pridružite se nam na predstavitvi in 
spoznajte prednosti dela v mednarodnem okolju!  
 

13.00–15.00 (Predavalnica B) 

PODJETNI MLADI IN ZAPOSLITVE V DRUŽBENO ODGOVORNIH PODJETJIH 
gostje: JURE TRILLER, Identiks kartični sistemi d.o.o.; ALENKA HREN, SPIRIT Slovenija, Javna agencija; 
MATEJ MUŠIČ, Taktika Aktiv d. o. o. in Doba fakulteta Maribor; dr. MARTINA RAUTER, Mestna občina 
Maribor, Urad za kulturo in mladino;  IGOR STRAŽIŠNIK, Prohit d. o. o., HELENA ROUS, Zavod Bistri 
um in MITJA ŠPES, Si.mobil d. d. 
Povezuje: ANITA HRAST, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Pripravlja: IRDO – INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
Na tej okrogli mizi bomo spregovorili o tem, kaj je družbena odgovornost podjetij,  
kaj je podjetnost mladih, kako naj mladi načrtujejo svoje življenjske in poslovne strategije, na kaj 
morajo mladi biti pozorni, ko pošiljajo vloge podjetjem in kako se družbeno odgovorna podjetja 



odločajo za zaposlovanje mladih.  
 

16.00–17.00 (Predavalnica B) 

MLADI NA PRAGU EVROPE – OKROGLA MIZA O POLOŽAJU MLADIH OB VSTOPU NA TRG DELA 
Gostje: ALJAŽ JOVANOVIĆ, član ansambla Drame, igralec glavne vloge v Evropi, EVA KRAŠEVEC, 
dramaturginja Drame, dramaturginja uprizoritve Evropa, dr. EVA BOŠTJANČIČ, docentka za 
psihologijo dela in organizacije na Filozofski fakulteti, avtorica dela Organizacijska psihologija danes in 
jutri, ALENKA POTOČNIK, absolventka psihologije, soavtorica in sourednica dela Organizacijska 
psihologija danes in jutri 
Povezuje: DEJA CRNOVIĆ, publicistka, novinarka na Planet Siol.net in doktorandka na Fakulteti za 
družbene vede 
Pripravljata: SNG DRAMA LJUBLJANA in FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI  
Osvetlili bomo trenutno situacijo na trgu dela in položaj mladih v Sloveniji in Evropi. S čim se 
spoprijemajo ob iskanju zaposlitve in pozneje, ko se znajdejo v vlogi mladih zaposlenih v 
organizacijah? S to problematiko bomo povezali novo uprizoritev Drame Evropa in pravkar izdano 
znanstveno monografijo Organizacijska psihologija danes in jutri. 
 

12.15–13.30 (Predavalnica ITAK) 

 KAKO SE PREDSTAVIM V ŽIVLJENJEPISU 

Predava: ALENKA ŽIBERT 

Pripravlja: HILL INTERNATIONAL SLOVENIJA   

Pisati o sebi je najtežje. Kaj zapisati v življenjepisu (CV-ju), da bo zvenelo čim bolj imenitno? Kakšna 

naj bo moja osebna znamka (angl. »personal branding«)? Prejeli boste nekaj konkretnih napotkov o 

tem, kaj sodi v CV in kaj ne. 

 

*V kolikor do 13. oktobra 2015 po elektronski pošti na naslov andreja.fink@proevent.si pošljete svoj 

CV, vam predavateljica na predavanju brezplačno svetuje, kako ga izboljšati. 

