
 
 

Operacijo  delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo izobraževanje, 

znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Ka kovost, 
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KARIERNI CENTER FKPV 

 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) je leta 2011 ustanovila Karierni center 
FKPV, ki deluje kot samostojna organizacijska enota fakultete in zaposluje dve karierni 
svetovalki in eno koordinatorko. Njegov osnovni namen je olajšati vstop na trg delovne sile 
študentom, ki končajo študij na FKPV. Predstavlja učinkovito povezovanje fakultete z 
delodajalci, izvaja pa tudi svetovanje, informiranje in ozaveščanje študentov in diplomantov o 
možnostih v kariernem razvoju na vseh treh programskih področjih študija (Komerciala, 
Turizem, Poslovna informatika, v prihodnje tudi Varnostni menedžment). 
 
Leta 2013  je FKPV pridobila tudi sredstva za financiranje razvoja Kariernega centra v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja kariernih centrov. Projekt 
se zaključi 30. junija 2015. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada, delno pa MIZŠ.  
 
V okviru omenjenega projekta je FKPV izvedla: 

 12 predstavitev delodajalcev na FKPV,    
 8 tematskih delavnic na temo računovodstva, kariernih usmeritev, podjetništva in 

računalništva, 
 13 obiskov študentov v podjetjih, kjer so si lahko ogledali potek poslovanja in dobili 

informacije o kompetencah in veščinah, ki jih iščejo zaposlovalci,   
 11 predstavitev  vseh treh študijskih programov delodajalcem, 
 narejena je bila spletna aplikacija, ki bo omogočala interaktivno komunikacijo med 

študenti, FKPV in zaposlovalci. 
 individualno testiranje osebnostih lastnosti, spretnosti in sposobnosti, ki se ga je 

udeležilo preko 20 študentov;  
 individualna svetovanja za 4 v projekt vključene študente s posebnimi potrebami. 

 
Zaradi dobrega odziva s strani študentov, ki so bili vključeni v različne aktivnosti znotraj 
projekta, bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje.  
 
 
Vaši sogovorniki na novinarski konferenci so bili: 

 Andrej Geršak, direktor FKPV 

 izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok, dekanja FKPV 

 Katja Špegelj, skrbnica pogodbe 

 mag. Tatjana Dolinšek, namestnica skrbnice pogodbe 

 Helena Horvat, študentka FKPV 
 
 
Dodatne informacije: mag. Petra Vovk Škerl (041 211 664; petra.skerl@fkpv.si) 
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PREGLED AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA 
(v obdobju projekta) 

 

Zap. št Aktivnost Vsebina 

 

1.  

Število predstavitev 

delodajalcev na 

visokošolskem zavodu 

 28.10.2013 Predstavitev podjetja Fori, d.o.o.  

 15.11.2013 Predstavitev podjetja Efin, d.o.o. (računovodskega servisa)  

 19.02.2014 Predstavitev zavarovalnice Adriatic-Slovenica, d.d. 

 25.3.2014 Predstavitev podjetja Partner Team, d.o.o.  

 3.4.2014 Predstavitev podjetja Droga Kolinska, d.d. na PE Ljubljana 

 10.12.2014 Predstavitev podjetja Aureart, d.o.o. 

 17.12.2014 Predstavitev podjetja Salamon, d.o.o. 

 30.01.2015 Predstavitev podjetja Atriburt, d.o.o. 

 25.2.2015  Predstavitev podjejta Gospa S, d.o.o. 

 30.3.2015 Predstavitev podjetja KIK IT, d.o.o. 

 22.4.2015 Predstavitev podjetja Relax, d.o. 

 16.6.2015 Predstavitev podjetja Racio Razvoj, d.o.o. 

2.  

Število neposrednih obiskov 

študentov in diplomantov v 

bodoča delovna okolja 

 27.11. 2013 (Obisk Thermane Laško, d.d.) 

 18.12.2013 (Obisk Term Dobrna, d.d) 

 13.02.2104 (Obisk A-banke, PE Celje, d.d) 

 28.03.2014 (Obisk Term Zreče, d.d) 

 10.04.2014 (Obisk Hotelov Hempinski v Portorožu  in zavarovalnice 
Adriatic Slovenica, d.d. v Kopru) 

 9.6.2014 (obisk podjetja Relax, d.d,  Dravograd) 

 9.6.2014 (obisk podjetja Prefect,  d.o.o. Maribor) 

 9.6.2014 (obisk Terme Lendava, Lendava) 

 26.11.2015  (obisk podjetja Gorenje, d.d) 

 2.6.2015 (obisk podjetja – hotela Triglav) 

 2.6.2015 (obisk podjetja  EGT, d.o.o.) 

