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Št. dopisa: 722-9/2016-34 

 
Zadeva: VABILO NA TRADICIONALNI POSVET KARIERNIH CENTROV UNIVERZE V 
LJUBLJANI S SVETOVALNIMI DELAVKAMI IN DELAVCI SREDNJIH ŠOL  
 
Spoštovani! 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite na že tradicionalnem posvetu Kariernih centrov Univerze v Ljubljani s 
svetovalnimi delavkami in delavci srednjih šol. Tudi letos bomo obravnavali teme, povezane z izzivi 
kariernega svetovanja in izbire študija v kontekstu transformacije družbe 21. stoletja.  
 
Letošnji posvet bo potekal v sredo, 4. decembra 2019, med 8.30 in 14.45, v prostorih 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 12. 
 
Prizadevamo si, da bi vas informacije in novosti, pridobljene na posvetu, okrepile pri zahtevnem svetovanju 
in zagotavljanju opore dijakom v procesu iskanja in odločanja, kam, kako in zakaj naprej. Na posvetu se 
bomo lotili vprašanj, s katerimi nas izzivajo spremembe na trgu dela in v družbi kot celoti. Vsi, ki smo 
nagovorjeni in vpeti v procese iskanja, izbiranja in sprejemanja odločitve mladih na pomembnih prehodih v 
izobraževanju (npr. vpis na študij), potrebujemo boljši vpogled v sodobne trende. Za večjo jasnost bomo 
izpostavili primere nekaterih poklicev, ki doživljajo danes korenito transformacijo in kot taki zahtevajo 
dodatna znanja in spretnosti.  
 
Celoten program posveta najdete v prilogi. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na dogodek prijavite 

do 22. 11. 2019 TUKAJ. 

 
Za vse dodatne informacije in morebitna pojasnila lahko pišete na sabina.zalaznik@uni-lj.si ali pokličete na 
01 2418 698. 
 

Veselimo se ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljamo. 
 
Sabina Mikuletič Zalaznik                                           Maja Dizdarević 
Karierna svetovalka                                                    Predstojnica organizacijske enote                                                                    
 
 
Priloge:  

- Program dogodka 
 
Vabljeni:  

- svetovalni delavci in delavke srednjih šol 
- razredniki 3. in 4. letnikov 
- karierni svetovalci kariernih središč ZRSZ in Kariernih centrov visokošolskih zavodov 
- ravnatelji 

 

  

https://prijava.uni-lj.si/kc/Lists/Posvet%20Kariernih%20centrov%20UL%20s%20svetovalnimi/nova.aspx?
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplosnaPrijava2018_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=37&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRedirectPage.aspx%3fiID%3d37%26ListId%3da877742c-17a0-460a-b703-21faff4a4337
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplosnaPrijava2018_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=37&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRedirectPage.aspx%3fiID%3d37%26ListId%3da877742c-17a0-460a-b703-21faff4a4337
mailto:sabina.zalaznik@uni-lj.si
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IZZIVI KARIERNEGA SVETOVANJA IN IZBIRE ŠTUDIJA V KONTEKSTU 
 TRANSFORMACIJE DRUŽBE 21. STOLETJA            

 
Posvet Kariernih centrov UL s svetovalnimi delavkami in delavci srednjih šol 

Sreda, 4. 12. 2019 
UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, predavalnica P5 

 
 

PROGRAM:   

8:30 - 9:00 Registracija udeležencev 

9.00 - 9.30 Pozdravni nagovor prorektorice UL, prof. dr. Barbare Novak  

Pozdravni nagovor prodekanje UL NTF in predstavitev študija na NTF, prof. 

dr. Alenka Pavko Čuden 

9:30 - 10:00 Univerza v Ljubljani skozi prvih 100 let  

Ob stoletnici Univerze v Ljubljani, zaslužni profesor dr. Janez Kranjc 

10:00 – 11.15 Študijski programi na UL na pragu drugega stoletja: 

- Interdisciplinarnost, Upravna informatika, UL FU / Multimedija, UL FE 
- Internacionalizacija, Double Degree Programme, UL EF 
- Vzporedni študij, Univerzitetna služba UL za 1. in 2. stopnjo študija 

11.15 – 11.45 Odmor za kavo 

11. 45 – 12.30 Okrogla miza: Dobri zgledi prepričajo – različni primeri izvajanja podpore 
dijakom za izbiro študija  

- Gimnazija Celje Center, Gregor Deleja, ravnatelj 

- Gimnazija Kočevje, Jasna Vesel, svetovalna delavka 

- Gimnazija Svetega Stanislava, Nataša Hanuna, karierna svetovalka 

- KC UL, Tina Premelč, karierna svetovalka KC UL 

12.30 - 13.15 Odmor in sejem članic UL 

13.15 – 14.15 Poklici v transformaciji 

- Direktor: Dušan Olaj, DUOL 
- Modni oblikovalec: Peter Movrin 
- Inženirka: Dora Domanjko, RLS 
- Zdravnik (in/ali) igralec: Borut Veselko, Prešernovo gledališče Kranj 

14.15 – 14.45 Novosti in pomembne informacije Univerze v Ljubljani 

- Trendi vpisa v visokošolske študijske programe, Tanja Žužek, vodja službe, 
Visokošolska prijavno informacijska služba UL 

- KC UL, z roko v roki s srednjimi šolami in pomembni partner pri razvoju 
kariere, Sabina Mikuletič Zalaznik, karierna svetovalka 

 
Lokacija: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana. 
 

https://www.google.com/maps/place/Univerza+v+Ljubljani,+Naravoslovnotehni%C5%A1ka+fakulteta/@46.0470566,14.4954618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47652d67af246df7:0x690dbdb66de0d7e1!8m2!3d46.0470529!4d14.4976558

