
JESENSKA 

ŠOLA ZA  

D I J A K E 

PRED 

IZBIRO 

ŠTUDIJA 
Štiri dni delavnic: 2.–5. 11. 2022   

Univerza v Ljubljani (UL), stavba rektorata, 

Kongresni trg 12, Ljubljana 

 

Izbira študija ni šala; ni sicer smrtno usodna odločitev, vendar je pomembno, da je vaša izbira za 

vas prava: da vas študij zanima – vsaj dobršen del njega, da študij zmorete, da boste pri njem 

uspešni, da vam je študijsko okolje všeč in da v svojih prizadevanjih vidite dolgoročnejši smisel. 

Nikakor pa ne gre zanemariti tudi tega, da se je potrebno na izbrani študij tudi pravilno in 

pravočasno prijaviti! Zato na največji in najstarejši univerzi organiziramo prav za vas, ki ste pred 

izbiro, kje in kako nadaljevati svojo izobraževalno kariero, Jesensko šolo za dijake. 
 

  Vabljeni!  



POMEMBNO! Pred prijavo na posamezno delavnico se morate enkratno registrirati v UL portal 

POPR 

Registracija za dijake: Dijaki se za prijavo na delavnice najprej prijavite v portal POPR. Kliknete na 

povezavo, kjer izberete skupino Dijaki. Tam kliknete na moder gumb Registracija in izpolnite svoje 

podatke ter si izberete uporabniško ime in geslo. Po naknadnem prejemu potrditvenega e-sporočila se 

vpišete v portal z izbranim uporabniškim imenom in geslom.  

Tisti, ki portal POPR že uporabljate, se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom preko povezave. 

Program 
1. DAN 

Sreda, 2. 11. 2022 

Dvorana Ivana Hribarja, UL, rektorat 

 

9.00–10.30: RAZIŠČI SVOJE INTERESE 

PRIJAVA: portal POPR 

Delavnica iskanja in prepoznavanja interesov s 

pomočjo Hollandovega vprašalnika. Izvajalec: 

Klemen Marinčič, KC UL 

 

10.30–12.00: VSE SKRIVNOSTI 

PRIJAVNEGA POSTOPKA 

Predstavitev in PRIJAVA 

Možnost zoom povezave 

Spoznajte in si pojasnite vse neznanke, kako 

poteka prijavni in izbirni postopek za študij: 

zbiranje točk, tri želje, posebne potrebe, napake 

pri prijavi… Srečanje je odlična priložnost za 

razjasnitev vseh nejasnosti glede postopka 

prijave in vpisa, zato: pripravite svoja vprašanja! 

Izvajalke: Tanja Žužek, Alenka Šuligoj, Lea 

Žitnik, UL VPIS 

 

12.30–13.30: UNIVERZA V LJUBLJANI – 

MOJA ŠTUDIJSKA IZBIRA 

Predstavitev in PRIJAVA 

Možnost zoom povezave 

Predstavitev značilnosti sodobnega študija s 
posebnim poudarkom na UL, celoviti, največji, 
najstarejši in mednarodno visoko ocenjeni 
univerzi. Izvajalka: dr. Sabina Žnidaršič, UL 
VPIS 
 
14.00–14.30 in 14.30–15.00: IZRAČUNAJ 

SVOJE TOČKE 

Predstavitev in PRIJAVA 
Pod vodenjem strokovnjakov lahko izračunate – 

pričakovano – število točk, s katerimi se boste 

prijavljali na študij. ŠTEVILO MEST JE 

OMEJENO – ŠTEJEJO PRVE PRIJAVE! 

Izvajalca: Stane Petrič, Jasmin Avdić, UL VPIS 

 
 

2. DAN 

Četrtek, 3. 11. 2022 

Dvorana Ivana Hribarja, UL, rektorat 

 

9.00–11.30: ŠTUDENTKA/ŠTUDENT BOM! 

Predstavitev in PRIJAVA 

Možnost zoom povezave 

- Predstavitev pravic, ugodnosti in dolžnosti iz 

študentskega statusa. 

- Predstavitev Pisarne varuha študenta. 

- Predstavitev Obštudijskih dejavnosti na UL. 

- Predstavitev študentskega dela: kaj prinaša in 

zakaj je koristno za vašo kariero. 

Izvajalke: Tjaša Obranovič, UL VPIS, doc. dr. 

Milena Košak Babuder, UL Pisarna varuha 

študenta, Ivanka Stritar, UL Center za 

obštudijsko dejavnost, Maruša Goršak, e-

študentski servis 

 

12.00–13.00: KAKŠEN ŠTUDIJ NAJ 

IZBEREM, ČE NE VEM, KATERI POKLIC 

BOM (lahko še) OPRAVLJAL/-A?! 

Predstavitev in PRIJAVA 

Možnost zoom povezave 

V svetu hitrih sprememb je izbira študija drugačna, 

kajti predvidljivost prehoda iz izobraževalne v 

profesionalno kariero ni več trdna. Izvajalka: 

dr. Sabina Žnidaršič, UL VPIS 

 

13.30–14.30: POSEBNE ZGODBE:  

– Kaj lahko storim, če ne morem na želeni 

študijski program? 

– Dijaki s poklicno maturo in univerzitetni študij 

Predstavitev in PRIJAVA 

Pregled različnih alternativnih študijskih 

programov, ki vodijo do želenega poklicnega 

področja, kajti nikoli ni zgolj ena pot; Pregled 

priložnosti za dijake, ki bodo imeli poklicno 

maturo: kateri študijski programi so vam na 

voljo in kaj za izpolnjevanje pogojev za vpis 

potrebujete. Izvajalka: Tanja Žužek, UL VPIS 

https://popr.uni-lj.si/unauth
https://popr.uni-lj.si/unauth/440017/login
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6695&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6795&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6739&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6741&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6745&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6793&service=Careers%20Service
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6743&service=Careers%20Service


 
TRIDNEVNA DELAVNICA:  

USTVARJAM, TOREJ SEM! 

PRIPOVEDUJEM DIGITALNE ZGODBE 

 

Četrtek, petek, sobota, 3.–5. 11. 2022 

Dvorana rektorjev, UL, rektorat 

 

Na tridnevni delavnici Univerze v Ljubljani 

boste pod mentorstvom univerzitetnih učiteljic s 

področja humanistike in računalništva napisali 

zgodbo na eno od predlaganih tem ter jo 

digitalizirali. Digitalna zgodba je večpredstavna 

upodobitev, ki združuje različne večpredstavne 

elemente v pripovedno strukturo. Večpredstavni 

elementi so lahko besedilo, slike, videoposnetki, 

zvok idr. Izvajalke: doc. dr. Irena Nancovska, 

UL PEF, dr. Alenka Žerovnik, UL PEF, prof. 

dr. Alenka Žbogar, UL FF 

 

Število mest je omejeno – štejejo prve prijave in 

jasno argumentirana namera za sodelovanje. 

Hiperpovezava na prijavo in oddajo 

motivacijskega pisma: Predstavitev in PRIJAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Stripi so narejeni na Mladinini spletni strani Diareja -

Naredi si sam: http://diareja.mladina.si/comic-book 

 

 

Vsi dnevi 

10.00–15.00: INDIVIDUALNA SVETOVANJA 

 

PRIJAVA: POPR svetovanja,  

ali po dogovoru,  

ali po predhodni prijavi,  

ali po zoom-u,  

najava na: sabina.znidarsic@uni-lj.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6903&service=Careers%20Service
mailto:sabina.znidarsic@uni-lj.si

