
 

Št. dopisa: 722-9/2016-5 

Ljubljana, 15.11.2017 

Spoštovani predstavniki dijakov, dijakinje in dijaki, 
 
vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalnem posvetu Univerze v Ljubljani s svetovalnimi 
delavci in delavkami srednjih šol, ki bo potekal v ponedeljek, 4. decembra 2017, med 9.00 in 
13.30, v prostorih UL Fakultete za računalništvo in informatiko (Večna pot 113, 1000 
Ljubljana).  
 
Vabimo vas, ker smo prepričani, da letošnja tema posveta zahteva sodelovanje vseh zainteresiranih, 
predvsem pa vas, mladih. Tema letošnjega posveta so namreč korenite spremembe, ki smo jim 
priče na trgu dela in v družbi kot celoti. Prepričani smo, da vam bo prav poznavanje razmer, zahtev 
in trendov na trgu dela pomembno prispevalo pri odločanju in izbiri študija.  
 
Kakšni so trendi na trgu dela, ki jih je potrebno poznati in ki bodo bistveno določali vašo kariero, 
bomo ponazorili s predstavitvijo nekaj tradicionalnih poklicev, ki se zaradi vpeljave novih 
tehnologij soočajo z globoko transformacijo. Ozaveščanje in spoznavanje trendov je pomembno 
tudi zato, ker bodo drugačne razmere na trgu dela in v družbi od vas (in vseh nas!) zahtevale 
dodatna, drugačna znanja in spretnosti, ki si jih lahko pridobivate in razvijate predvsem v 
izvenšolskih prostorih in z izvenšolskimi aktivnostmi. 
 
 

Še enkrat vas vabimo, da se nam pridružite in tako zase in za svoje sošolke in sošolce pridobite 
pomembna sporočila! 

Celoten program posveta najdete v priponki. Zaradi boljše organizacije (število kosil ipd.) vas 
prosimo, da se na dogodek do 27. novembra 2017 prijavite na hiperpovezavi 

TUKAJ 
 
Za vse dodatne informacije in morebitna pojasnila se, prosimo, obrnite na karierno svetovalko 
Uršo Poljanšek, ursa.poljansek@uni-lj.si oz. na 01- 2418 698. 
 
Veselimo se ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljamo, 
 
Pripravila:                                                                   Maja Dizdarević 
mag. Urša Poljanšek,                                                  Koordinatorica Kariernih centrov UL 
Karierna svetovalka 
 
 
Opomba: Do UL FRI vozi avtobus mestnega prometa št. 18, ki ima postajališče tudi na glavni 
avtobusni postaji. Posvet bomo zaključili s kosilom, na katerega ste vabljeni tudi vi. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

https://goo.gl/maps/CTVN1J7Gu8L2
https://prijava.uni-lj.si/kc/Lists/Posvet%20z%20dijaki%20predstavniki%20dijakov_1/Nova%20Forma.aspx?Source=https%3A%2F%2Fprijava%2Euni%2Dlj%2Esi%2Fkc%2FLists%2FPosvet%2520z%2520dijaki%2520predstavniki%2520dijakov%5F1%2FPrva%2520stran%2Easpx&RootFolder