15.00–17.00 (Predavalnica ITAK) 

 »VEZE-IN-POZNANSTVA« ODPIRAJO VRATA V ZAPOSLITEV! INOVATIVNI PRISTOPI PRI ISKANJU 
NOVIH SODELAVCEV V PODJETJIH 
Gostje: MARUŠA MEŽEK,vodja oddelka za kadre, razvoj in izobraževanje, KPMG; MAJA PENE, HR 
specialistka, Halcom; MARTINA GERBEC, strokovna sodelavka za kadre, Kadis; MITJA KORELC, 
Account executive at LinkedIn/CEE & Adriatic region; JANA PETKOVŠEK ŠTAKUL, urednica rubrike 
Zaposlitve&kariera ter rubrike Gazela, Dnevnik; nekdanja študenta UL z izkušnjo inovativnega 
selekcijskega postopka. 
Povezuje: SABINA Ž. ŽNIDARŠIČ, karierna svetovalka KC UL 
Pripravljajo: KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI 
Na sodobnem trgu dela nam vrat v zaposlitev ne odpirajo le strokovna znanja, izjemno pomembna je 
naša »VIP« mreža, ki si jo gradimo že v času študija ob različnih sodelovanjih. Kako učinkovito graditi 
in negovati svojo socialno mrežo ter katera orodja pri tem uporabljati, vam bodo z odgovori na naša 
in vaša vprašanja pojasnili kompetentne sogovornice in sogovorniki. 

 

 
17.00–18.00 (Predavalnica ITAK) 

OMEJITEV NI! KAKO ZBRATI POGUM IN IZKORISTITI SVOJ POTENCIAL?   
Predava: NEJC SLOVNIK, lastnik in soustanovitelj digitalno usmerjene marketinške agencije POINT 
OUT 
Pripravlja: ŠSDMS – ŠTUDENTSKA SEKCIJA DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE 
Si se že odločil, kaj bi rad delal v življenju? Že veš, v čem neizmerno uživaš, in želiš priti do svoje 
sanje službe? Na predavanju boš spoznal, kako odkriti svoj pravi potencial in kako ga začeti 
izkoriščati. Svet, v katerem živimo, ponuja neomejeno število možnosti. Vedeti moraš samo, kje in 
kako začeti. 
 
 
 



 
Sreda, 21. oktober 2015  

14.30–15.30 (Predavalnica A) 

NEPOZNAVANJE PRAVA ŠKODUJE 
Gostje: mag. NINA SCORTEGAGNA KAVČNIK, vodja pravne službe OZS in dr. LUIGI VARANELLI, 
odvetnik, predavatelja FAKULTETE MLC LJUBLJANA  
Povezuje: prof. dr. SREČKO DEVJAK, dekan MLC Ljubljana 
Pripravlja: MLC FAKULTETA TA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA 
Vsi se v življenju dnevno srečujemo s težavo pravnega razumevanja pogodb in predpisov. Življenje je 
vedno bolj pravno zapleteno. Gostje okrogle mize bodo na prijazen in razumljiv način študentom 
pojasnili situacije, kjer jim bo poznavanje prava koristilo. Pojasnjen bo pomen pogodbe na primerih iz 
študentskega dela, zaposlovanja, bolniškega staleža ipd. 
 
15.30–16.30 (Predavalnica A) 

KAKO S POMOČJO PODJETJA ELEMENTUM PRIDOBITI NOVA ZNANJA IN DELOVNE IZKUŠNJE S 
PODROČJA FINANC?  
Predava: PETER SLAPŠAK, direktor podjetja Elementum 
Pripravlja: ELEMENTUM,  D. O. O. 
Pridobitev novih znanj s področja financ in naložbenega segmenta plemenitih kovin. Na kakšen način 
lahko poslovno sodelujete s podjetjem Elementum? Kako dobro zaslužiti s trženjem plemenitih 
kovin? Kakšno podporo vam pri delu nudi podjetje Elementum? 
 
17.00–18.00 (Predavalnica B) 

 KARIERA V INSTITUCIJAH EU  
Predava: TAMARA ŠILJAK 
Pripravlja: EU CAREERS SLOVENIA 
Vas zanima, kakšne so možnosti za pripravništva in zaposlitve pri institucijah EU? Se vam zastavljajo 
vprašanja, kam lahko kariera v EU vodi, kdo se lahko zaposli v EU, kakšen je izbirni postopek, kdaj se 
prijaviti in v katerih institucijah lahko opravljate pripravništva? Vse o tem in še več na predavanju o 
zaposlitvenih možnostih v EU. 

