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Dnevi svetovanja za znanje (21.‒23. 9. 2022) 
  

CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana 
DATUM URA NASLOV DOGODKA OPIS DOGODKA INFORMACIJE in PRIJAVA 

21. 9. 2022 9.00‒
11.00 Karierno svetovanje 

Priprava prijavne dokumentacije (življenjepis, spremno pismo, reference, karierni portfolio). Dogodek 
bo potekal na Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo Kamnik, Kajuhova pot 11, 1241 Kamnik. 

Mateja Vurnik 
01/583 92 86 
mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 

22. 9. 2022 10.00‒
12.00 

Skupinsko svetovanje za dvig 
motivacije posameznikov za 
dokončanje 
osnovnošolskega 
izobraževanja 

Učenje in opravljanje obveznosti v programu OŠ za odrasle v spletnih učilnicah in videokonferencah, 
predstavitev dejavnosti, predstavitev Središča za samostojno učenje (SSU) in svetovanja za samostojno 
učenje. Dogodek bo potekal na CDI Univerzumu.  

Polona Franko 
01/583 92 83 
polona.franko@cdi-univerzum.si 

22. 9. 2022 18.00‒
19.30 

Moj otrok športnik – 
delavnica za starše in 
športne delavce 

Šport je zagotovimo povsod po svetu najbolj popularna in zdrava dejavnost za prosti čas sodobnega 
človeka. Slovenci smo sploh športni narod; športamo od malega in vse do pozne starosti. Dokazano je, 
da otroku šport pomaga pri vključitvi v kasnejše življenje. Starši pa so brez dvoma tisti, ki imajo pri 
svojem otroku odločilno vlogo pri odločitvi in spremljanju otrokovih obšolskih dejavnosti. Vas zanima, 
ali je vaš otrok primeren za vključitev v šport? Zakaj bi otroka vključili v športno dejavnost? V kateri 
šport bi otroka usmerili? Kako intenzivno se naj otrok ukvarja s športom in kakšna je vloga staršev pri 
razvoju otroka športnika? Vključiti otroka tudi v tekmovalni in vrhunski šport? Kakšen je ustrezen odnos 
med športnikom in trenerjem, med starši in trenerjem? Kakšna je vloga staršev pri razvoju in delovanju 
športnega kluba, kako prestopiti v drugi klub in kako ob zaključku športne poti? O vsem tem bo govoril 
Gregor Kit, športnik, dolgoletni trener plavanja, avtor priročnika Moj otrok športnik. Dogodek bo 
potekal na CDI Univerzum. Prijavite se. 

Damjana Osterc 
01/583 92 74 
damjana.osterc@cdi-univerzum.si 
 

23. 9. 2022 9.00‒
14.00 

Stojnica skritega znanja pred 
CDI Univerzum 

Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Na stojnici pred 
CDI Univerzumom boste lahko preizkusili, kako dober je vaš spomin, kako razvite so vaše osebne 
kompetence ter povprašali vse, kar vas zanima v zvezi z izobraževanjem in kariero. S pomočjo 
vprašalnikov boste morda odkrili še kakšno veščino, ki jo obvladate, pa zanjo niti niste vedeli.  

Janja Štefan 
01/583 92 95 
janja.stefan@cdi-univerzum.si 

23. 9. 2022 9.00‒
14.00 

Dan odprtih vrat SSU  
na CDI Univerzum Predstavitev SSU in možnosti samostojnega učenja ter podpora svetovalca. 

Ema Hočevar 
01/583 92 98 
ema.hocevar@cdi-univerzum.si 

23. 9. 2022 10.00‒
12.00 

Dan za skrito znanje – 
Odkrivanje vašega skritega 
znanja 

Postopek odkrivanja skritega znanja sestavljajo trije koraki: 1. najprej se pogovorimo in skupaj 
odkrivamo, kaj je vaše skrito znanje in zakaj ga želite odkriti. 2. nato vam pomagamo zbrati ali oblikovati 
dokazila, s katerimi to skrito znanje dokažete. 3. Če želite, na koncu odkrito znanje ovrednotimo in 
pripravimo mnenje, s katerim se lahko predstavite drugim. Dogodek bo potekal na CDI Univerzum. 
Prijavite se. 

Mateja Vurnik 
01/583 92 86 
mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 

23. 9. 2022 13.00‒
15.00 

CDI Univerzum išče skrita 
znanja sodelavcev 

Pomembno je, da vodje dobro poznajo svoje sodelavce – da razumejo, kaj sodelavci zmorejo in znajo, 
kaj jih motivira, veseli, jezi, navdušuje, skrbi in ovira, da bi lahko kar najbolje opravljali svoje delo. 
Zaposleni imajo tudi veliko drugih znanj, ki se na delovnem mestu še niso izrazila, zato je pomembno, 
da jih odkrijemo in s tem pripomoremo h kvalitetnejšemu in bolj učinkovitemu delovnemu procesu. 
Skozi pogovor se bomo zaposleni na CDI Univerzumu skušali še bolj spoznati. 

Irena Natek 
01/583 92 90 
irena.natek@cdi-univerzum.si 