 18.6.2015 (obisk podjetja Komptur, d.o.o) 

3.  

Število predstavitev 

programov in profilov 

diplomantov potencialnim 

delodajalcem 

 24.10.2013 Predstavitev vseh treh študijskih programov  

 25.02.2014 Predstavitev študijskih programov (Poslovna informatika I in 
II) ter profila diplomiranega poslovnega informatika in mag. poslovne 
informatike).  

 17.03.2014 Predstavitev študijskih programov (Turizem I in Turizem II) 
ter profila diplomiranega organizatorja turizma in mag. turizma  

 30.10.2014 Predstavitev programa Komerciala I in II 

 14.11.2014 Predstavitev programa Poslovna informatika I in II 

 20.3.2015 Predstavitev programa Komerciala I in II 

 28.5.2015 Predstavitev programa Poslovna informatika I in II 

 17.4.2015 Predstavitev programa Turizem I in II 

 17.6.2015 Predstavitev vseh programov 

4.  
Vključenost oseb s 

posebnimi potrebami 

 15.11.2013  Delavnica za predavatelje: Prilagoditev študija za osebe s 
posebnimi potrebami 

 18.11.2013  Delavnica za študente: Pravice oseb s posebnim potrebami 
v zvezi z delom in zaposlitvene možnosti 

 11.12.2013, 16.12.2013 in 201.12. 2013: Individualno svetovanje 
študentom s posebnimi potrebami (vključena dva študenta) 

 12.3.2014 in 13.3.2014: Individualno svetovanje študentom s posebnimi 
potrebami (vključena ena študentka) 

 22.5.2014 Izvedba delavnice (Se poznam, te poznam?) za osebe s 
posebnimi potrebami. Delavnice se je udeležilo 5 študentov. 

 30.3.2015 (delavnica Veščine iskanja zaposlitve)  

 20.4.2015 Predstavitev projekta Stičišče prehod 

 22.6.2015 Delavnica, okrogla miza na temo Izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami. 

5.  
Aplikacija za podporo 

delovanja KC 

Začele so se prve aktivnosti v zvezi z nadgradnjo informacijskega portala v 

podporo delovanja KC FKPV. 

6.  Delavnice  15.11.2013: Karierno svetovanje za študente (delavnica) 
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Zap. št Aktivnost Vsebina 
 17.1.2014 Računovodstvo z uporabo računalniškega programa Minimax 

(delavnica) 

 30.6.2014 Delavnica Spletni design 

 18.5.2015 Delavnica Retorika 

 22.6.2015 Okrogla miza: Karierne usmeritve in pomen kariernega 
načrtovanja in vseživljenjskega učenja) 

 16.6.2015 Delavnica: Kako izdelati poslovni načrt 

 22.6.2012 Delavnica: Karierno svetovanje za študente 

 23.6.2015 Delavnica: Učinkoviti pristop k učenju 

7.  
Individualno  testiranje 

osebnostih lastnosti 

Testiranje je izvedla karierna svetovalka doc. dr. Anita Goltnik Urnaut (testi za 

psihodiagnostiko…). Udeležilo se ga je preko 20  študentov. 

8.  
Izobraževanje  kariernih 

svetovalk 

V študijskem letu 2013 sta karierni svetovalki obiskali KC Univerze v Ljubljani, v 

letu 2014 KC Univerze na Dunaju, v letu 2015 pa KC Univerze Novia na Finskem 

in KC Univerze v Celovcu. 
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OPISNA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA 

 
November 2013: organizirali smo ogled podjetja Thermana Laško, d.d., kjer 
nas je sprejela ga. Leskovar ter predstavila podjetje in lik ter kompetence 
zaposlenih na področju turizma, nato pa je sledil ogled podjetja. Predstavitev je 
bila v prvi vrsti namenjena študentom in diplomantom programa Turizem, čeprav 
so se je udeležili tudi študentje drugih programov. Skupno se je obiska udeležilo 
34 študentov in diplomantov. Na FKPV se je študentom predstavilo podjetje 
Efin, d.o.o, ki se ukvarja z računovodskimi storitvami. Predstavitev je izvedla 
direktorica podjetja Metka Gobec Založnik. Predstavitev je bila namenjena 
predvsem študentom Komerciale I in II. Udeležilo se jo je 20 študentov. Za 
predstavitev podjetja smo sicer planirali (v prijavnem obrazcu),  predstavitev 
Abanke Vipa, d.d.,  vendar so nam zaradi objave stresnih testov  predstavitev 
odpovedali, zato smo v skladu z opombo v prijavnem obrazcu (stran 10) za 
izvedbo te aktivnosti povabili podjetje Efin, d.o.o.. V tem mesecu smo izvedli tudi 
dve delavnici za študente s posebnimi potrebami. Ena delavnica je bila 
namenjena predavateljem in delodajalcem glede prilagoditev študija in dela tem 
osebam, druga delavnica pa je bila namenjena študentom. Te delavnice sta se 
udeležila tudi dva študenta, ki sta gibalno ovirana. Izvedli smo tudi delavnico 
kariernega svetovanja. 

