
 

 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega 

programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« 
prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

 
Drage študentke, dragi študenti,  
 
dobrodošli v študijskem letu 2012/2013. Z novim študijskim letom je ekipa Kariernih centrov 
Univerze v Ljubljani za vas pripravila različne aktivnosti:  
 

 individualno in skupinsko karierno svetovanje (svetovanje za izbiro študija, svetovanje ob 
prehodu v zaposlitev, svetovanje za pripravo kariernega načrta, CVja in motivacijskega 
pisma),  

 informacije o študijskih programih UL in zaposlitvenih možnostih po zaključku študija,  

 brezplačne delavnice in druga izobraževanja za pridobivanje zaposlitvenih in drugih 
mehkih veščin za učinkovit vstop na trg delovne sile,  

 predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnostih v njihovih organizacijah,  

 študijski obiski v organizacije, kjer imate možnost spoznati realno delovno okolje,  

 informacije o možnostih opravljanja prakse,  

 informacije o prostih delovnih in študentskih delih,  

 informacije o zaposlitvenih možnostih pri nas in v tujini.  
 
Za več informacij nas pokličite na našo splošno telefonsko številko 01 2443 732  ali pišite na 
kc@uni-lj.si.  
 
Želite prejemati brezplačne novice o aktualnih dogodkih KC UL? Pošljite prijavo s svojim 
imenom in priimkom na sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si.   
 
V študijskem letu boste imeli veliko priložnosti in možnosti za osebni in akademski razvoj, za 
katere verjamemo, da jih boste znali dobro izkoristiti. Ne pozabite biti aktivni tudi na področju 
načrtovanja svoje kariere.  
 
Kontaktirajte svojo karierno svetovalko dr. Sabino Žnidaršič Žagar in se dogovorite za 
individualno karierno svetovanje!  
 
Z lepimi pozdravi,  
 
 

Ekipa Kariernih centrov Univerze v Ljubljani  
 
 
 
 
 
 
 

Karierni centri Univerze v Ljubljani – 
kompas na vaši karierni poti 

mailto:sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si


 

 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega 

programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« 
prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

Vabljeni v 

 
KARIERNI CENTER 

 
PRAVNE FAKULTETE 

 
Karierna svetovalka: dr. Sabina Žnidaršič Žagar 

Pisarna: UL, Kongresni trg 12 
Tel.: 01/2418-698 

e-mail: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si  
(opomba: uradne ure bodo potekale tudi na Pravni fakulteti) 

 
Na obveščanje o dogodkih KC PF se prijavite, tako da pošljete 

elektronsko sporočilo z besedo PRIJAVA na: 
sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si  

 
ŠTUDENTOM IN DIPLOMANTOM PF NUDIMO BREZPLAČNA: 
 
- karierna svetovanja, 

- delavnice in seminarje, 

- obiske v delovna okolja, 

- predstavitve delodajalcev. 
 
 
 

 Poiščite nas na Facebook-u: www.facebook.com/KarierniCentriUL  
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