    
14.00–15.00 (Predavalnica ITAK) 

MOČ LINKEDINA IN VPLIV OSTALIH DRUŽBENIH OMREŽIJ NA MOJO ZAPOSLITEV  
Predava: GREGOR MESARIĆ, mag. posl. ved in skrbnik ključnih strank pri portalu mojaZaposlitev.si  
Pripravlja: ZAPOSLITVENI PORTAL MOJAZAPOSLITEV.SI 
Ni več dovolj, da skušamo z zanimivim in udarnim CV-jem prepričati delodajalca, sedaj moramo v isti 
sapi poskrbeti, da ga obenem ne odvrnemo s svojo spletno podobo. O tem, kako sodoben kadrovik 
obravnava našo prijavo in zakaj je LinkedIn orodje, ki ga na svoji karierni poti nikamor ne smemo 
spregledati, pa izveste na našem predavanju. 
 

15.00 – 16.00 (Predavalnica ITAK) 

KREIRAJ SVOJO SUPER SLUŽBO 

Predavajo: ZLATAN ČORDIČ – ZLATKO, PETRA ŠKARJA, SAŠA PRAČEK, CARMEN VODOVNIK  

Pripravlja: E-ŠTUDENTSKI SERVIS 

Si kdaj razmišljal/-a o svoji super službi? Pridi poslušat nasvete podjetnice Petre Škarja in raperja 

Zlatka, ki svojo super službo ustvarjata na poseben način. Namigi bodo prav gotovo koristili tudi tebi. 

Delati tisto, kar te veseli, je pomembno, še bolj pa je pomembno, da korak do svoje super službe 

narediš čim prej. 

16.00–17.00 (Predavalnica ITAK) 

KAKO SE NALIČITI IN UREDITI ZA PRVI INTERVJU 

Predstavljata: LEA PISANI in EVGEN GEC 

Pripravljata: EVGEN GEC, vizažist in prodajni svetovalec ter LEA PISANI, Kultura oblačenja 

Ljudje, s katerimi komuniciramo, nas opazujejo, morda celo ocenjujejo. Odvisno je od tega, kako jih 



na to pripravimo. Poslovna urejenost je pomemben dejavnik neverbalnega komuniciranja, pri 

katerem je dobro poznati njegove prednosti in vrednote, posebno pri pripravah za prvi intervju. 

17.00–18.00 (Predavalnica ITAK) 

 OBLIKE DELA – NA KAJ MORAMO BITI POZORNI? 
Delavnico vodi: Pravni odbor Gibanja za dostojno delo in socialno družbo 
Pripravlja: GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO 
Skozi delavnico bomo spoznali različne oblike dela, ki se pojavljajo v slovenskem prostoru, in obraze 
prekarnega dela. Katere so prednosti, slabosti in pasti prekarnih oblik dela? Na kaj je potrebno biti 
pozoren, ko se dogovarjamo z delodajalcem za določeno obliko dela? Izvedeli boste tudi več o vaših 
delavskih pravicah in pravnem varstvu. 
 

Četrtek, 22. oktober 2015 

 

14.00–15.00 (Predavalnica A) 

PRILOŽNOSTI IN PREDNOSTI DELA V TUJINI ZA MLADE 
Predavata: ALENKA KRALJIČ in JASMINA NUHANOVIĆ 
Pripravlja: TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D. O. O. 
Te mika tujina? Bi rad slišal/-a kakšen koristen nasvet, preden se odpraviš v neznano? Te zanima, kam 
v tujino najpogosteje odhajajo mladi in izobraženi? Je tam višja plača? Kateri poklici so najbolj iskani? 
Kakšen je mesečni povprečni zaslužek v sosednjih državah? 
 

13.00–14.00 (Predavalnica ITAK)  

MOČ BESED 
Povezuje: GORAZD PRAH, karierni svetovalec 
Pripravlja: TELEKOM SLOVENIJE 
Priznani strokovnjak bo po uvodnem nagovoru vodil okroglo mizo z izbranimi kadroviki in 
obiskovalcem ponudil dragocen uvid v razvoj funkcionalne pismenosti na družbenih omrežjih ter 
praktične in komunikacijske nasvete ob prijavah na delovno mesto. 
 
  