 
December 2013: izvedli smo prvo individualno testiranje osebnostnih 
lastnosti, ki ga je izvedla karierna svetovalka doc. dr. Anita Golnik Urnaut. 
Udeležilo se ga je 16 študentov. Po opravljenem testiranju so z njimi bili izvedeni 
tudi svetovalni razgovori. Obiskali smo tudi Terme Dobrna, d.d., obiska se je 
udeležilo   25 študentov in diplomantov FKVP. Za dva študenta s posebnimi 
potrebami smo izvedli individualno svetovanje v obsegu 5 ur na študenta. 

 
Januar 2014: izvedli smo delavnico Minimax, ki je bila namenjena predstavitvi 
računalniškega programa za vodenje računovodstva.   To aktivnost je izvedla 
zaposlena predavateljica mag. Tatjana Dolinšek in študent FKPV Rok Birsa. 
Delavnice se je udeležilo 6 študentov. 

 
Februar 2014: organizirali smo ogled Abanke Vipa, d.d, ki se ga je udeležilo 16 
študentov. Stroški z zvezi s tem niso nastali, ker je bil obisk organiziran  na enoti 
te banke v Celju. Sprejela nas je vodja enote, ga. Kikec Alenka, ki nam je 
predstavila banko in profil zaposlenih bančnih uslužbencev, nato pa je sledil tudi 
ogled banke. Na FKPV pa smo organizirali predstavitev zavarovalnice 
Adriatic-Slovenica, d.d., ki jo je pripravila njihova uslužbenka Tatjana Pogorevc. 
Predstavitve se je udeležilo 20 študentov.   Za delodajalce pa smo pripravili tudi 
predstavitev študijskega programa Poslovna informatika I in II ter profila 
dipl. pos. inf. In mag. poslovne informatike. Vabilo smo poslali na  več  kot 20 
naslovov, predstavitve so se udeležili predstavniki 3 podjetij. 

 
Marec 2014: organizirali smo ogled Term Zreče, ki se ga je udeležilo    16   
študentov oz. diplomantov. Predstavniki podjetja so pripravili predstavitev Term 
ter kompetence zaposlenih, v nadaljevanju pa so nas popeljali po ogledu hotelske 
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infrastrukture.  Študentom na FKPV se je predstavilo podjetje Partner team, ki 
ga je pripravila Sergeja Planko, v nadaljevanju pa je imela še delavnico na temo 
kariernega svetovanja. Udeležilo se jo je   19 študentov. Podjetje Racio pa je 
izvedlo 5-urno individualno svetovanje za eno študentko s posebnimi potrebami. 
Za delodajalce smo pripravili predstavitev študijskega programa Turizem  I 
in Turizem II, ki ga je pripravila karierna svetovalka izr. prof. dr. Marjana Merkač 
Skok.  

 

April 2014: na PE Ljubljana smo izvedli predstavitev podjetja Atlantic Grupa 
(včasih Droga Kolinska, d.d.). Predstavitve se je udeležilo 13 študentov, za 
študente in diplomante pa smo organizirali tudi ogled dveh podjetij in sicer 
Hotela Kempinski v Porotoržu in zavarovalnice Adriatic-Slovenica, d.d v 
Kopru. Izvedli smo tudi drugo individualno testiranje osebnostnih lastnosti, ki 
ga je izvedla karierna svetovalka doc. dr. Anita Goltnik Urnaut. 

 
April in maj 2014: karierna svetovalka doc. dr. Anita Goltnik Urnaut je izvedla 
»individualno testiranje osebnostih lastnosti, spretnosti in sposobnosti ter 
poklicnih in študijskih interesov za študente« s psihodiagnostiko 
vrednotenjem vprašalnikov in individualnim svetovanjem študentom (poročilo o 
delu se nahaja pri spremeni dokumentaciji). Testiranja se je udeležilo 16 
študentov.  

 
Maju 2014: izvedli smo delavnico za osebe s posebnimi potrebami »Se 
poznam, te poznam?«, ki jo je za nas izvedlo podjetje Racio, d.o.o. in se je je 
udeležilo 5 študentov.  

 
Junija 2014: izvedli smo delavnico »Spletni dizajn«, ki jo je izvedla zaposlena 
predavateljica Mateja Škornik. Delavnice se je udeležilo 12 udeležencev. Izvedba 
delavnice se nanaša na aktivnost Organiziranje dogodkov. V e-novicah, ki smo jih 
poslali več kot 3000 e-naslovov poročali o delovanju KC. V maju in juniju 2014 je 
potekala tudi oglaševalska kampanja preko družabnih omrežij  za delavnico 
»Spletni dizajn«. Izvedli smo tudi obiske treh podjetij, in sicer podjetja Relax, 
Prefect in Terme Lendava. Zaradi racionalizacije časa in stroškov, smo vse tri 
obiske podjetij izvedli na en dan (9.6.2014). V prijavnem obrazcu smo za obisk 
planirali podjetje Makoter, d.o.o. iz Ljutomera, vendar so nam naknadno datum 
stornirali, zato smo bili prisiljeni iskati novo podjetje. Izbrali smo podjetje s katerim 
imamo sklenjeno Pismo o nameri (Terme Lendava). Prišlo je tudi do časovnega 
zamika pri izvedbi aktivnosti, saj smo aktivnost iz meseca maja prestavili na 
mesec junij. Razlog je bil v usklajevanju terminov med vsemi tremi podjetji. O 
obeh spremembah smo obvestili skrbnika pogodbe. Obiskov podjetij se je 
udeležilo 7 študentov. 

 

Oktober 2014: izvedli smo predstavitev študijskih programov Komerciala I in II, ki 
sta se ga udeležila dva delodajalca. 

 

November 2014: študentje so si ogledali proizvodnjo v podjetju Gorenje, d.d., 
obiska se je udeležilo 17 študentov, na FKPV pa smo izvedli predstavitev 
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program Poslovna informatika I in II. 
 

Decembru 2014: Karierni svetovalki sta obiskali KC Univerze na Dunaju, na 
FKPV pa smo izvedli predstavitev dveh podjetij AureaArt, d.o.o  in Salamon, 
d.o.o, na FKPV pa smo predstavili program Turizem I in II.  

 

Januar 2015: študentom Poslovne informatike se je predstavilo podjetje Atribut, 
d.o.o. Predstavitve se je udeležilo15 študentov.  

 
Februar 2015: za študente smeri Turizem smo na enoti MB pripravili predstavitev 
podjetja Gospa S, ki se ga je udeležilo 13 študentov. Izvedla se je tudi delavnica 
za uporabo MS Excela za statistične namene. 

 
Marec 2015: pripravili smo predstavitev študijskega programa Komerciala I in II, 
študentom poslovne informatike pa se je predstavilo podjetje KIK IT, d.o.o. 

 

April 2015: pripravili smo predstavitev študijskega programa Turizem I in II, 
študentom smeri Komerciala in Turizem pa se je predstavilo podjetje Relax., d.d. 
Za osebe s posebnimi potrebami smo pripravili predstavitev projekta Stičišče  
prehod, ki sta se ga udeležila dva študenta in ena mentorica iz podjetja.  

 

Maj 2015: pripravili smo predstavitev študijskega programa Poslovna informatika I 
in II in izvedbo delavnice Retorika, ki se jo je udeležilo 6 študentov. Karierna 
svetovalka je obiskala KC Novia Univrsity na Finskem. 

 

Junij 2015: izvedli smo obisk treh podjetij: ogled hotela Triglav na Dobrni, ogled 
podjetja EGT, d.o.o v Žalcu in ogled podjetja Komptur v Celju. Karierni 
svetovalki sta obiskali KC na Univerzi v Celovcu, na FKPV se je predstavilo 
podjetje Racio Razvoj, d.o.o. Izvedli smo tudi tri delavnice na temo učenja, 
kariernega svetovanja in izdelave poslovnega načrta. Dokončana je bila tudi 
spletna aplikacija za podporo delovanja kariernega centra, ki jo je pripravilo 
podjetje Atribut, d. o.o.  Pripravili smo tudi predstavitev vseh treh študijskih 
programov. Za zaposlene smo izvedli delavnico v zvezi z izobraževanjem oseb s 
posebnimi potrebami.  

 


